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ECHILIBRUL AMENINŢĂRII ŞI ECHILIBRUL DE PUTERE
Dr. Teodor FRUNZETI*
International Relations is a relatively recent scientific domain, whose main theories have
been designed to explain the main changes in the international security environment, the
mechanisms laying at the basis of state and non-state actors’ interactions. Among these, the
theories subscribing to Realist paradigm are often considered to be the most adequate to explain
the behavior of actors on the international arena. The theories of “balance of power” and “balance
of threat” emerged from the realist approach of International Relations. This paper argues that
“balance of threat” theory is more appropriate to explain the International Relations today as it is
a more complex mechanism, comprising various factors which reflect the nature of the
international arena. The theoretical considerations on both these theories, their reflection in state
and non-state actors’ documents referring to security and their reflection in their actual behavior
on the international arena are part of our argumentation.
Cuvinte-cheie: echilibru de putere, echilibrul ameninţării, strategii, securitate, Relaţii
Internaţionale.

În prezent, lumea experimentează o perioadă de schimbare, de trecere de la o
ordine mondială de natură unipolară la una de natură multipolară. În aceeaşi tendinţă
se înscrie şi mediul internaţional de securitate, supus unor schimbări constante şi
continue. Indicatori relevanţi ai acestei schimbări sunt evenimentele recente ce au
marcat arena internaţională în ultima perioadă de timp. Criza economică şi financiară
a lansat o amplă dezbatere asupra viitorului economiei mondiale, în special din cauza
faptului că, deşi a afectat absolut toate statele lumii, unele dintre ele au fost mai puţin
influenţate de acest fenomen sau şi-au revenit într-un interval de timp cu mult mai
scurt decât statul care deţinea rangul de primă putere economică a lumii. Ne referim,
desigur, la China şi la Statele Unite ale Americii. În cea mai mare parte, în ceea ce
priveşte schimbările apărute la nivel internaţional, un rol deosebit îl joacă politica
internaţională, înţeleasă drept competiţie pentru putere.
1. Conceptul de „echilibru” în teoriile paradigmei Realiste
Teoriile realistă şi neorealistă din domeniul Relaţiilor Internaţionale, deşi au o
istorie consistentă, marcată şi de numeroase critici, continuă să îşi menţină un grad
ridicat de aplicabilitate în ceea ce priveşte evoluţia relaţiilor dintre diferiţi actori ai
arenei internaţionale, precum şi a nivelului de securitate de care aceştia se bucură.
Unul dintre conceptele centrale ale acestor teorii este acela de „echilibru”/ „balanţă”,
prin care, în genere, se înţelege stabilitatea în interiorul unui sistem alcătuit din
elemente sau forţe autonome.
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Ideea de echilibru1 implică faptul că toate elementele care sunt echilibrate sunt
necesare sau au dreptul la existenţă, precum şi că fără un echilibru între ele, un
element le va domina pe celelalte, va abuza de drepturile şi interesele lor, putând, în
cele din urmă, să le distrugă. Practic, scopul oricărui echilibru este acela de a menţine
stabilitatea sistemului fără a distruge multiplicitatea elementelor care îl constituie.
De asemenea, un alt concept-cheie şi poate chiar conceptul fundamental în
studiul relaţiilor dintre state este acela de putere. În termeni realişti, puterea
reprezintă capacitatea unui stat de a influenţa şi de a controla un alt stat, respectiv,
capacitatea unui stat de a rezista sau de a se opune controlului pe care un alt stat
încearcă să îl exercite. Prin urmare, puterea este înţeleasă drept capacitate de a
influenţa, capacitate care derivă din existenţa şi valorificarea unor resurse de putere,
ce pot avea fie o natură materială, fie una non-materială2. Hans J. Morgenthau
identifică următoarele elemente ale puterii unui stat: geografia, resursele naturale,
capacitatea industrială, pregătirea militară, populaţia, caracterul naţional, moralul
naţional, calitatea diplomaţiei şi calitatea guvernării3. Totodată, puterea este cea care
stă în centrul relaţiilor internaţionale, dat fiind că interesul statelor este definit în
termeni de putere, comportamentul acestora fiind orientat către maximizarea puterii şi
securităţii în raport cu alte state4. Nivelul de putere al unui stat nu este un dat
permanent sau absolut. Prin urmare, acesta poate varia în timp şi nu se poate defini
decât prin comparaţie cu nivelul de putere al altor actori naţionali.
Reprezentanţii realismului clasic, precum Hans J. Morgenthau, Henry
Kissinger sau Martin Wight, vorbesc despre echilibrul de putere, având rolul de a
conduce şi reglementa relaţiile dintre state, a căror principală caracteristică este
suveranitatea. Practic, pornind de la premisele realismului clasic – mediul
internaţional este unul anarhic, iar, în momentul în care puterea unei anumite entităţi
statale suverane creşte şi devine o ameninţare la adresa securităţii şi statu-quo-ului
celorlalte puteri, acestea din urmă se vor coaliza astfel încât cumulul puterilor
acestora să depăşească sau să echilibreze puterea statului revizionist. Conceptul de
„echilibru de putere” se poate referi fie la distribuţia puterii în cadrul sistemului
internaţional (descriind o stare de fapt), fie o stare dezirabilă a distribuţiei echitabile a
puterii, fie un surplus de o parte sau alta a părţilor de echilibrat. De asemenea,
existenţa unui echilibru de putere nu echivalează şi cu faptul că puterea este
distribuită în mod uniform între statele lumii. Dimpotrivă, putem asocia mai mult
1

În opinia noastră, termenul din limba română care redă cel mai bine conceptul de “balance of power” este cel de
echilibru/ a echilibra şi nu de balanţă/ a balansa/ a balanţa. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, prin
„balanţă” se va înţelege: a) instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor; b) comparaţie, raport între mai mulţi
indicatori care trebuie echilibraţi; c) situaţia conturilor la o anumită dată. DEX-ul defineşte noţiunea de echilibru ca
fiind: a) situaţie a unui corp asupra căruia se exercită forţe care nu-i schimba starea de mişcare şi de repaus; b)
proprietate a anumitor sisteme de forţe de a nu schimba starea de mişcare sau de repaus a unui corp rigid asupra căruia
se exercită; c) stare a unei balanţe economice în care părţile comparate sau raportate sunt egale; d) proporţie justă,
raport just între două lucruri opuse; stare de armonie care rezultă din aceasta. Sursa utilizată pentru aceste definiţii este
Noul Dicţionar Universal al Limbii Române, Editura Litera Internaţional, Ediţia a Doua, Bucureşti, 2007.
2
Teodor FRUNZETI, Vladimir ZODIAN (coord.), Lumea 2011, Enciclopedie politică şi militară (Studii Strategice
şi de Securitate), Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011, pp. 19-23.
3
Hans J. MORGENTHAU, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, Iaşi,
2007, pp. 151-188.
4
Hans. J. Morgenthau formulează în lucrarea menţionată anterior cele şase principii ale realismului politic. Cel de-al
doilea principiu se referă la faptul că interesul statelor este definit în termeni de putere.
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ideea de echilibru al puterii cu o acţiune, cu un comportament, cu materializarea
„instinctului de autoapărare”5 al statelor. Una dintre caracteristicile esenţiale ale
echilibrului de putere este caracterul ei schimbător, deoarece capacităţile de putere
ale statelor evoluează.
În acelaşi timp, în ceea ce priveşte conceptul de echilibru de putere, realiştii
înşişi îi recunosc limitele inerente. Astfel, conform teoriei realiste, statele se vor
comporta mereu astfel încât să îşi maximizeze puterea în raport cu celelalte, prin
urmare, echilibrul de putere implică un risc inerent – statele nu vor căuta niciodată
doar echilibrarea puterii în cazul existenţei unei puteri revizioniste, percepută ca fiind
o posibilă sursă de risc pentru securitatea şi statu-quo-ul altor state, ci, după
restabilirea echilibrului, chiar statele care s-au coalizat în vederea echilibrării pot
deveni state revizioniste, încercând să schimbe echilibrul de putere în propriul interes.
Mai mult, limitele funcţionării în plan real al echilibrului de putere sunt recunoscute
chiar de realiştii clasici – Primul Război Mondial este considerat chiar şi de
Morgenthau ultimul caz când relaţiile internaţionale au fost conduse după regulile
clasice ale echilibrului de putere. Atunci, depăşind absenţa unei culturi a cooperării,
precum şi interesele preponderent divergente, Franţa, Rusia şi, ulterior, Marea
Britanie, s-au aliat pentru a realiza o contrapondere la puterea din ce în ce mai mare a
Germaniei, precum şi la ambiţiile revizioniste ale acesteia. Extinderea celor două
alianţe – Antanta şi Puterile Centrale – prin cuprinderea a din ce în ce mai multe state
care li s-au alăturat a dus la mondializarea conflagraţiei începute în 1914.
De asemenea, conform raţionamentului realismului clasic, după terminarea
Războiului Rece, NATO, ca alianţă politico-militară, ar fi trebuit să dispară, deoarece
puterea de contrabalansat – URSS – dispăruse. Însă, dimpotrivă, NATO s-a readaptat
continuu la schimbările din mediul internaţional de securitate, ceea ce poate constitui
un indice relevant că nu neapărat „puterea” este cea care trebuie contrabalansată ci un
alt factor. Şcolile realiste de gândire ce s-au dezvoltat ulterior au încercat să aducă
explicaţii acestor fenomene.
Similar şi altor domenii ştiinţifice, şi Relaţiile Internaţionale au evoluat, în
timp, apărând din ce în ce mai multe teorii ai căror autori au încercat să explice
comportamentul statelor pe arena internaţională. Realismul, ca teorie a Relaţiilor
Internaţionale, are mai multe ramuri. Una dintre ele este realismul clasic (tradiţional),
abordat deja anterior. Alături de acesta există şi neorealismul (realismul structuralist),
precum şi o ramură a realiştilor optimişti. Toate aceste ramuri ale realismului pleacă
de premise comune, dar comportamentul statelor, ca principali actori ai arenei
internaţionale, este explicat cu câteva variaţii.
Neorealismul a apărut în urma reformulărilor în gândirea realistă ce au avut loc
în perioada bipolarismului ce a marcat perioada ce a urmat finalului celui de-al
Doilea Război Mondial. Acest curent, al cărui principal exponent este Kenneth
Waltz, păstrează premisele realismului clasic (sistemul internaţional este unul
anarhic, statele sunt actori raţionali ale căror interese sunt definite în termeni de
putere etc.). Totuşi, relaţiile internaţionale nu mai sunt gândite pe fundamentul
statului considerat ca atare sau în relaţie cu un alt stat; se vorbeşte despre un sistem
5

Martin WIGHT, Politica de Putere, Editura ARC, Chişinău, 1998, p. 176.
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de state, în cadrul căruia resursele de putere nu sunt distribuite uniform, ceea ce
determină statele să fie preocupate permanent de propria supravieţuire şi securitate –
interesele lor fundamentale.
În cadrul acestui context, este dezvoltată o altă teorie a echilibrului – cea a
echilibrului ameninţărilor, al cărei creator este Stephen Walt. Încercând să explice
formarea alianţelor6, S. Walt susţine că atunci când statele aleg să facă parte dintr-o
alianţă, atunci ele fie a aleg să echilibreze (to balance): se aliază cu statele care se
opun principalei surse de pericol; fie să se alinieze (to bandwagon): se alătură
statului care reprezintă principala sursă de pericol). Practic, echilibrarea reprezintă
alinierea cu partea mai slabă a unei posibile confruntări. Comportamentul de
echilibrare determină un grad mai mare de securitate al statelor deoarece agresorul se
confruntă cu cu forţa combinată a tuturor statelor aliate, pe când cel de aliniere
presupune o scădere considerabilă a gradului de securitate a tuturor statelor deoarece
agresiunea, confruntarea este cea răsplătită. În viziunea lui Stephen Walt, statele se
alătură alianţelor sau coaliţiilor pentru a se proteja faţă de state sau coaliţii ale căror
resurse superioare ar putea reprezenta o ameninţare pentru ele. Astfel, statele de
statu-quo vor evita să determine coaliţii opuse, abţinându-se de la a ameninţa
politicile externe şi de apărare ale altor state. De asemenea, această atitudine devine
necesară deoarece, în situaţia în care statele ameninţate nu ar reuşi să oprească
potenţialul hegemon de a deveni prea puternic, şi-ar risca propria supravieţuire. Un
comportament de aliniere ar echivala cu o atitudine de supunere faţă de entitatea
statală dominantă şi, implicit, după finalizarea unui eventual conflict, acesta ar
depinde de bunăvoinţa acestuia. Stephen Walt identifică două motive pentru care
statele ar putea alege să se alinieze şi nu să echilibreze. În primul rând, alinierea ar
putea fi considerată o formă de acordare de concesii agresorului cu scopul de a
menţine pacea. Aliniindu-se statului sau coaliţiei agresoare, entitatea statală care
alege un astfel de comportament ar putea spera că astfel evită un atac împotriva sa
sau că îl reorientează către o altă ţintă. În al doilea rând, un comportament de aliniere
ar putea fi justufcat şi prin dorinţa ţării care îl alege de a se bucura de rezultatele
victoriei în respectiva confruntare.
Prin urmare, strategia cea mai sigură, dar şi cel mai des întâlnită, este aceea de
echilibrare, de alăturare la partea cea mai slabă a unui conflict astfel încât să se evite
situaţia în care statul vizat ar putea fi dominat de un altul mult mai puternic. Aceasta
deoarece alăturarea la partea cea mai slabă creşte influenţa noului membru, dat fiind
că această parte are mai multă nevoie de asistenţă, spre deosebire de situaţia opusă, în
care alăturarea la partea mai puternică va reduce influenţa noului venit şi îl va supune
capriciilor partenerilor săi.
S. Walt dezvoltă teoria echilibrului ameninţării, considerând că alianţele nu
sunt menite să echilibreze puterea în creştere a unui alt stat, ci ameninţarea pe care
creşterea puterii o reprezintă la adresa securităţii sale. Nivelul de ameninţare este
analizat din prisma a patru factori, puterea reprezentând doar unul dintre aceştia.
Astfel, în primul rând, este vorba despre putere, despre capacitatea unui alt stat de a
6

Stephen M. WALT, Alliance Formation and the Balance of World Power, în International Security, vol. 9, no. 4,
Spring 1985, pp. 3-43, http://www.jstor.org/stable/2538540.
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influenţa sau controla comportamentul statului vizat utilizând resursele de putere
disponibile (capabilităţi militare, industriale, economice, populaţie, dezvoltare
tehnologică, moralul naţional, voinţa naţională etc.).
Un al doilea factor este reprezentat de proximitate. Astfel, cu cât statul
revizionist a cărui putere este în creştere este mai apropiat din punct de vedere fizic,
geografic de statul de referinţă, cu atât nivelul de ameninţare creşte deoarece
capacitatea de a proiecta forţa este invers proporţională cu distanţa dintre cele două
state. Dacă statul mai slab alege un comportament de aliniere, atunci ia naştere ceea
ce în istorie, geopolitică şi relaţii internaşionale este cunoscut sub numele de „sferă
de influenţă”, iar situaţia statelor din Europa de Est în timpul Războiului Rece este
elocventă în acest sens. În situaţia în care statele ameninţate aleg un comportament de
echilibrare, atunci complexul de alianţe ia forma unei table de şah, statele mici fiind
predispuse să se alieze nu cu puterea emergentă din apropierea sa, ci cu o alta, mai
îndepărtată, în cazul căreia distanţa fizică dintre ele nu îi permite să devină
periculoasă pentru supravieţuirea şi securitatea sa. Totuşi, după cum vom argumenta
în cele ce urmează, factorul proximitate poate fi considerat astăzi, în condiţiile
globalizării, ale reducerii distanţelor şi comprimării timpului, prin dezvoltarea
tehnologică, a sistemelor de transport şi comunicaţii, sau a echipamentelor militare,
mai puţin relevant – indiferent unde, cât de departe este identificată o posibilă sursă
de ameninţare, ea capătă o importanţă la fel de mare ca şi una a cărei sursă este în
apropierea fizică a statului vizat.
Capacitatea de ofensivă este cel de-al treilea factor luat în calcul atunci când
se vorbeşte ameninţare, ca fenomen ce determină formarea de alianţe. De această dată
este luată în calcul dezvoltarea puterii militare a unui stat. Dacă luăm în consideraţie
cumulul acestei condiţii cu cea precedentă, proximitatea fizică a celor două entităţi
statale, una bine dezvoltată din punct de vedere militar, care deţine posibilitatea fizică
de a ataca un alt stat din apropierea lui, care nu are decât capacitatea de a se apăra
pentru o scurtă perioadă de timp sau care nu are o putere militară considerabilă,
atunci putem susţine că poate exista tentaţia alinierii. Aceasta cu atât mai mult cu cât
partenerii din alianţă ar fi îndepărtaţi, iar sprijinul lor nu ar putea apărea decât foarte
târziu.
Intenţiile ofensive sunt cel din urmă element al ecuaţiei echilibrului
ameninţărilor. Aici, avem de a face cu un alt element de noutate introdus de
neorealişti – percepţia şi, în special, percepţia intenţiilor. Astfel, dacă restul statelor
percep un stat ca fiind agresiv, atunci ele vor avea tendinţa de a se alinia împotriva
statului perceput ca reprezentând o ameninţare la adresa securităţii lor, chiar dacă
puterea acestuia nu este una considerabilă. În acest sens, putem identifica numeroase
exemple în istoria contemporană – Războiul din Afghanistan, început în luna
octombrie 2001, de către o coaliţie alcătuită din SUA, Marea Britanie, preluat în 2003
de către NATO. În acest caz, în mod evident, nivelul de putere al Afganistanului era
cu mult inferior, chiar şi celui al SUA, cu atât mai mult puterii cumulate a statelor
membre ale NATO, dar faptul că teritoriul afgan era utilizat ca bază pentru
organizaţia teroristă al-Qaeda a făcut din acest stat o ameninţare considerabilă.
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Prin urmare, în relaţiile internaţionale, cu atât mai mult în cele contemporane,
funcţionează, în genere, echilibrul ameninţărilor, concept ce include echilibrul de
putere, care care cuprinde şi alte variabile ale interacţiunii statelor pe arena
internaţională. Mai mult, este un concept adaptat sau care se poate adapta
caracteristicilor mutabile ale mediului internaţional de securitate.
2. Echilibrul ameninţării – reflectarea în viziunile actorilor asupra
securităţii
După cum am menţionat anterior şi după cum o dovedesc şi multiplele studii în
domeniu, mediul internaţional de securitate este în continuă schimbare. Între
caracteristicile acestuia şi modul în care statele interacţionează unele cu celelalte
există o relaţie de interdependenţă. Paradigma realistă a relaţiilor internaţionale oferă
explicaţii şi modele de interacţiune dintre state ce pot explica comportamentul
actorilor statali pe arena internaţională, precum şi indicii asupra evoluţiilor viitoare
ale mediului internaţional de securitate.
Echilibrul de putere a realiştilor clasici este un concept a cărui utilitate în
explicarea istoriei continentului european, precum şi în dezvoltarea domeniului
Relaţiilor Internaţionale este indiscutabilă. Dar, aceasta nu mai poate fi aplicată în
analiza raporturilor dintre state decât făcând speculaţii şi evitând luarea în calcul a
tuturor variabilelor care stau la baza acestora. Principala cauză a acestui fapt este
modificarea mediului internaţional de securitate. Globalizarea şi creşterea
interdependenţei dintre actorii internaţionali au făcut ca simpla presiune pe care
statele, prin puterea lor, ca rezultantă a resurselor de putere, să nu mai fie suficientă
pentru a explica interacţiunea acestora pe arena internaţională.
Astăzi, majoritatea actorilor, fie că vorbim despre cei statali sau non-statali, nu
îşi definesc strategiile de securitate şi apărare pornind de la percepţia puterii unui alt
stat ca ameninţând echilibrul de putere global sau propria supravieţuire şi securitate.
Actorii interacţionează cu alţi actori, cooperează, se aliază în funcţie de ameninţările
pe care le percep. Astfel, de cele mai multe ori, aceste ameninţări nu sunt exclusiv
rezultatul creşterii puterii unui alt stat, ci sunt aferente şi unor actori nonstatali; în
acest sens, proliferarea armelor de distrugere în masă, terorismul internaţional, crima
organizată, dar şi statele eşuate care pot contribui la amplificarea fenomenelor
menţionate sunt considerate deopotrivă ameninţări la adresa securităţii naţionale,
regionale şi internaţionale. Desigur, toate acestea pot fi asociate şi unui stat, despre
care se consideră că reprezintă o bază pentru derularea unor asemenea activităţi.
Exemplul războiului din Afganistan dus de SUA şi ulterior de NATO cu scopul
distrugerii bazelor teroriste din acest stat este un exemplu concludent în acest sens.
Mai mult, Conceptul Strategic al Alianţei Nord-Atlantince, precum şi Strategia
Europeană de Securitate pot constitui elemente ale argumentării faptului că, în
prezent, relaţiile internaţionale se derulează după principiul echilibrului ameninţării şi
nu al celui de putere. Astfel, dacă realiştii se aşteptau ca NATO, ca alianţă politicomilitară, să dispară după disoluţia URSS-ului şi a Pactului de la Varşovia, realitatea a
demonstrat că alianţa îşi poate continua existenţa justificată de apariţia altor riscuri la
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adresa securităţii statelor europene. După Războiul Rece, NATO şi-a concentrat
atenţia pe prevenirea şi gestionarea crizelor cu rădăcini în tensiunile şi antagonismele
de natură etnică, naţionalismul extremist, lupta politică internă, schimbarea politică
inadecvată, problemele economice interne etc. După episodul 11 septembrie 2001,
interesul s-a orientat pe terorism şi armele de distrugere în masă, ca principale
ameninţări la adresa securităţii.
Noul Concept Strategic al alianţei, adoptat în luna noiembrie a anului 2010,
constituie o adaptare la schimbările din mediul de securitate. Practic, fundamentul de
natură realistă al existenţei alianţei nu s-a schimbat – apărarea colectivă – rămâne
prima sarcină menţionată a NATO: „va împiedica şi va apăra împotriva oricărei
ameninţări cu agresiunea şi împotriva oricăror provocări de securitate emergente
atunci când ameninţă securitatea fundamentală a aliaţilor individuali sau a Alianţei
ca întreg”7. Această formulare diferă sensibil de cea aleasă pentru conceptul strategic
elaborat în 1949, când primul dintre obiectivele generale ale „conceptului defensiv”
era „coordonarea, pe timp de pace, a puterii militare şi economice cu scopul de a crea
un mijloc de intimidare puternic pentru orice naţiune sau grup de naţiuni care
ameninţă pacea, independenţa şi stabilitatea familiei de naţiuni nord-atlantice”8.
Astfel, în cazul conceptului din 1949, avem de a face evident cu crearea unui
echilibru al puterii între cele două părţi rivale în timpul Războiului Rece. În cazul
Conceptului Strategic din 2010, formularea poate crea impresia unei ambiguităţi, dar,
în realitate, este vorba despre existenţa unui echilibru al ameninţărilor, unde puterea
unei naţiuni ca atare, nu devine neapărat ameninţare, dacă nu este coroborată cu
ceilalţi trei factori ai ecuaţiei echilibrului ameninţărilor – proximitate, capacitate
ofensivă şi intenţii ofensive.
Într-o lume globalizată, în condiţiile în care dezvoltarea mijloacelor de
comunicaţie şi transport au cunoscut o dezvoltare fără precedent, alături de evoluţiile
evidente în materie de armament şi echipamente militare, factorul proximitate este
prezent în orice tip de ameninţare identificabil. Vorbim despre atacuri cibernetice,
despre dependenţa energetică a statelor membre ale alianţei de alte state, despre
atacuri teroriste, despre criminalitate organizată. Sursa tuturor acestor ameninţări se
află adesea departe de graniţele statului vizat, dar îmbunătăţirile din domeniul tehnic
şi al infrastructurilor, favorizate de globalizare, fac ca termenul proximitate să fie
mereu prezent în ecuaţia ameninţărilor. În acest sens, în opinia noastră, deosebit de
elocventă este formularea Strategiei Europene de Securitate, din 2003, care menţiona
că „într-o eră a globalizării, ameninţările îndepărtate pot constitui o ameninţare în
aceeaşi măsură cu cele apropiate... Prima linie de apărare se va situa deseori în
afara graniţelor (...) Prevenirea conflictelor şi prevenirea apariţiei ameninţărilor nu
pot începe prea devreme”9. Această viziune asupra securităţii, legată nu doar de
7
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proximitate, ci şi de factorul percepţie/ intenţii percepute este vizibilă şi în Strategia
Naţională de Securitate a SUA. Documentul elaborat în 2010 menţionează că
provocările actuale de securitate nu mai vin din partea unui imperiu expansionist
ostil, ci sunt mult mai diverse, făcând parte dintr-o reţea ce cuprinde extremişti
violenţi şi state care dispreţuiesc normele internaţionale sau care se confruntă cu un
colaps pe plan intern. Totodată, se face referire şi la existenţa unor teatre de luptă
tradiţionale, la ameninţările asimetrice, cum ar fi cele care periclitează utilizarea
spaţiului şi spaţiului cibernetic în folosul securităţii10. Astfel, trecerea de la
comportamentul pe arena internaţionale pe baza principiului echilibrului de putere la
cel al achilibrului ameninţării este evidentă. Nu puterea în sine este cea care trebuie
echilibrată, nu creşterea resurselor de putere devine ameninţare la adresa securităţii
unui stat, generând astfel un comportament de echilibrare, de creare de alianţe sau, în
acest caz, de consolidare a lor, ci ameninţarea în sine, văzută ca un cumul al factorilor
mai sus amintiţi.
Mai mult, creşterea puterii în sine nu constituie sau nu este percepută ca
ameninţare şi nu generează strategii de acţiune în acest sens. Chestiunea puterilor
emergente nu este abordată ca o ameninţare în aceste documente, atunci când se face
referire la apărare şi securitate faţă de riscuri şi ameninţări. Într-adevăr, creşterea
puterii acestor state emergente, printre care şi China şi Rusia, vechi aliaţi în
confruntarea ideologică a Războiului Rece, ar putea constitui o ameninţare la un
moment dat. Spre exemplu, sporirea performanţei militare a statului chinez, ce ar
putea fi utilizată ulterior ca instrument de presiune şi ca bază de negocieri, ar putea
preocupa SUA. Mai mult, accentul pus pe forţele navale şi cele aeriene ar putea
determina aceeaşi percepţie, dat fiind că ar intra in ecuaţia ameninţării, în mod
pregnant, factorul proximitate.
Totuşi, un eventual conflict de natură militară cu SUA sau cu orice altă putere
emergentă sau stat din regiunea proxemică este puţin probabil deoarece ar avea
repercusiuni grave asupra dezvoltării economice a Chinei. Prin urmare, intenţia de a
periclita securitatea sau supravieţuirea altor state nu există în acest caz, iar, atât timp
cât intenţia nu este percepută ca atare şi cât există forme de cooperare între cele două
puteri, în special pe plan economic, atât timp cât ecuaţia ameninţării este percepută ca
întreg şi ca realitate în alte regiuni, SUA pare a se concentra mai mult asupra acestora
din urmă. Orientul Mijlociu generează mult mai multe surse de ameninţare la adresa
securităţii internaţionale. Totuşi, în ciuda accentului pus, iniţial, pe cooperare şi
parteneriat, pe nevoia de a construi o relaţie pozitivă şi constructivă, Strategia
Naţională de Securitate a SUA menţionează şi faptul că acestea vor monitoriza
dezvoltarea puterii militare a Chinei astfel încât interesele SUA şi ale aliaţilor săi să
nu fie afectate în mod negativ de programul chinez de dezvoltare militară11. În acest
sens, este util de amintit că SUA are ca principali aliaţi, în regiunea Asia-Pacific,
Japonia, Coreea de Sud, Australia, Filipine şi Tailanda, iar principalul protector al
Coreei de Nord, stat nuclear, aflat în conflict cu Coreea de Sud, este China. Prin
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urmare, SUA şi China au un rol deosebit în menţinerea unui echilibru al ameninţării
în această regiune.
În cazul puterilor emergente, urmărirea intereselor se face într-o altă manieră,
care nu contrazice în mod necesar teoriile paradigmei realiste. Maximizarea
securităţii, în ceea ce priveşte aceste puteri, se face mizând pe parteneriate cu aceste
centre de putere în care putem include China, Rusia, Brazilia, India (cunoscute în
general ca BRIC). Faptul că este preconizat ca, până în 2020, aceste state să ajungă
din urmă SUA ca puteri economice nu a generat un comportament de echilibrare, de
creare de noi alianţe sau de o reorientare a alianţelor existente faţă de acest fenomen.
Tendinţa este aceea de cooperare în cadrul unor parteneriate pentru urmărirea unor
ţeluri comune deoarece creşterea puterii acestor state nu este asociată şi celorlalte trei
variabile ale ecuaţiei ameninţării, definită în termenii lui Stephen Walt.
Totuşi, creşterea puterii unui stat doar pe baza anumitor resurse de putere poate
constitui o ameninţare. Dacă factorul proximitate există fie la nivel fizic, fie în
capacitatea de a depăşi nivelul fizic şi dacă există intenţii în acest sens atunci această
sporire a puterii devine ameninţare. În acest caz, ne referim la creşterea puterii
nucleare a unor state, conduse după alte reguli decât cele democratice, care respectă
prea puţin normele dreptului internaţional. Mai mult, şansele ca acestea să sprijine
organizaţiile teroriste furnizându-le astfel de arme constituie un amplificator atât al
factorului proximitate, cât şi al celui referitor la intenţii. Prin urmare, creşterea
puterii, prin resurse economice, demografice sau chiar militare nu constituie în mod
necesar o ameninţare. Dar, creşterea acesteia, pe baza unei singure resurse – cea
nucleară – coroborată cu existenţa intenţiei de a o utiliza împotriva altui actor (chiar
şi indirect, prin organizaţii teroriste) sau cu un comportament pe arena internaţională
perceput drept agresiv sau revizionist poate determina un comportament de
echilibrare din partea celorlalte state.
3. Echilibrul ameninţării – reflectare în comportamentul actorilor pe
arena internaţională
Redat în viziunile actorilor internaţionali asupra securităţii, echilibrul
ameninţării reprezintă şi o constantă a comportamentului acestora pe arena
internaţională. Acţiunile statelor ce se pot încadra în categoria marilor puteri, a
puterilor mijlocii, mici, a puterilor emergente şi chiar ale actorilor non-statali conţin
acelaşi model, acelaşi principiu al echilibrului ameninţării.
Un moment de referinţă în istoria relaţiilor internaţionale, a modului actorilor
internaţionali de a se raporta la securitate este constituit de atacurile teroriste asupra
World Trade Center de la 11 septembrie 2001. După acest eveniment, majoritatea
statelor moderne continuă să îşi definească strategiile naţionale de securitate pornind
de la premisa că ameninţările cărora trebuie să le facă faţă au rădăcini în locuri dintre
cele mai surprinzătoare, iar terorismul este din ce în ce mai prezent, mai specific şi
mai ancorat în capabilităţi materiale. Strategia de Securitate a SUA, elaborată în
2002, menţiona că Statele Unite ale Americii duc un război global împotriva
terorismului, inamicul (principala ameninţare la adresa securităţii) nemaifiind un
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anume regim politic, o ideologie, o persoană, ci terorismul, înţeles ca „forma de
violenţă premeditată, motivată politic împotriva inocenţilor”12. Această viziune
asupra securităţii a fost preluată ulterior şi de către ceilalţi actori ai arenei
internaţionale, indiferent de natura relaţiei lor cu SUA – aliaţi sau partneri.
Evident, măsurarea puterii organizaţiilor teroriste este dificil, dacă nu chiar
imposibil de măsurat în termenii propuşi de Hans J. Morgenthau, dar acţiunile lor au
generat o reacţie vehementă, un comportament de echilibrare din partea celorlalţi
actori ai arenei internaţionale. Desigur, în acest caz, nu vorbim despre un echilibru al
puterii, ci despre una a ameninţării, considerată o ecuaţie în care puterea (sau
existenţa unei unice dimensiuni a sa) este doar unul dintre factori. Proximitatea,
capacitatea de ofensivă şi intenţiile organizaţiilor teroriste au fost demonstrate prin
atacurile din 2001 asupra Americii şi prin cele din 2004, respectiv 2005, asupra
Europei, şi suficiente pentru a genera reacţia întregii comunităţi internaţionale.
Acţiunea imediată a SUA, care a solicitat sprijinul aliaţilor în acest sens, a fost
invadarea Afganistanului cu scopul de a distruge bazele organizaţiilor teroriste din
acest stat. Astfel, războaiele din Afganistan şi Irak devin rezultatul unei logici a
acţiunii bazată pe principiul echilibrului ameninţării. Terorismul internaţional
reprezintă principala ameninţare la adresa securităţii internaţionale, fiind rezultatul
alienării politice, al unor nedreptăţi pentru care pot fi învinovăţiţi alţii, al subculturii
conspiraţiei şi dezinformării, al unei ideologii care justifică crima. Date fiind
consecinţele atacurilor teroriste şi, mai ales, evaluarea unui posibil atac utilizând
arme de distrugere în masă, face necesar ca acestea să fie prevenite; astfel, conform
strategiilor de securitate din 2002, 2006, 2010, SUA acţionează pentru a preveni
aceste atacuri, pentru a împiedica „statele problemă” sau statele care susţin reţelele
teroriste să deţină arme de distrugere în masă, pentru a împiedica controlul reţelelor
teroriste să deţină controlul asupra vreunei naţiuni. În acest mod, ameninţarea
reprezentată de un actor non-statal, de tipul reţelelor teroriste, este transferată asupra
unui actor statal, identificabil din punct de vedere geografic şi politic. De cele mai
multe ori, ameninţarea reprezentată de acesta în termenii puterii este minimă, dar
asocierea lui cu o ameninţare care întruneşte ceilalţi factori determină un
comportament de echilibrare a acestuia. Invazia Irakului din 2003 s-a derulat pe
această linie. După primul război din Golf, Irakului i s-au impus o serie de sancţiuni
de către ONU care stabileau şi obligaţia de a distruge toate armele de distrugere în
masă deţinute. Refuzul regimului lui Saddam Hussein de a colabora cu inspectorii
ONU, coroborat cu legăturile dintre regim şi al-Qaeda au făcut posibilă şi justificabilă
invazia Irakului de către o coaliţie de state, condusă de SUA, din care făceau parte 45
de state, printre care şi România.
O altă reflectare a teoriei echilibrului ameninţării în practica relaţiilor
internaţionale este abordarea, conceperea şi raportarea la scutul antirachetă. Această
chestiune este strâns legată de una dintre ameninţările expuse anterior – proliferarea
armelor de distrugere în masă sau dezvoltarea lor de către state caracterizate de
instabilitate, cu regimuri ne-democratice anti-occidentale, situate în zone cu un nivel
12
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înalt de instabilitate sau cu un comportament puţin predictibil pe arena internaţională.
Scopul declarativ al acestei iniţiative a SUA este o mai bună protejare a forţelor
desfăşurate în Europa şi în teatrele de operaţii, atât americane, cât şi pe cele ale
aliaţilor. Proiectul este unul american, deocamdată, urmând ca acesta să fie parte a
unui asemenea sistem dezvoltat la nivel NATO. Apărarea antirachetă este orientată,
în primul rând, către apărarea anti-balistică, destinată interceptării rachetelor care au
o traiectorie balistică13. Dar, o mare parte dintre statele care deţin şi produc rachete
balistice sunt şi puteri nucleare sau există suspiciuni că ar dezvolta şi produce arma
nucleară – China, Coreea de Nord, Franţa, India, Iran, Israel, Marea Britanie,
Pakistan, Rusia, Siria, SUA fiind statele care cumulează aceste condiţii, conform
sursei citate.
Dintre toate acestea, scutul antirachetă este orientat împotriva posibilelor
intenţii agresive ale Iranului, stat care este susceptibil a dezvolta arma nucleară şi
căruia i se reproşează că ar fi acordat sprijin teroriştilor, precum şi ameninţarea
Israelului, dar şi sabotarea democraţiei în Irak. În plus, acesta a fost inclus, încă din
timpul administraţiei George W. Bush, în categoria statelor cunoscute sub numele de
„axa răului”, fiind, de asemenea, plasat într-o regiune cu un nivel înalt de instabilitate
(Irakul nu a fost stabilizat încă, situaţia din Afganistan continuă să evolueze asimetric
şi complicat în ciuda celor două misiuni derulate pe teritoriul acestui stat, relaţiile
dintre palestinieni şi israelieni continuă să fie tensionate în ciuda eforturilor de
mediere etc.). Orientul Mijlociu continuă să fie o regiune nesigură din punctul de
vedere al securităţii, cuprinde state ce susţin sau sunt baze pentru reţelele teroriste,
state ce deţin arma nucleară şi este înconjurat de state ce constituie puteri nucleare
(Rusia, India, China, Israel, Pakistan). În plus, rachetele balistice de care dispune
Iranul ar putea lovi ţările europene14.
În ceea ce priveşte factorul „putere” al ecuaţiei ameninţării, Iranul nu poate
constitui un risc la adresa securităţii SUA, cea mai mare putere nucleară a lumii. În
plus, acesta nu deţine nici potenţialul militar al Statelor Unite ale Americii – nu are
aviaţie de bombardament strategic comparabilă cu a SUA, rachete, submarine cu
arme de distrugere în masă la bord, portavioane reţea de sateliţi ş.a.m.d. Singurul
lucru care ar putea face, din acest punct de vedere, din Iran o ameninţare la adresa
securităţii SUA este posibilitatea ca acesta să susţină reţelele teroriste şi să le
furnizeze armament de distrugere în masă, ceea ce ar putea da concreteţe factorului
putere.
Totodată, putem considera că suspiciunea asupra dezvoltării armei nucleare de
către Iran este completată de deţinerea armei nucleare şi de către alţi actori din
regiune. Coreea de Nord a testat rachete balistice încă din 2006, demonstrând că este
capabilă să atingă SUA, precum şi forţele aliate din Coreea de Sud şi Japonia. Siria
este un alt stat cu un grad crescut de instabilitate care deţine astfel de rachete şi
13
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despre care se crede că este posibil să aibă deja arma nucleară. Totodată, ameninţarea
reprezentată de posibilitatea ca Iranul să dezvolte, în paralel cu rachetele balistice, şi
arma nucleară este amplificată de faptul că acesta beneficiază de susţinerea celorlalte
puteri nucleare din regiune în acest sens – Rusia, China, Coreea de Nord. Acest lucru
ar face, într-adevăr, iniţiativa americană de a amplasa componente ale scutului
antirachetă în Europa de Est mult mai justificabilă, deoarece, după cum am amintit
anterior, în cazul în care Teheranul, singur, şi-ar propune să ameninţe cu arma
nucleară SUA şi aliaţii lor, nu ar avea şanse de succes din cauza diferenţei mari dintre
cei doi actori în termeni de putere. De asemenea, la aceasta putem adăuga faptul că
arma nucleară a Iranului, în situaţia în care s-ar materializa, ar putea fi utilizată, în
primul rând, pentru a contracara puterea Israelului şi pentru a constitui un factor care
să facă din Iran un lider al lumii islamice în Orientul Mijlociu, însă diferit de modul
în care el a fost conceptualizat de către americani. Prin urmare, proiectul scutului
antirachetă poate fi considerat şi o expresie a unei politici de intimidare, de
descurajare a eventualelor ameninţări venind din zona Orientului Mijlociu către aliaţii
SUA şi către forţele aflate în regiune.
Prin urmare, şi în acest caz, avem de a face cu o materializare a principiului
echilibrului ameninţării, având incluşi toţi cei patru termeni ai ecuaţiei ameninţării:
- Putere: constituită de arsenalele nucleare, de eforturile de dezvoltare a lor
sau de informaţii cu privire la dezvoltarea armei nucleare sub acoperirea producerii
de energie electrică nucleară în scopuri civile;
- Proximitate: fizică – faţă de aliaţii SUA şi faţă de trupele americane
prezente în Orientul Mijlociu şi în Sud-Estul Europei; fizică ce poate fi depăşită prin
raza mare de acţiune a rachetelor balistice;
- Capacitate
de
ofensivă:
deţinerea
de
rachete
balistice,
deţinerea/dezvoltarea de arme nucleare;
- Intenţii ofensive: acţiunile militare ale SUA şi ale aliaţilor în Orientul
Mijlociu ar putea genera astfel de iniţiative, reacţiile negative ale Rusiei faţă de un
scut anti-rachetă american pe teritoriul european, dorinţa anumitor centre de putere
regionale – Iranul – de a se constitui într-un lider al lumii islamice din Orientul
Mijlociu.
O altă manifestare contemporană a echilibrului ameninţării poate fi identificată
şi în relaţiile dintre SUA cu celelalte puteri emergente, în special, China şi Rusia.
China a cunoscut o dezvoltare economică fulminantă după încheierea Războiului
Rece care, alături de resurse remarcabile de natură demografică şi teritorială, o face
unul dintre statele ce se pot afla în competiţie cu SUA, în sprimul rând, din punct de
vedere economic. Mai mult, China este membră a Organizaţiei de Cooperare de la
Shanghai, alcătuită din şase state (China, Rusia, Kîrgîstan, Tadjikistan şi Uzbekistan),
cunoscută şi sub numele de „NATO al Estului”, însă având, deocamdată, dezvoltată
doar latura politică, având totuşi asipiraţii militare din partea Rusiei. Este, totodată,
putere nucleară şi are o armată numeroasă şi un PIB în continuă creştere. Totuşi,
relaţiile dintre SUA şi China sunt unele caracterizate de interdependenţă, Beijingul
depinzând foarte mult de comerţul maritim cu SUA, principala ameninţare fiind
faptul că aceasta din urmă are posibilitatea de a-i impune o blocadă maritimă,
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periclitându-i astfel securitatea economică şi, implicit, şi celelalte dimensiuni ale
acesteia. Astfel, în ceea ce priveşte relaţiile SUA-China, putem aprecia că echilibrul
este menţinut nu în virtutea creşterii puterii în mod proporţional între cele două state,
ci prin faptul că nivelul ameninţării pe care fiecare o reprezintă pentru cealaltă este
ţinut sub control atât prin relaţiile de cooperare dintre ele, în special în sfera
economică, cât şi prin faptul că niciuna dintre ele nu are interesul sau intenţia de a o
ataca pe cealaltă în nicio dimensiune a securităţii deoarece destabilizarea acesteia ar
fi în dezavantajul celei care atacă. Prin urmare, este în interesul Americii ca China să
fie un stat stabil şi prosper şi nu unul instabil, măcinat de conflicte sau de ambiţii
hegemonice explicite. Similar, relaţiile economice dintre cei doi actori fac la fel de
necesar pentru China să păstreze bune relaţii cu SUA, dimensiunea economică a
securităţii fiind una dintre bazele pe care se construieşte securitatea pe celelalte
dimensiuni (militară, socială, umană etc.). Practic, în această ecuaţie, lipseşte factorul
„intenţie ofensivă”, ceea ce face posibil ca relaţiile dintre cele două centre de putere
să fie echilibrate şi să nu genereze comportamente de echilibrare.
Şi în cazul Rusiei, putem vorbi despre o putere bazată pe resurse considerabile
de ordin demografic, teritorial, militar, despre o putere nucleară, care, în plus, deţine
şi resurse energetice considerabile ce îi permit să exercite o influenţă de neignorat
asupra statelor care depind de hidrocarburile sale. În plus, relaţiile dintre aceste centre
de putere – SUA şi Rusia – sunt marcate astăzi de problema scutului antirachetă
american plasat pe teritoriul Europei de Est, ce constituie, în opinia lor, un element de
destabilizare a securităţii la nivel global, afectează echilibrul strategic de putere şi
poate atrage o cursă a înarmării nucleare15. Disensiunile în ceea ce priveşte problema
apărării antirachetă, susţinute de opiniile liderilor celor două state, alături de faptul că
cele două state sunt primele două puteri nucleare la nivel mondial, au dus la opinia
conform căreia relaţia dintre SUA şi Rusia se conturează astăzi după modelul celei ce
a caracterizat perioada Războiului Rece.
Concluzii
Atât viziunile asupra principalilor actori ai arenei internaţionale, cât şi modul
lor de a interacţiona, de a stabili relaţii şi de a se comporta unul faţă de celălalt relevă
faptul că echilibrul de putere în sine nu mai poate explica în mod adecvat practica
relaţiilor internaţionale actuale. Teoria echilibrului ameninţării este una mai
complexă, care se poate traduce într-o ecuaţie cu patru termeni: putere, proximitate,
capacitate ofensivă şi intenţii agresive. Puterea nu mai este cea care generează
singură un comportament de echilibrare, cu atât mai mult cu cât, în ciuda
previziunilor referitoare la schimbarea naturii sistemului internaţional de la un
caracter unipolar la multipolar, SUA continuă să îşi menţină rolul de unic pol de
putere global.
Desigur, echilibrul rămâne un concept cheie nu doar în relaţiile stabilite de
America cu alte centre de putere sau cu actori din regiuni caracterizate de un nivel
ridicat al instabilităţii, dar factorii care îl generează sunt mai numeroşi şi mai
15
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complecşi. După cum am demonstrat, creşterea în sine a puterii pe baza resurselor
care stau la baza acesteia nu va atrage, în mod necesar, şi un comportament de
echilibrare sau de aliniere al celorlalţi actori. Dar, creşterea puterii pe baza unei
singure resurse, coroborată cu capacitatea de ofensivă şi cu percepţia intenţiei
agresive poate determina reacţia unei alianţe, reorientarea ei împotriva acestui
fenomen sau crearea de coaliţii în acest sens.
Totodată, la crearea acestei situaţii a contribuit semnificativ şi globalizarea,
care a făcut ca factorul proximitate să fie prezent în aproape orice situaţie de
echilibrare a ameninţării. Globalizarea a determinat reducerea distanţelor şi
comprimarea timpului, prin numeroasele dezvoltării în domeniile tehnicii şi
tehnologiei, al comunicaţiilor şi transportului şi, mai ales, în materie de armament şi
echipamente militare. Totodată, acelaşi fenomen a avut un aport şi în creşterea
prezenţei capacităţii de ofensivă.
De asemenea, problema percepţiei devine la fel de importantă. Într-o lume
globalizată, a interdependenţelor dintre state, refuzul anumitor actori de a urma
regulile dreptului internaţional, natura diferită a organizării lor interne pot determina
pe ceilalţi actori să îi perceapă ca fiind agresivi. Mai mult, asocierea lor cu alte tipuri
de ameninţări, de genul terorismului internaţional, al criminalităţii organizate, al
proliferării armelor de distrugere în masă poate contribui la crearea unei astfel de
percepţii. De aceea, modul în care principalii actori se raportează la mediul
internaţional de securitate are o importanţă substanţială în ceea ce priveşte natura
relaţiilor internaţionale, precum şi crearea şi menţinerea unui echilibru la nivelul
acesteia.
În plus, la această „victorie” a echilibrului ameninţării faţă de cel al puterii a
contribuit şi emergenţa actorilor non-statali pe arena internaţională, actori ce se pot
constitui în ameninţări veritabile la adresa securităţii naţionale a altora sau chiar la
adresa securităţii alianţelor lor, ce se orientează, în mod evident, către contracararea
lor. Ne referim la fenomenul terorismului internaţional, care, deşi nu se poate asocia
unui centru de putere în termenii lui Hans J. Morgenthau, a determinat orientarea nu
doar a actorilor statali, ci şi a alianţei politico-militare nord-atlantice către combaterea
lui. Mai mult, acesta reprezintă o ameninţare cu atât mai mare cu cât, în cel mai rău
scenariu posibil (un atac terorist cu arme de distrugere în masă de natură chimică,
biologică sau radiologică), ar putea afecta securitatea nu doar a unei naţiuni, ci chiar
şi a unei regiuni sau a întregii lumi.
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ECHILIBRUL DE PUTERE
ŞI PUTEREA MILITARĂ ÎN SECOLUL XXI
Dr. Nicolae TABARCIA*
1. Conceptul de echilibru de putere
Echilibrul puterii reprezintă unul dintre conceptele fundamentale pentru teoria
şi practica relaţiilor internaţionale. Studiul contemporan al relaţiilor internaţionale
consideră paradigma echilibrului de putere, drept cel mai eficient instrument pentru a
descrie dinamica profundă a sistemului internaţional modern.
Teoriile realiste şi neorealiste în domeniul relaţiilor internaţionale pun în
discuţie problema instabilităţii inerente a sistemului, şi folosesc conceptul de
echilibru al puterii pentru a interpreta acţiunile şi mutaţiile care au loc pe scena
mondială.
Conform teoriei echilibrului de putere, în faţa unui hegemon, există două
posibile căi de acţiune: echilibrarea (balancing) şi restricţionarea (binding).
Echilibrarea presupune rezistenţa împotriva hegemoniei unui stat şi formarea unei
alianţe de state care să contrabalanseze puterea statului dominant. Restricţionarea este
opusul primei strategii, puterea statului dominant fiind redusă prin utilizarea unui
evantai de metode mai mult sau mai puţin evidente.
Abordarea teoretică a echilibrului de putere in viziunea teoreticienilor realişti şi
neorealişti evidenţiază modelele echilibrului de putere în raport cu cele două metafore
asociate acestuia: balanţa şi arcada. Interpretarea clasică a modelului balanţei puterii
implică o distribuţie specifică a puterii între entităţile ce compun sistemul
internaţional, astfel încât nici un stat şi nici o alianţă existentă să nu poată obţine în
mod predominant puterea. Ideea non-predominanţei constituie miezul analitic
fundamental al oricărei teorii clasice a balanţei de putere. Aşadar, modelul balanţei
interpretează echilibrul de putere ca fiind unul adversativ, rezultat din alianţe
adversative aflate în echilibru. Premisa fundamentală în construcţia acestui model
este aceea că în dinamica relaţiilor internaţionale se poate ajunge la o formulă
capabilă să controleze ambiţiile şi propensiunea imanentă pentru dominaţie a
unităţilor individuale. Metafora ataşată acestui principiu este cea folosită de istoricul
englez William Camden, şi anume un „cântar, o balanţă“ şi a „greutăţilor de pe
cântar“. Atunci când balanţa este într-o stare relativă de echilibru, există pace,
stabilitate în relaţiile internaţionale. Atunci când ea este în dezechilibru sau se află în
proces de echilibrare, relaţiile internaţionale sunt într-o dinamică turbulentă, care
poate însemna război sau poate însemna o situaţie de instabilitate în politica
internaţională.
Modelul arcadei promovează ideea unui echilibru asociativ în realizarea căruia
voinţa statelor are un rol determinant. Acest echilibru poate avea la baza fie
recunoaşterea faptului că se poate crea o coaliţie care să contrabalanseze orice
*
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manifestare hegemonica, fie realizarea unei înţelegeri privind împărţirea puterii astfel
încât să se asigure menţinerea securităţii comune şi instalarea echilibrului.
Hans Morgenthau în lucrarea „Politica între naţiuni”, foloseşte conceptul
„echilibrului” ca fiind sinonim „balanţei” şi atribuie patru sensuri sintagmei „balanţă
de putere”, astfel: o tactică îndreptată către anumite stări de lucruri, o stare de
lucruri concretă, o repartizare aproximativ egală a puterii, orice repartizare a
puterii.
În viziunea lui Morgenthau echilibrul puterii apare ca o „consecinţă naturală
inevitabilă a luptei pentru putere” şi este determinat de două caracteristici
fundamentale ale elementelor societăţii internaţionale: multitudinea şi antagonismul.
În acest context, Morgenthau sintetizează resorturile dinamicii de putere
internaţională astfel: „Dorinţa de putere a unei naţiuni întră în conflict cu dorinţa de
putere a alteia”, astfel că în orice moment al istoriei se manifestă două modalităţi de
„ciocnire”: modelul opoziţiei directe şi modelul competiţiei.
• modelul opoziţiei directe, presupune că echilibrul rezultă din „dorinţa
fiecărei naţiuni de a-şi impune politicile asupra celeilalte”. Dinamica atingerii
echilibrului este descrisă în termeni mecanici şi este văzută ca generând un echilibru
de putere fragil şi o stabilitate în pericol de a fi perturbată şi restabilită mereu.
• modelul competiţiei ameliorează efectele primului model întrucât este
favorizată restaurarea unui echilibru de putere stabil, administrat la nivel conştient.
În concluzie, considerăm echilibrul de putere ca fiind capacitatea sistemului
internaţional de a compensa modificările unor comportamente în aşa fel încât
starea sistemului să nu se schimbe sau să evolueze lent.
În opinia noastră, echilibru de putere trebuie văzut ca unul dinamic determinat
de numeroşi factori, dintre care menţionăm pe cei: economic, militar, demografic,
tehnologic, etc;
Este de remarcat faptul că, întrucât puterea nu poate fi cuantificabilă tot aşa
nici echilibrul de putere nu poate fi descris în termeni analitici. De altfel stările de
echilibru într-un domeniu pot coexista cu cele de dezechilibru în alt domeniu. În
opinia noastră, este posibil, ca secolul XXI să marcheze coexistenţa tendinţei de a
menţine un echilibru de tip asociativ, generată, în principal, de existenta armelor
nucleare, fenomenul globalizării şi problemele legate de protecţia mediului, cu
tendinţa către un echilibru adversativ generat de acţiunile puterilor emergente de a
redefini ecuaţia de putere globală.
2. Tendinţe globale
Menţinerea unui echilibru de putere în relaţiile dintre naţiuni are drept
consecinţă diminuarea riscurilor de apariţie a stărilor de confruntare ce pot deseori
degenera în diferite forme de conflict militar.
În păstrarea unei stabilităţi internaţionale un rol deosebit revine modului în care
sunt percepute, interpretate şi soluţionate tendinţele globale. Din perspectiva evoluţiei
raporturilor de putere, considerăm semnificative tendinţele care se referă la:
- economie şi securitate;
- competiţia pentru resurse;
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- demografie;
- schimbările climatice;
- proliferarea armelor de distrugere în masă.
Schimbarea realităţilor economice, cum este cazul crizei economice actuale,
face ca statele să reacţioneze în moduri diferite, cheia reprezentând-o flexibilitatea.
Practic acele state care se pot adapta la noile realităţi vor aparţine grupului
câştigătorilor, iar acele state care sunt mai puţin flexibile, mai greu adaptabile vor
aparţine grupului perdanţilor.
Statele încearcă în mod constant să gestioneze în beneficiul propriu mediul
economic intern sau extern, iar uneori astfel de acţiuni au efect invers celui scontat
făcându-le dependente de alte state sau generând vulnerabilităţi. Astfel, abordări
precum protecţionismul, dezvoltarea economiei proprii pe banii altui stat, limitarea
importurilor prin creşterea tarifelor sau schimbarea valorilor cursului de schimb în
scopul ieftinirii exporturilor, deşi aparent în concordanţă cu interesul naţional al unui
stat, pot genera competiţie şi reacţii adverse din partea altor state. Tendinţa generală
înregistrată la nivel internaţional o reprezintă coagularea statelor în organizaţii
economice regionale organizaţii cu rol regulator intern şi de protejare a intereselor
economice ale statelor în plan extern.
Una dintre sursele principale de instabilitate previzibil pentru secolul XXI îl
constituie diminuarea resurselor vitale primare – hrană şi apă. Un studiu care a
evaluat cauzele şi intensitatea conflictelor dintre anii 1980-2000 a scos în evidenţă
faptul că regiunile cele mai afectate de efectele schimbărilor climatice au înregistrat
cele mai multe evenimente: AFRICA, ASIA DE SUD şi SUD-EST, AMERICA DE
SUD. Analizând schimbările climatice şi efectele acestora pe zone geografice se
poate aprecia că, la nivel global, vulnerabilitatea socială şi agro-economică este mai
mare în emisfera sudică şi estică.
Un fapt de necontestat al începutului secolului XXI îl reprezintă dependenţa
din ce în ce mai mare a economiilor lumii de resursele energetice. Economia
mondială depinde încă de hidrocarburi ca resursă centrală de energie, iar lupta pentru
resurse domină geopolitica secolului XXI. Problema resurselor prezintă multe faţete,
deficitul acestora având un rol important în declanşarea sau amplificarea unor
conflicte, de polarizare şi/sau de catalizare a forţelor. Volumul, structura şi calitatea
resurselor şi bunurilor materiale create de oameni vor continua să se modifice mai
încet decât volumul, structura şi intensitatea nevoilor umane.
În ceea ce priveşte demografia, tendinţa globală indică faptul că planeta va
avea în anul 2050 între 8,5 şi 10 miliarde de locuitori, iar 95% din această creştere va
avea loc în ţările în curs de dezvoltare.
Evoluţia la nivel mondial, prezintă o creştere semnificativă a populaţiei
globului astfel: dacă în 1950 populaţia era de 2,7 miliarde de locuitori, în 1987 era de
5 miliarde, în 1990 de 5,3 miliarde, iar începând cu octombrie 1999, a depăşit 6
miliarde iar în anul 2011 s-au înregistrat 7 miliarde de locuitori. Demografia
mondială este dominată de ponderea Asiei cu peste 3,5 miliarde de locuitori pe o
cincime din suprafaţa terestră. Procentual, în Asia locuieşte aprox. 60% din totalul
populaţiei globale, China şi India reprezentând, ele singure, 38% din populaţia totală,
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cu 1,3 miliarde de chinezi şi aproximativ 1 miliard de indieni. În 2050, Asia va depăşi
5,2 miliarde de locuitori.
Totodată, estimările arată că, pe lângă creşterile preconizate, în următoarele
patru decenii se vor înregistra şi declinuri semnificative ale demografiei în unele
regiuni, precum: Europa de Est şi Sud-Est (excepţie Turcia), Extremul Orient, Asia
de Sud-Est, Sudul Africii şi în unele state din Europa Occidentală. Aceste scăderi vor
avea implicaţii profunde asupra economiei zonelor respective.
Proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) este de asemenea o
tendinţă deosebit de importantă ce caracterizează mediul actual de securitate.
Contracararea acestora pare să fie din ce în ce mai greu de realizat. Eforturile depuse
în cadrul structurilor internaţionale de securitate, în mod deosebit ONU, de a
îngreuna accesul la armele chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) nu au
dat până în prezent rezultatele dorite. În cadrul pericolelor parţial legate de terorism,
ameninţarea proliferării ADM se află la vârful listei comunităţii internaţionale privind
provocările de securitate ale perioadei post război rece. De asemenea, dificultăţile
întâmpinate de comunitatea internaţională în cadrul negocierilor cu Iranul şi Coreea
de Nord privind viitorul programelor lor nucleare sunt deosebit de relevante.
O analiză sumară a tendinţelor globale la începutul secolului XXI determină
câteva concluzii ce vizează tendinţele menţionate anterior:
- se profilează ca o problemă esenţială contradicţia între teritorialitatea şi
autoritatea puterii de stat asupra comerţului, banilor şi a pieţelor. Pieţele globale au o
tendinţă „naturală” spre eficienţă şi creează o presiune în continuă creştere pentru
armonizarea politicilor interne ca o consecinţă a comerţului şi instituţiilor financiare
ceea ce subminează autoritatea şi legitimitatea statului ca instituţie.
- există o legătură cauzală între cererea, deţinerea / accesul şi utilizarea resurselor
şi configurarea şi evoluţia aranjamentelor regionale sau globale privind securitatea;
- estimările făcute de către structurile specializate ale ONU arată că în 2050 din
totalul populaţiei globale: 7,2% va locui în Europa; 5% în America de Nord; 8,6% în
America Latină, 59% în Asia şi Oceania şi 20% în Africa. Situaţia prezentată arată
clar mutarea centrului de greutate către zona Asia – Pacific.
- fluxurile migratorii vor cunoaşte creşteri substanţiale şi vor provoca probabil
cel puţin tensiuni suplimentare în cel mai bun caz.
- în ceea ce priveşte democratizarea şi schimbările sistemice se manifestă o
tendinţă majoră pentru adoptarea mecanismelor de guvernare democratice. Aceasta
are drept sursă, pe de o parte „combustia internă” a statelor care se situează în afara
lumii democrate, iar pe de altă parte influenţa transformatoare a proceselor
globalizatoare, procese susţinute de instituţii asociate evident lumii democrate:
comerţ liber, pluralism cultural, libertate individuală.
În ceea ce priveşte armele de nimicire în masă, având în vedere locul şi rolul
lor în manifestarea puterii este fără îndoială faptul că acestea vor influenţa agenda
internaţională şi raporturile de putere în secolul XXI.
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3. Puterea militară la începutul secolului XXI
Puterea militară este capacitatea de acţiune armată a unui stat, asigurată de
potenţialul său militar, caracterizat de personal, armament, infrastructură, instruire,
logistică, industria de apărare şi instituţiile de cercetare- dezvoltare specifice etc., în
scopul asigurării propriei securităţi şi eventual a aliaţilor şi îndeplinirii obiectivelor/
intereselor politico-militare. Avantajul tehnologic, supremaţia informaţională,
războiul bazat pe reţea, forţele expediţionare şi mijloacele superspecializate constituie
noile elemente, care caracterizează puterea militară la începutul secolului XXI.
Puterea militară se manifestă prin capacitatea de a controla procese şi
fenomene din mediul operaţional sau de a impune anumite opţiuni unor parteneri, în
relaţiile de cooperare instituţionalizată.
Capabilităţile militare constituie un instrument de forţă care poate fi evaluat
ţinând cont de următorii indicatori: numărul de militari, încadrat pe categorii de forţe
armate, tipurile de unităţi şi mari unităţi luptătoare; numărul şi calitatea sistemelor de
armă importante - avioane, elicoptere, nave de suprafaţă şi submarine tancuri, tunuri
etc.; numărul şi calitatea sistemelor de comunicaţii şi informatice; diversitatea şi
calitatea elementelor de infrastructură; mărimea bugetului alocat apărării şi repartiţia
acestuia pe tipuri de cheltuieli – mai ales cheltuielile pentru modernizare şi înzestrare.
Dezvoltarea capabilităţilor militare, a căror însumare determină nivelul puterii
militare, necesită alocarea unor resurse financiare importante, resurse de care unele
state dispun, iar altele nu, situaţie ce creează o discrepanţă între instrumentele
militare aflate la dispoziţia diferitelor state ale lumii. Prin urmare, puterea militară
depinde în foarte mare măsură de puterea economico-financiară a statului respectiv,
de investiţiile în inteligenţă şi cercetare, de achiziţiile tehnologice şi calitatea
resurselor umane.
În epoca contemporană puterea militară a înregistrat cel puţin două mutaţii
majore. Prima este dezvoltarea componentei informaţionale a puterii militare prin
creşterea, fără precedent în istorie, a serviciilor specifice. A doua este dezvoltarea,
iarăşi fără precedent, a aşa-numitelor conflicte neconvenţionale - ne referim mai ales
la terorism. Aparent niciuna dintre componentele de mai sus nu reprezintă ceva nou
in istorie.
De la Egiptul Antic şi până în prezent, acţiunile militare au fost însoţite de
activităţi informaţionale, de la cercetarea terenului şi comensurarea forţei inamicului
la înfiltrarea de spioni şi acţiuni de propaganda menite sa-i demoralizeze pe adversari.
La fel, terorismul care în esenţă reprezintă o formă de conflict militar in care o
grupare, lipsită de forţa echivalentă a inamicului, recurge la mijloacele combative
neconvenţionale, asimetrice, pentru a demonstra o putere simbolică, nu este o
"afacere contemporană", rădăcinile sale găsindu-se adânc in istorie.
Deci nu existenta acestor fenomene care însoţesc puterea militară este o
caracteristica a lumii de astăzi, ci amploarea lor. Serviciile speciale ale marilor
naţiuni sunt compuse astăzi din mii de oameni, iar mijloacele care stau la dispoziţia
acestor oameni sunt extrem de sofisticate.
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Serviciile speciale nu mai sunt astăzi o anexa a puterii militare - de multe ori
sunt "creierul" acestor operaţiuni, pe care forţele „tradiţionale” doar le materializează
din punct de vedere tactic/strategic. La fel, terorismul nu mai este un fenomen
marginal, restrâns la o arie geografică oarecare şi relativ lipsit de mijloace. El este o
putere in sine, care dispune de mijloace financiare şi logistice mai mult decât
semnificative şi este capabil să lovească aproape oricând şi aproape oriunde.
Atât în trecut, cât şi în prezent, supremaţia unei puteri este fondată, în
principal, pe puterea militară, iar competiţia actorilor pentru acest lucru
este principalul fundament al politicii internaţionale. Dacă puterea militară a unui stat
este recunoscută la un nivel internaţional cât mai extins, capacitatea actorului de a-i
folosi resursele tangibile şi intangibile în aşa fel încât să influenţeze rezultatul
relaţiilor internaţionale spre propriul beneficiu este mai mare. De puterea militară sau folosit până acum toate marile puteri, fiind instrumentul prin care puterea politică
a supus popoare şi civilizaţii, cât şi alte state cu vocaţie globală în vederea
descurajării inamicilor.
În prezent conceptul de „Putere Militară” are un înţeles mai extins deoarece
forţa utilizată în conflictele clasice, care implicau lupta directă, trebuie să răspundă şi
ameninţărilor asimetrice, atacurilor teroriste, cibernetice, informaţionale, crimă
organizată etc.
Componenta nucleară este unul dintre cele mai importante elemente ale
puterii militare şi ea oferă o solidă garanţie de securitate pentru cei care o posedă, în
principal prin efectul de descurajare şi intimidare.
Cu toate acestea există păreri conform cărora, odată cu sfârşitul Războiului
Rece, puterea militară a căpătat noi sensuri şi semnificaţii şi nu se mai bazează
primordial pe puterea nucleară. Strategia bazată pe ameninţarea distrugerii nucleare
reciproce nu mai este atât de des utilizată, ca în trecut, în dialogul marilor puteri,
deoarece ameninţarea, reală, nu mai este instrumentul, politic de bază pentru
stabilirea supremaţiei în lume. Totuşi, deşi se depun eforturi intense de interzicere,
reducere şi limitare a arsenalelor nucleare, componenta nucleară a puterii militare
continuă să constituie elementul primordial al acesteia.
Controlul armelor nucleare este posibil, cel puţin din punct de vedere teoretic,
datorită capacităţii puterilor nucleare importante de a atinge punctul optim al
distrugerii garantate, dincolo de care este iraţional să continue. Acest punct maxim
este reprezentat de capacitatea de asigurare a unui număr de focoase nucleare si de
sisteme de lansare, necesare pentru a distruge obiectivele militare si industriale,
precum si aglomerările urbane ale unui potenţial inamic. Un stat care deţine această
capacitate şi-a atins maximul de potenţial militar, atât în termenii prevenirii, cât şi în
ceea ce priveşte posibilitatea reală de a declanşa un război nuclear.
Armele nucleare reprezintă o chestiune vitală pentru întreaga umanitate. Dat
fiind faptul că astăzi proliferarea este din ce în ce mai acerbă, nu încape îndoială că o
cursa a înarmării poate duce, mai devreme sau mai târziu, la o catastrofă.
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4. Puterea militară şi raporturile de putere
În prezent, se manifestă două curente de opinie majore privind puterea unui
stat: primul afirmă că puterea economică prevalează asupra puterii militare, care în
opinia susţinătorilor acestui curent şi-a pierdut din importanţă, iar al doilea susţine că
puterea militară este singurul şi adevăratul determinant al puterii unui stat. Deşi
utilizarea puterii militare este tot mai intens contestată în politica internaţională, ea
continuă să fie folosită pentru deblocarea unor situaţii strategice şi joacă un rol major
în configurarea relaţiilor internaţionale şi a mediului global de securitate.
Există tendinţa de a aborda puterea militară contemporană în termenii
resurselor care stau la baza comportamentului hard-power (agresiv-coercitiv) de luptă
şi de ameninţare cu forţa al unui stat. Această perspectivă este într-o mare măsură
justificată deoarece, în ultimă instanţă, în cazuri extreme, resursele militare sunt
singurele care influenţează dinamica mediului de securitate.
În epoca contemporană puterea militară înseamnă mai mult decât arme şi
număr de militari, iar comportamentul „hard-power” mai mult decât luptă şi
ameninţare cu forţa. Analiza formelor de manifestare a puterii militare în epoca
contemporană relevă faptul că aceasta este folosită şi pentru a oferi protecţie aliaţilor
ceea ce influenţează în mod direct raporturile de putere în sistemul internaţional. O
astfel de utilizare necoercitivă a resurselor militare poate constitui o importantă sursă
pentru comportamentul „soft-power” (politic, diplomatic, necoercitiv) care vizează
stabilirea agendelor de lucru, persuasiunea altor guverne şi atragerea susţinerii la
nivel de politică mondială.
Deşi mulţi analişti militari abordează doar războiul interstatal şi îşi imaginează
soldaţi în uniforme, organizaţi şi echipaţi de către stat, în unităţi militare rigide,
secolul XXI, demonstrează că cele mai multe „războaie“ contemporane au loc mai
degrabă în interiorul statelor şi mai puţin între state, iar mulţi dintre combatanţi nu
mai poartă uniforme.
Accesul la tehnologia militară modernă determină o putere distructivă tot mai
mare la dispoziţia unor grupuri mici, care, în alte perioade de timp, nu ar fi avut acces
financiar la piaţa armelor de distrugere în masă. Tehnologia contemporană a creat
nouă dimensiune a războiului şi anume cea a ciber-atacurilor, prin care un inamic –
stat sau non-stat – poate provoca daune materiale enorme fără ca vreo armată să
traverseze fizic graniţa altui stat.
Utilizarea forţei îmbracă în epoca contemporană forme noi. Teoreticienii
militari de astăzi scriu despre războaiele de generaţia a patra şi a cincea care nu au
fronturi sau câmpuri de luptă riguros definite, ceea ce ar putea conduce la diminuarea
semnificativă a distincţiei dintre civil şi militar.
Prima generaţie de război modern evidenţia tactica liniilor şi coloanelor,
urmând modelul Revoluţiei franceze. A doua generaţie s-a bazat pe puterea de foc
comasată şi a culminat în timpul Primului Război Mondial. Sloganul ei era că
artileria distruge, şi infanteria ocupă. A treia generaţie a decurs din tactici dezvoltate
de germani pentru a ieşi din impasul războiului de tranşee din 1918, pe care
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Germania le-a perfecţionat cu ocazia Blitzkrieg-ului, prin tacticile care i-au permis să
înfrângă armatele mai numeroase franceze şi britanice, în luptele de cucerire a Franţei
din 1940. Aceste schimbări au fost provocate de idei şi de tehnologie, deopotrivă.
Ceea ce e valabil şi pentru a patra generaţie de război modern din zilele noastre, care
vizează societatea şi voinţa politică de luptă a inamicului.
Conflictul modern este caracterizat de operaţiuni continue, neregulate, violente
sau neviolente, desfăşurate pe o perioadă extinsă de timp, menite să asigure în primul
rând controlul asupra populaţiilor locale. În războaiele hibride, forţele convenţionale
şi cele neregulate, combatanţii şi civilii, distrugerile materiale şi războiul
informaţional ajung să se întrepătrundă.
Chiar dacă, pentru multe state, perspectiva unui conflict sau ameninţarea forţei
militare a devenit mai puţin probabilă, ea va continua să aibă un impact puternic în
raporturile internaţionale şi tocmai posibilitatea unor astfel de situaţii îi determină pe
actorii raţionali să identifice soluţii diplomatice de prevenire a lor.
Puterea militară rămâne importantă deoarece structurează politica mondială. E
adevărat că, în multe împrejurări, forţa militară este tot mai dificil şi mai costisitor de
utilizat de către state. Dar faptul că puterea militară nu este întotdeauna suficientă în
rezolvarea unor situaţii specifice nu înseamnă că ea şi-a pierdut capacitatea de a
contura orizonturi de aşteptare şi de a prefigura calcule politice.
Pieţele şi puterea economică se sprijină pe structuri politice. În condiţiile
haotice ale unei instabilităţi politice crescute, pieţele cad. Structurile politice se
sprijină, la rândul lor, pe norme şi instituţii, dar şi pe managementul puterii
coercitive. Puterea unui stat modern bine organizat este definită prin capacitatea de a
exercita monopolul asupra utilizării legitime a forţei, factor care, între altele permite
şi funcţionarea pieţelor.
Puterea militară va evolua odată cu societatea post-modernă. Perioada de
tranziţie va fi marcată de numeroase conflicte în care armatele cu doctrine, structuri şi
echipamente specifice societăţilor informaţionale vor avea probabil câştig de cauză.
Reacţiile asimetrice la acţiunile militare moderne probabil că vor continua încă pentru
mult timp.
Asemenea tipuri de războaie (conflicte militare) vor putea fi duse de către
statele/coaliţiile de state care au o puternică dezvoltare economică şi ştiinţifică,
capabile să susţină costurile realizării forţelor şi mijloacelor în măsură să desfăşoare
războaie moderne, de generaţia a patra şi a cincea.
Naţiunile pre-industriale şi unele grupuri de interese nu vor dispune de resurse
pentru a investi în arme şi în tehnologiile necesare pentru a se menţine la înălţimea
celor mai bune forţe militare ale lumii sau ale regiunii. Aceste ţări îşi modifică
intenţiile de utilizare a diferitelor grupuri de forţe pornind de la forţe neregulate şi
poliţii, până la mari armate bazate pe genuri de arme clasice. Înfruntarea cu un
adversar de capacitate similară va conduce la operaţii orientate către lupta
convenţională în forţă, însă când se vor înfrunta cu armate avansate tehnologic se vor
preocupa, în mod probabil, de a redefini condiţiile conflictului şi a-şi atinge scopurile
prin mijloace teroriste, insurgente sau războaie de gherilă. Aceste strategii
neconvenţionale se centrează pe influenţarea populaţiei, prin care se încearcă
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reţinerea libertăţii de acţiune a adversarului, evitând lupta cu forţe superioare
tehnologic.
Înnoirea tehnologică permanentă şi cea doctrinară sunt elemente precursoare în
schimbarea puterii militare ce va aparţine viitorului. Spectaculoasele evoluţii din
aceste domenii conduc, fără echivoc, la schimbări notabile în forma de desfăşurare şi
mai ales de conducere a operaţiilor militare. Acest fapt se va produce ca efect al
aplicării noilor tehnologii în sistemele militare, care se vor combina cu concepte
operative de noutate, ce implică adaptarea organizatorică pentru îmbunătăţirea
substanţială a caracterului şi formelor conducerii operaţiilor militare, provocând o
creştere semnificativă a eficienţei acestora şi a potenţialului de luptă. Aceste achiziţii
calitative au influenţă asupra conducerii amplitudinii câmpului de luptă,
simultaneităţii operaţiilor, mijloacelor de comunicaţii şi în aplicarea dreptului
războiului.
Aşadar, cele mai importante caracteristici ale viitorului război ar putea fi:
utilizarea unor strategii noi, ca efect al folosirii unor arme şi sisteme de arme
sofisticate, performante, ce înglobează multă inteligenţă şi care reduc semnificativ
imprecizia umană; dispariţia cadrului clasic de confruntare şi utilizare şi trecerea
către câmpul de luptă fluid, digitizat, dinamic şi multidimensional; promovarea
disimulării acţiunilor agresive în activităţi paşnice, nesemnificative, subtile; utilizarea
armelor neletale pentru înfrângerea adversarului şi numai în situaţii critice a celor
letale, însă pe durată limitată şi pe obiective strategice; realizarea unor structuri
militare flexibile, modulare, mobile; sprijin logistic performant, oportun şi eficient;
promovarea sistemului de conducere bazat pe principiul responsabilităţii deciziei în
cadru controlat; utilizarea pe scară largă a procedurilor specifice luptei de guerilă, a
influenţării psihologice şi a intoxicării mijloacelor de comunicaţii, concomitent cu
angajarea simultană a întregului spaţiu de confruntare; folosirea unor mijloace şi
tehnici neconvenţionale ce implică psihicul, imaginea, capacităţile fizice şi
fiziologice ale luptătorului.
Mutaţiile produse în societate impun o adevărată revoluţie şi în arta militară, o
revoluţie care să reflecte noile funcţii economice şi tehnologice. Ştiinţa şi
comunicarea vor fi motoarele secolului al XXI-lea şi vor influenţa decisiv raporturile
de putere pe plan internaţional.
Există o gamă largă de abordări privind arhitectura relaţiilor internaţionale
contemporane. Există diverse teorii care susţin că lumea este fie nonpolară sau
unipolară şi alte teorii din ce în ce mai persistente care afirmă că relaţiile
internaţionale actuale sunt caracterizate de multipolaritate.
Într-o lume nonpolară, predictibilitatea formulelor instituţionale şi a alianţelor
ar fi aproape imposibilă. Alianţele şi-ar putea diminua mult din importanţa actuală,
fie şi pentru faptul că în mod tradiţional acestea sunt structuri care presupun o
predictibilitate a ameninţărilor, a obligaţiilor, a capacităţii de a fi solidari.
Raporturile dintre state ar putea fi din ce în ce mai selective, mai situaţionale.
Va fi mai greu să operăm clasificări riguroase de tipul state adversare/state aliate;
vom avea situaţii în care statele vor coopera, dar şi momente în care se vor afla pe
poziţii complet divergente.
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Acest curent se bazează pe faptul că în epoca contemporană creşte importanţa
consultărilor, dar în primul rând a abilităţii de a construi coaliţii flexibile, coaliţii ale
contextului.
Realitatea noului început de mileniu evidenţiază faptul că lumea tinde să
redevină multipolară, caracterizată de persistenţa unor actori statali de importanţă
regională şi de afirmarea unor actori non statali de importanţă globală. Deşi aparent,
multipolaritatea însăşi creează premisele instabilităţii există teoreticieni ai relaţiilor
internaţionale precum John J. Mearsheimer care în comentarii conexe la lucrarea
”The Tragedy of Great Power Politics”, arată că multipolaritatea actuală nu este
apriori sursă de instabilitate. Autorul susţine că există o ciclicitate a păcii şi
războiului pe continentul european în condiţii de multipolaritate (1815 – 1853 şi 1871
– 1914), iar sursa războiului a constituit-o întotdeauna o putere cu tendinţă de
dominare a tuturor rivalilor. Potenţialul hegemon a reprezentat mereu o putere
militară cu potenţial de control al celorlalte puteri din regiune.
J. Mearsheimer apreciază că actorii state suverane sunt elementele
fundamentale şi esenţiale în relaţiile internaţionale şi că existenţa suprastructurilor
supranaţionale şi a actorilor subnaţionali nu influenţează suficient mediul
internaţional, prin lipsa efectivă a deţinerii capacităţilor de a uza de forţă, deci
imposibilitatea de răspuns la o potenţială agresiune.
Mearsheimer argumentează că „puterea efectivă a unui stat este conferită în
cele din urmă de puterea militară a acestuia şi de modul în care ea se compară cu
puterea militară a statelor rivale". Cu alte cuvinte, se presupune faptul că puterea
militară poate fi abordată sectorial, cuantificabilă, şi apoi folosită pentru a identifica
marile puteri în sistemul internaţional. Oricum, Mearsheimer admite că atunci când
este luat în considerare echilibrul puterii, statele adoptă perspective atât pe termen
scurt, cât şi pe termen lung. Pe termen scurt, în orice moment, echilibrul puterii
reflectă distribuţia puterii militare deţinute de toate marile puteri. Dar în acelaşi timp
este recunoscut faptul că pe termen lung există o relaţie strânsă între puterea militară
şi ceea ce Mearsheimer numeşte „putere latentă", care se bazează pe „bogăţia statului
şi dimensiunea demografică globală".
Prin urmare, în ceea ce-l priveşte pe Mearsheimer, logica anarhiei obligă
fiecare mare putere să adopte o atitudine agresivă în sistemul internaţional. El
presupune că structura sistemului internaţional forţează toate marile puteri să devină
optimizatori de putere, şi în consecinţă toate ţintesc spre revizionism.
Mearsheimer insistă asupra ideii că politicile de putere domină încă în era de
după Războiul Rece şi că marile puteri „încă sunt foarte preocupate de echilibrul
puterii, şi sunt hotărâte să concureze pentru putere între ele în viitorul previzibil. Cu
toate acestea, el acceptă că cele două mari centre de putere, regionale, din Eurasia Europa şi Asia de Nord-Est - sunt stabile în prezent, iar aceasta, în mare parte datorită
faptului că prezenţa SUA contribuie la menţinerea stabilităţii. Dar modelul său
prevede că, în viitor, echilibrul puterii va continua să încurajeze statele să îşi dorească
hegemonie regională.
Un raport al Consiliului Naţional de Informaţii al SUA (2004) arată că alianţele
şi relaţiile care au constituit baza puterii SUA în timpul Războiului Rece se vor altera,
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probabil, considerabil în decadele viitoare. Emergenţa probabilă a Chinei şi Indiei ca
noi participanţi la puterea globală va modifica peisajul geopolitic, având eventual un
impact substanţial asupra relaţiilor internaţionale. Pe de altă parte, este de asemenea
acceptat că UE va deveni din ce în ce mai mult instituţia principală a Europei şi că
este foarte posibil ca rolul pe care europenii şi-l creează pe scena mondială să fie
proiectat prin intermediul acesteia.
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SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ
ÎNTRE REALITATEA CRIZEI ECONOMICE
ŞI DEZIDERATUL DEZVOLTĂRII DURABILE
Dr. Alexandra SARCINSCHI*
The world is now at a turning point characterized by the inability to achieve its development
objectives set by the international community and therefore in a state of a high degree of insecurity.
The global economic crisis is the main impediment that, apart from security vulnerabilities and
risks that includes itself, triggers others, such as those related to failure of sustainable development
objectives. This paper is focusing on the analysis of the ways in which the achievement of
sustainable development is impeded by the economic crisis, thus creating new vulnerabilities, risks
and threats to security at all of its levels of achievement.

Studiul securităţii la oricare dintre nivelurile sale - de la individul uman la
societatea globală – trebuie să ia în considerare sporirea interdependenţei globale a
cărei principală consecinţă este crearea unui mozaic de noi situaţii interne, în care
fiecare individ uman este subiect al tendinţelor globale. Vulnerabilitatea la influenţele
externe variază de la ţară la ţară, în funcţie de cadrul istoric, politic, economic şi
social existent. Ca răspuns la această interdependenţă globală, comunitatea
internaţională şi-a propus sporirea securităţii, în general, prin implementarea unor
concepte, politici şi strategii destinate diverselor sfere ale vieţii umane.
Dezvoltarea durabilă constituie unul dintre principalele deziderate ale omenirii
formulate în ultimul secol. Din păcate, deşi se află pe agendele celor mai importanţi
actori internaţionali statali şi nonstatali, fiind subiect de dezbatere al celor mai
renumite think-tank-uri, conceptul pare a fi unul ambiguu, de o prea vastă
adresabilitate ce poate dăuna aplicării sale concrete. Legătura strânsă între economie,
societate şi mediu propusă de acest concept este viabilă din punct de vedere teoretic
şi practic, însă complexitatea ce derivă de aici face dificilă obţinerea rezultatelor
pozitive la scară largă pe le care urmăreşte dezvoltarea durabilă. Mai mult, criza
economico-financiară din ultimii ani a întârziat cu mult respectarea termenelor şi
atingerea obiectivelor stabilite prin documentele programatice referitoare la
dezvoltarea durabilă. În acest context, problemele de securitate sporesc, solicitând din
ce în ce mai multe resurse pentru rezolvarea lor şi împiedicând dezvoltarea pe
coordonatele stabilite de către comunitatea internaţională.
Dezvoltarea durabilă: naşterea unui ideal
Ideea de dezvoltare durabilă a fost promovată încă din anii ‘60, când a fost
publicată lucrarea lui Rachel Carol, Silent Spring1 (Primăvara tăcută), în care
demonstrează printr-o analiză multidisciplinară (toxicologie, epidemiologie şi
*
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ecologie) efectele nocive ale pesticidelor agricole asupra speciilor animale şi sănătăţii
umane. Următoarea lucrare ce a aruncat o nouă lumină asupra acestor probleme ale
umanităţii, a fost cea a lui Paul Ehrlich, The Population Bomb2 (Bomba
demografică), ce analizează corelaţiile dintre populaţia umană, exploatarea resurselor
şi mediu. În 1969, SUA promulgă Politica naţională de mediu, fiind una dintre
primele ţări care stabilesc un cadru legislativ pentru protecţia mediului ce, mai târziu,
a constituit baza metodologie pentru analiza impactului de mediu.3 Obiectivele
principale ale documentului sunt de a stabili o politică naţională care să încurajeze
coexistenţa armonioasă între om şi mediul în care trăieşte, să promoveze eforturile
care vor preveni sau elimina distrugerea mediului şi a biosferei stimulând sănătatea şi
bunăstarea oamenilor, să îmbogăţească baza cunoştinţelor despre sistemele ecologice
şi resursele naturale importante pentru naţiune şi să creeze noi instituţii dedicate,
precum Consiliul pentru Calitate Ecologică.4 În acest sens, actul stipulează că este
necesar ca agenţiile federale americane să integreze valorile ecologice în procesul
decizional, luând în calcul impactul acţiunilor propuse asupra mediului înconjurător
şi alternativele rezonabile la aceste acţiuni.
În anii ‘70, Clubul de la Roma a publicat lucrarea Limits of Growth5 (Limitele
creşterii), ce a declanşat dezbateri aprinse prin concluziile prezentate ce prezic
consecinţe dezastruoase pentru omenire dacă nu este încetinită creşterea.
În aceeaşi perioadă, precum şi în anii următori, au fost înfiinţate o serie de
iniţiative şi organizaţii naţionale şi internaţionale dedicate în special componentei
ecologice a dezvoltării durabile: Fondul pentru Apărarea Mediului (SUA, 1967),
Greenpeace (Canada, 1971), Institutul Internaţional pentru Mediu şi Dezvoltare
(Marea Britanie, 1971), ONG-ul Mediu şi Dezvoltare în Lumea a Treia (Senegal,
1978), Institutul pentru Resursele Lumii (SUA, 1982), Institutul Internaţional pentru
Dezvoltare Durabilă (Canada, 1990), Centrul Regional de Mediu pentru Europa
Centrala şi de Est (SUA, Comisia Europeană şi Ungaria, 1990) etc.
Problematica dezvoltării durabile a captat interesul ONU şi, în anul 1983, a
fost înfiinţată Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (cunoscută sub
denumirea de Comisia Brundtland, după numele preşedintelui său, Gro Harlem
Brundtland) prin Rezoluţia Adunării generale nr. 38/161. Rezoluţia prevede ca
această Comisie să propună strategii de mediu pe termen lung pentru a realiza
dezvoltarea durabilă până în anul 2000 şi mai departe şi să recomande modalităţile
cele mai bune prin care preocupările ecologice pot fi translatate într-o mai mare
cooperare între ţările în curs de dezvoltare şi între ţările aflate în diverse stadii de
dezvoltare pentru a realiza obiective comune ce iau în considerare relaţiile dintre
oameni, resurse, mediu şi dezvoltare.6 Astfel, sintagma „dezvoltare durabilă”
(sustainable development) a constituit tema Raportului Brundtland publicat în 1987
2
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(Viitorul nostru comun) şi a fost adoptată de majoritatea ţărilor în cadrul Conferinţei
de la Rio pe probleme de mediu şi dezvoltare din 1992. „Dezvoltarea” include aici
atât o componentă socială, cât şi una economică, fiind vorba despre acel tip de
dezvoltare în care se răspunde tuturor nevoilor umane. „Durabilitatea” implică, sau
cel puţin aşa s-a dorit iniţial, cerinţa ca această dezvoltare să fie de durată, nu doar
din punct de vedere economic, ci şi social şi ecologic. Cu alte cuvinte, pentru ca
dezvoltarea să fie durabilă, ea trebuie să fie corelată cu sustenabilitatea ecologică.
Prin acest obiectiv cuprinzător este recunoscută importanţa satisfacerii nu doar a
nevoilor umane de bază, ci şi a nevoilor speciilor nonumane, incluzând aici şi nevoia
de habitate viabile.7
Dezvoltarea durabilă a devenit în ultimii ani un subiect important al agendei
relaţiilor internaţionale, fiind promovat de principalele organizaţii cu vocaţie
mondială şi regională, precum Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), care organizează
anual conferinţe pe această temă, Banca Mondială (BM), Uniunea Europeană (UE),
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) etc.
În termenii Raportului Brundtland, dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce
răspunde nevoilor prezentului fără să compromită capacitatea generaţiilor viitoare de
a răspunde propriilor lor nevoi. Acest concept include el însuşi alte două: conceptul
de nevoi, în special nevoile esenţiale ale săracilor lumii care trebuie să constituie o
prioritate, şi conceptul de limite impuse de nivelul de dezvoltare tehnologică şi de
organizarea socială capacităţii mediului înconjurător de a răspunde nevoilor prezente
şi viitoare.8 Dezvoltarea sustenabilă implică, în viziunea Comisiei ONU pentru
Mediu şi Dezvoltare, creştere economică simultană protecţiei mediului, adică o
relaţie de susţinere reciprocă între aceste două elemente. De asemenea, se consideră
că democraţia participativă este o precondiţie pentru realizarea dezvoltării durabile.
ONU, în cadrul Summitului Mondial de la Rio (1992, Conferinţa pe probleme
de mediu şi dezvoltare), adânceşte ideea de dezvoltare durabilă propunând un plan de
acţiune pentru dezvoltare durabilă, denumit Agenda 21, precum şi 27 de principii ale
durabilităţii9. Agenda 21 cuprinde paşii pe care omenirea - prin ONU, guverne şi
grupări importante - trebuie să-i parcurgă la nivel global, naţional şi local oriunde
acţiunile sale afectează direct mediul înconjurător. Acest program, adoptat de către
178 de guverne, se adresează problemelor sociale şi economice (sărăcie, schimbarea
modelelor de consum, sănătate, mişcarea populaţiei etc.), celor referitoare la
conservarea şi gestionarea resurselor pentru dezvoltare (protecţia atmosferei,
combaterea despăduririlor, protejarea mediilor fragile, conservarea diversităţii
biodiversităţii, controlul poluării) şi grupurilor principale ale societăţii (copii şi tineri,
femei, ONG-uri, autorităţi locale, patronate şi sindicate) al căror rol se doreşte a
7
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creşte10.
Din analiza celor 27 de principii se observă că dezvoltarea durabilă presupune
existenţa unor strânse relaţii, de protejare ţi echilibru, între individul uman, mediul
înconjurător şi stat, ce transcend timpul şi spaţiul (figura nr. 1).
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Figura nr. 1

La nivel internaţional se operează cu definiţii ce subliniază trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile: ecologică, socială şi economică. Conform lui W.M. Adams,
profesor pe teme de conservare şi dezvoltare la Cambridge, această idee poate fi
ilustrată în trei moduri, subliniind importanţa unei mai bune integrări şi a realizării
echilibrului între cele trei dimensiuni11. Cele trei reprezentări sintetizate de către
profesorul american aparţin specialiştilor americani de la Universitatea Cornell
(figura nr. 2), celor germani de la Asociaţia Industriei Auto - VDA (figura nr. 3) şi
celor elveţieni de la Sindicatul pentru Conservarea Lumii - IUCN (figura nr. 4).
Modelul american al dezvoltării durabile propune trei cercuri concentrice ce
ilustrează o relaţie de incluziune între mediu, societate şi economie, ce se află în
centrul relaţiei. Acest model indică faptul că atât economia, cât şi societatea sunt
influenţate de mediu, dezvoltarea lor fiind constrânsă, într-o situaţie ideală, de
limitele stabilite de către forurile competente pentru a nu afecta mediul înconjurător.
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Modelul german introduce trei piloni ai dezvoltării durabile: creşterea
economică, protecţia mediului şi progresul social, care însă nu interrelaţionează decât
în măsura în care contribuie la realizarea dezvoltării durabile.
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Figura nr. 313

În fine, modelul elveţian nuanţează relaţiile dintre cei trei piloni ai dezvoltării
durabile, ilustrând raportul şi proporţia în care contribuie fiecare dintre ei la realizarea
acestui deziderat în teorie, în practica contemporană şi într-un model ce va trebui să
fie aplicat în viitor pentru un mai bun echilibru între dimensiunile dezvoltării
durabile.
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Dezbaterile ştiinţifice au evidenţiat limitele acestui concept. Mare parte a
definiţiilor dezvoltării durabile, în special a celei din Raportul Brundtland, nu acordă
suficientă importanţă faptului că relaţia dintre natură şi societate este diferit percepută
şi reprezentată de diferiţi indivizi şi grupuri umane. Un exemplu concludent este cel
al antropocentrismului şi non-antropocentrismului, teorii ce privesc în mod diferit
legătura dintre om şi natură: antropocentrismul se bazează exclusiv pe valorile umane
şi consideră că bunăstarea omenirii constituie scopul principal aflat la baza politicilor
13
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de mediu, în timp ce non-antropocentrismul respinge ideea conform căreia natura are
valoare doar în măsura în care serveşte intereselor umane.15 Conform
antropocentrismului, modificarea actualelor tendinţe în dezvoltare nu este necesară
deoarece servesc scopului bunăstării indivizilor umani, iar criza ecologică nu este atât
de gravă pe cât o prezintă unele organizaţii internaţionale, putând fi rezolvată prin
mijloace tehnice. În viziunea aceasta, conceptul de dezvoltare durabilă nu prezintă
utilitate pentru omenire. În schimb, non-antropocentrismul este sceptic atât faţă de
dezvoltările tehnologice la scară largă, cât şi faţă de angajamentul faţă de protejarea
naturii al marilor companii şi corporaţii, iar dezvoltarea sustenabilă este privită ca un
produs al economiei de piaţă ce nu ar putea rezolva niciodată criza produsă tocmai de
către acest tip de economie.16
Analizând definiţia ONU a dezvoltării durabile din perspectiva acestor două
teorii, observăm că este preponderent antropocentrică, însă scopul acestui proces intră
în contradicţie cu scopul dezvoltării identificat de aceeaşi teorie, anume bunăstarea
omenirii cu orice preţ. Calea aleasă de către creatorii conceptului de dezvoltare
durabilă este una de mijloc ce urmăreşte atât scopul bunăstării, cât şi afirmarea valorii
intrinseci a naturii, sporind astfel ambiguitatea conceptului propus.
Modelele prezentate anterior, dar şi criticile aduse lor sunt importante pentru
înţelegerea ideii de dezvoltare durabilă. Mare parte a acestor modele prezintă o stare
ideală în care toţi actorii şi agenţii sociali conlucrează pentru a realiza dezvoltarea
durabilă. Din păcate, interesele divergente ale indivizilor şi grupărilor umane pot
determina eşecul acestui deziderat. ONU şi UE, ca principali actori internaţionali cu
viziune strategică asupra dezvoltării durabile, încearcă să contracareze această
tendinţă negativă, creând grupuri de lucru ce analizează şi elaborează strategii
specifice.
Omenirea între dezvoltarea durabilă şi criza economică – provocări de
securitate
Corelând elementele comune ale modelelor de mai sus - anume relaţiile dintre
economie, societate şi mediu în realizarea dezvoltării durabile – cu Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului, stabilite de ONU la Summit-ul Mondial din anul 2000, se
observă că dezvoltarea durabilă transcende toate cele 8 scopuri (detaliate în 18 sarcini
şi 48 de indicatori): eradicarea foametei şi sărăciei extreme; asigurarea accesului
universal la educaţia primară; promovarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor;
reducerea mortalităţii infantile; îmbunătăţirea sănătăţii materne; combaterea
HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli; realizarea viabilităţii mediului; realizarea unui
parteneriat global pentru dezvoltare.17 De asemenea, ideea de dezvoltare durabilă a
fost reafirmată şi în cadrul Summit-ului Mondial pentru Dezvoltare Durabilă
(Johannesburg, 2002), prin Planul de Implementare de la Johannesburg ce stabileşte
principalele angajamente şi sarcini vis-á-vis de realizarea dezvoltării durabile,
15
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precum şi calendarul pentru realizarea acestora:
- eradicarea sărăciei: înjumătăţirea, până în anul 2015, a numărului oamenilor
cu venituri sub 1 dolar SUA/zi şi a celor care suferă de foame;
- apă şi canalizare: înjumătăţirea, până în anul 2015, a numărului oamenilor
care nu au acces la reţelele de apă potabilă şi la cele de canalizare;
- producţie şi consum viabile: încurajarea şi promovarea dezvoltării unui cadru
de programe pe 10 ani pentru accelerarea transformării producţiei şi consumului;
- energie: diversificarea surselor de energie regenerabilă şi creşterea
procentului acesteia în totalul resurselor energetice; îmbunătăţirea accesului la
energie fiabilă, ieftină, viabilă din punct de vedere economic, social şi ecologic;
eliminarea distorsiunilor de pe piaţa energetică; implementarea de programe interne
pentru eficientizare energetică cu sprijinul comunităţii internaţionale;
- substanţe chimice: reducerea, până în anul 2020, a efectelor negative ale
producerii de substanţe chimice asupra vieţii oamenilor şi mediului înconjurător;
- gestionarea bazei de resurse naturale: apă (implementarea, până în anul 2005,
a unor programe de eficientizare a gestionării resurselor de apă), oceane şi pescării
(aplicarea, până în 2010, a conceptului de ecosistem şi, până în 2015, menţinerea sau
refacerea stocurilor de peşte), atmosferă (până în 2010, îmbunătăţirea accesului
ţărilor în curs de dezvoltare la alternativele la substanţele ce dăunează stratului de
ozon şi implementarea Protocolului de la Montreal), biodiversitate (reducerea, până
în 2010, a ratei de pierdere a diversităţii biologice), păduri (accelerarea implementării
propunerilor Grupului Interguvernamental de Lucru pe Probleme Forestiere şi
Forumului Internaţional pe Probleme Forestiere);
- responsabilitate corporativă: dezvoltarea şi implementarea acordurilor şi
măsurilor interguvernamentale, a iniţiativelor internaţionale şi a parteneriatelor
public-privat, precum şi corelarea lor la cadrul legislativ naţional;
- sănătate: îmbunătăţirea, până în anul 2010, a educaţiei sanitare; reducerea,
până în 2015, cu două treimi a ratei mortalităţii infantile şi cu trei pătrimi a
mortalităţii materne; reducerea cu 25% a cazurilor de SIDA la tinerii între 15 şi 24
ani din ţările cele mai afectate până în anul 2005 şi din toată lumea până în anul 2010;
- dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare:
implementarea până în anul 2004 a Programului global de acţiune pentru protecţia
mediului marin în faţa activităţilor de pe uscat; prevenirea şi controlul deşeurilor,
poluării şi a impactul acestora asupra sănătăţii oamenilor;
- dezvoltarea durabilă a Africii: îmbunătăţirea productivităţii agricole şi a
securităţii hranei, înjumătăţirea până în anul 2015 a proporţiei celor care suferă de
foame etc.18
Dată fiind complexitatea acestor obiective şi sarcini, ONU urmăreşte pe termen
lung acţiunile întreprinse de către comunitatea internaţională atât pentru realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, cât şi pentru implementarea Agendei 21 şi
a Planului de Implementare de la Johannesburg. Anual, se desfăşoară întruniri ale
Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă (CDD), ce au ca scop reafirmarea şi evaluarea
18
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implementării documentelor menţionate, precum şi a Declaraţiei de la Barbados
(1994), a Programului de acţiune pentru dezvoltarea durabilă a statelor insulare
mici în curs de dezvoltare (Barbados, 1994), a Programului de acţiune de la
Bruxelles pentru ţările cel mai puţin dezvoltate în decada 2001-2010 (2001), a
Declaraţiei de la Mauritius (2005) şi a Strategiei de la Mauritius pentru
implementarea viitoare a Programului de acţiune pentru dezvoltarea durabilă a
statelor insulare mici în curs de dezvoltare (2005). La cea de-a 11-a sesiune a CDD
(28 aprilie – 9 mai 2003), s-a decis ca programul multianual de lucru, începând cu
anul 2004, să fie structurat pe şapte cicluri de câte doi ani, fiecare dintre acestea fiind
adresate unor anumite teme. Acest ciclu include şi perioade speciale în care sunt
realizate evaluări şi sunt implementate politici specifice. În perioada destinată
evaluării vor fi analizate progresele în implementarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă şi vor fi identificate obstacolele şi constrângerile, iar în perioada destinată
politicilor, vor fi decise măsurile necesare pentru grăbirea implementării şi
declanşarea acţiunilor necesare depăşii problemelor identificate anterior.
În fiecare ciclu, tematicile specifice vor fi abordate prin prisma celor trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile, anume economică, socială şi ecologică.19 Primul
ciclu, 2004-2005, a fost dedicat temelor „apă”, „reţele sanitare” şi „aşezări umane”,
cel de-al doilea ciclu (2006-2007) temelor „energie pentru dezvoltare durabilă”,
„dezvoltare industrială”, „poluarea aerului/atmosferei” şi „schimbarea climei”, iar cel
de-al treilea ciclu (2008-2009) temelor „agricultură”, „dezvoltare rurală”, „teren”,
„secetă”, „deşertficare” şi „Africa”. Ciclul aflat în derulare, 2010-2011, abordează
teme precum „transporturi”, „substanţe chimice”, „gestionarea deşeurilor (deşeuri
periculoase şi solide)”, „minerit” şi va fi finalizat cu lansarea unui Cadru pe zece ani
de programe referitoare la tendinţele de consum şi producţie viabile. Următoarele
trei cicluri vor fi axate pe: păduri, biodiversitate, biotehnologie, turism şi zone
montane – ciclul al 5-lea (2012-2013); oceane şi mări, resurse marine, state insulare
mici în curs de dezvoltare, gestionarea dezastrelor şi vulnerabilităţi – cel de-al 6-lea
ciclu (2014-2015) şi evaluarea generală a implementării Agendei 21, a Programului
pentru continuarea implementării Agendei 21 şi a Planului de implementare de la
Johannesburg.20
În anul 2009, cea de-a 64-a Sesiune a Adunării Generale a ONU a prezentat un
raport asupra stadiului de lucru pentru aplicarea prevederilor Agendei 21 şi a
concluziilor Summit-ului Mondial pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg.
Analiza evidenţiază atât tendinţele pozitive, cât şi pe cele negative care par a
predomina, fiind amplificate de criza economico-financiară. De exemplu, în ceea ce
19
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priveşte combaterea sărăciei, între 2008 şi 2009, numărul oamenilor care trăiesc în
sărăcie extremă (mai puţin de 1,25 dolari SUA/zi la preţurile din anul 2005) a crescut
de la 915 milioane la 1,02 miliarde, cu 55 milioane – 90 milioane mai mult decât
estimările realizate înaintea declanşării crizei.21 În 2008-2009, mare parte din ţările
lumii, în special cele din Africa Subsahariană şi Asia de Sud sunt departe de
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, numărul săracilor şi rata
sărăciei fiind în creştere pe termen lung. De asemenea, condiţiile realizării viabilităţii
şi stabilităţii demografice nu sunt întrunite, populaţia lumii fiind în creştere, deşi întrun ritm mai lent decât cel prevăzut. Mai mult, la nivelul anului 2008, mortalitatea
maternă nu a scăzut în ţările în curs de dezvoltare (450 decese/100.000 femei), iar
incidenţa cazurilor de malarie şi tuberculoză este în creştere în Africa şi Asia.22
În ceea ce priveşte conservarea şi gestionarea resurselor pentru dezvoltare, în
2009, tendinţele negative le dominau pe cele pozitive: emisiile de gaze cu efect de
seră înregistrează o creştere spre limita superioară prevăzută de proiecţiile Grupului
ONU de lucru pe probleme de schimbare a climei (IPCC); Protocolul de la Kyoto nu
este pe de plin implementat la nivel naţional; nivelurile de poluare sunt ridicate în
ţările în curs de dezvoltare; cererea de energie va creşte până în 2013 cu 45%, iar
combustibilii fosili vor continua până în 2030 să reprezinte 80% din consumul
energetic; 5,8 milioane km2 de teren sunt degradate prin despăduriri, 6,8 milioane
km2 – prin păşunare excesivă, 5,5 milioane km2 – prin gestionarea greşită a culturilor
de plante şi 195.000 km2 – prin industrializare şi urbanizare; biodiversitatea este
ameninţată de schimbarea climei, poluare, despăduriri, pescuit excesiv şi turism;
resursele de apă dulce sunt sub presiunea din ce în ce mai mare a creşterii numărului
populaţiei, intensificării activităţii economice şi îmbunătăţirii standardelor de viaţă,
ceea ce a dus la intensificarea competiţiei pentru acces la şi conflicte asupra
resurselor limitate de apă dulce (peste 884 milioane de oameni se bazează pe surse de
apă neîmbunătăţite; cel puţin 5 milioane de decese/an pot fi atribuite bolilor cu
transmitere prin apă; până în anul 2025, volumul de apă dulce/cap de locuitor/an va
scădea de la 9.000 m3 în 2009 la 5.100 m3) etc.23
Nici în sfera gestionării sigure din punct de vedere ecologic a substanţelor
chimice toxice, deşeurilor periculoase, deşeurilor solide şi problemelor legate de
canalizare şi deşeuri radioactive nu au fost înregistrate progrese deosebite în 2008,
fiind semnalate în multe ţări probleme precum: lipsa legislaţiei naţionale privitoare la
pesticide, eşecul în implementarea Convenţiei de la Basel referitoare la controlul
asupra transportului transfrontalier de deşeuri periculoase şi nesiguranţa facilităţilor
nucleare.24
Domeniul instituţiilor şi guvernării pare a fi înregistrat cele mai multe tendinţe
pozitive în anul 2009 atât în sfera principalelor grupuri sociale (copii şi tineri, femei,
ONG-uri, autorităţi locale, patronate şi sindicate) al căror rol a crescut, cât şi în cea a
21
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mecanismelor naţionale şi a cooperării internaţionale în ţările în curs de dezvoltare.
Totuşi, în această ultimă sferă au fost identificate probleme legate de conformarea la
tratatele internaţionale privitoare la dezvoltarea durabilă: lipsa voinţei politice,
insuficienţa resurselor financiare şi neînţelegerea obligaţiilor presupuse de
instrumentele respective.25
Deşi, conform experţilor ONU, criza economico-financiară mondială şi
procesul de schimbare a climei au încetinit semnificativ ritmul de implementare a
obiectivelor şi sarcinilor stabilite pentru realizarea dezvoltării durabile, fiind
evidenţiate vulnerabilităţile acestei abordări, conceptul este văzut în continuare ca o
punte de legătură între diferite domenii ale vieţii sociale (economic, ecologic, social
şi politic), între diferite naţiuni (în special între cele din Nordul bogat şi Sudul sărac),
între nevoile pe termen scurt şi imperativele pe termen lung şi, nu în ultimul rând,
între diversele grupuri sociale (guverne, oameni de afaceri şi societatea civilă).26
Problematica crizei economico-financiare şi impactul ei asupra dezvoltării au
fost analizate în iunie 2009, în cadrul Conferinţei ONU de la New York. Conform
Rezoluţiei 63/303 adoptată în cadrul Conferinţei, dezvoltarea durabilă este văzută atât
ca unul dintre mijloacele pentru depăşirea crizei, cât şi ca deziderat a cărui îndeplinire
este afectată de aceasta. Dintre efectele negative ale crizei, ce impietează realizarea
dezvoltării durabile, sunt enunţate: creşterea rapidă a şomajului, sărăciei şi foametei;
decelerarea creşterii şi contracţie economică; efecte negative asupra balanţei
comerciale şi balanţei de plăţi; scăderea nivelului de investiţii străine directe;
volatilitatea ratelor de schimb; creşterea deficitului bugetar, scăderea veniturilor
fiscale şi reducerea spaţiului fiscal; contracţia comerţului mondial; volatilitatea
crescută şi scăderea preţurilor pentru bunurile primare; scăderea remitenţelor către
ţările în curs de dezvoltare; reducerea drastică a veniturilor din turism; inversarea
intrărilor masive de capital privat; reducerea accesului la credite şi finanţarea
comerţului; reducerea încrederii publice în instituţiile financiare; reducerea
capacitatea de a menţine reţelele de securitate socială şi a oferi alte servicii sociale,
cum ar fi sănătatea şi educaţia; creşterea mortalităţii infantile şi materne; prăbuşirea
pieţelor imobiliare.27 Răspunsul la criză stipulat de Rezoluţie include: restabilirea
încrederii şi creşterea economică, precum şi crearea completă şi productivă de locuri
de muncă şi condiţii de muncă decentă pentru toţi; salvgardarea economiei, a
dezvoltării şi a câştigurilor sociale; furnizarea de sprijin adecvate pentru ţările în curs
de dezvoltare în abordarea impactului uman şi social al crize abordeze, în scopul de a
proteja şi de a construi pe baza dezvoltării economice anterioare, inclusiv pe baza
progreselor realizate în vederea punerii în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului; asigurarea viabilităţii datoriei pe termen lung a ţărilor în curs de
dezvoltare; oferirea de resurse suficiente pentru ţările în curs de dezvoltare fără
25
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condiţii nejustificate; reconstruirea încrederii în sectorul financiar; promovarea şi
revitalizarea comerţului liber şi a investiţiilor şi respingerea protecţionismului;
promovarea unei recuperări cuprinzătoare, ecologice şi durabile, oferind sprijin
continuu pentru eforturile de dezvoltare durabilă ale ţărilor în curs de dezvoltare;
consolidarea rolului sistemului de dezvoltare al ONU în răspunsul la criza economică
şi impactul acesteia asupra dezvoltării; reformarea şi consolidarea sistemului
economic şi financiar internaţional; încurajarea bunei guvernări la toate nivelurile,
inclusiv în domeniul instituţiilor financiare internaţionale şi al pieţelor financiare;
abordarea impactul uman şi social al crizei.28
Cel de-al doilea factor al eşecului parţial în implementarea obiectivelor şi
sarcinilor pentru realizarea dezvoltării durabile, schimbarea climei, a fost analizat în
cadrul Conferinţei ONU despre schimbarea climei de la Copenhaga (7-18 decembrie
2009). Documentul final, Acordul de la Copenhaga, subliniază gravitatea acestei
provocări şi stabileşte drept scop principal stabilizarea concentraţiei gazului cu efect
de seră din atmosferă la un nivel ce ar preveni interferenţa antropică periculoasă cu
sistemul climateric.29 Pentru aceasta, se decide urmărirea oportunităţilor pieţei pentru
a îmbunătăţi raportul cost-eficienţă al acţiunilor de reducere a efectelor negative,
precum şi promovarea acestor acţiuni. Documentul prevede ca ţărilor în curs de
dezvoltare, în special cele ale căror economii au un nivel scăzut de emisii, să li se
ofere stimulente pentru a continua aceeaşi tendinţă în dezvoltarea lor. Se doreşte
creşterea, până în anul 2020, cu 100 miliarde dolari SUA/an a fondului global pentru
sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare să reducă emisiile de CO2 şi sunt înfiinţate
Mecanismul Tehnologic, pentru accelerarea dezvoltării tehnologice şi a transferului
de tehnologie, şi Fondul Verde pentru Climă, ca entitate operaţională a
mecanismului, pentru a sprijini proiectele, programele şi alte activităţi ale ţărilor în
curs de dezvoltare.
La 31 ianuarie 2010, termenul limită pentru ţările ONU să trimită planurile
pentru reducerea emisiilor de CO2, 141 de ţări, inclusiv 27 state membre ale UE, şi-au
exprimat formal sau nu acordul faţă de acest document, reprezentând 87,24% din
totalul emisiilor de CO2, în timp ce 8 ţări (Bolivia, Cuba, Insulele Cook, Ecuador,
Kuweit, Nauru, Tuvalu şi Venezuela) au anunţat că nu se vor conforma Acordului.30
Chiar dacă aceste opt ţări produc doar 2,09% din totalul emisiilor, la nivel naţional
emisiile de CO2/locuitor (tCO2eq) au valori foarte mari: Kuwait – 34,8 tCO2eq,
Bolivia - 22 tCO2eq, Venezuela – 16,9 tCO2eq, Nauru – 11,2 tCO2eq, Ecuador – 9,8
tCO2eq.31 Evaluarea implementării acestui Acord va fi finalizată în anul 2015 şi se va
lua în considerare reafirmarea scopului pe termen lung (limitarea creşterii
temperaturii globale la 1,5°C).
În septembrie 2010, la Summit-ul dedicat Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului a fost reanalizat stadiul de implementare al acestora şi au fost identificate
atât succesele, cât şi progresele inegale şi provocările cu care organizaţia şi membrii
28
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săi s-au confruntat. Printre succese sunt enumerate: combaterea sărăciei extreme;
îmbunătăţirea accesului la şcolarizare şi a stării de sănătate a copiilor; reducerea
mortalităţii infantile; extinderea accesului la surse de apă dulce; îmbunătăţirea
prevenţie în cazul transmiterii virusului HIV de la mamă la copil; extinderea
accesului la mijloacele de prevenţie, tratament şi îngrijire în cazul HIV/SIDA;
controlul malariei, tuberculozei şi bolilor tropicale ignorate până acum.32 De
asemenea, în documentul final este recunoscut faptul că progresul a fost inegal între
regiunile lumii şi între ţări: foametea şi malnutriţia au crescut din 2007 până în 2009,
fiind anulate toate realizările de până atunci; nu s-a reuşit realizarea angajării
productive a forţei de muncă şi a condiţiilor decente de muncă pentru toţi; s-a
înregistrat progres lent în ceea ce priveşte egalitatea şi abilitarea femeilor, viabilitatea
ecologică şi furnizarea unor condiţii sanitare decente. Eşecuri majore au fost
înregistrate în încercarea de a reduce numărul infectărilor cu HIV (numărul cazurilor
noi îl depăşeşte pe cel al bolnavilor aflaţi sub tratament), mortalitatea maternă şi în
sfera sănătăţii reproductive.33
Se observă că, din nou, criza economico-financiară globală şi schimbarea
climei sunt prezentate ca principali factori ce fie au încetinit implementarea
obiectivelor şi sarcinilor stabilite în 2000, fie au anulat realizările de până acum.
Realizarea dezvoltării durabile este de asemenea impietată de aceşti doi factori.
În aceeaşi perioadă, aderând la modelul dezvoltării durabile propus de ONU,
UE lansează în anul 2001 o Strategie pentru Dezvoltare Durabilă - O Europă
durabilă pentru o lume mai bună. Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental
şi cuprinzător al UE, ce presupune îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi a
bunăstării pentru generaţiile prezente şi viitoare, prin realizarea unei legături între
dezvoltarea economică, protecţia mediului şi justiţia socială. Strategia din 2001
identifică şase ameninţări la adresa acestui deziderat: emisiile de gaze de seră
rezultate din activitatea umană ce determină încălzirea globală; rezistenţa la
antibiotice a unor boli şi efectele pe termen lung a unor chimicale periculoase cu uz
cotidian; sărăcia şi excluderea socială; îmbătrânirea populaţiei; reducerea
biodiversităţii; aglomerarea transportului din zonele urbane. Patru ani mai târziu, UE
a început procesul de revizuire a acestei strategii, Consiliul European propunând în
iunie 2005 o serie de obiective şi principii ce vor servi drept bază noii abordări a
dezvoltării durabile:
- obiective: protecţia mediului, echitate şi coeziune socială, prosperitate
economică, respectarea responsabilităţilor internaţionale ale Uniunii;
- principii: promovarea şi protejarea drepturilor fundamentale, solidaritate în
cadrul şi între generaţii, o societate deschisă şi democratică, implicarea cetăţenilor în
procesul decizional, îmbunătăţirea dialogului social şi a parteneriatului public-privat,
coerenţă politică şi guvernare, integrarea politicilor, utilizarea la capacitate maximă a
cunoştinţelor existente, principiul prevenţiei, angajarea responsabilităţii poluatorilor.
Strategia de dezvoltare durabilă a UE, revizuită în anul 2006, stabileşte
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modalităţile în care Uniunea va răspunde cu mai mare eficacitate provocărilor
dezvoltării durabile. Strategia reafirmă obiectivul general de îmbunătăţire continuă a
calităţii vieţii cetăţenilor prin comunităţi durabile care gestionează şi utilizează
eficient resursele şi valorifică potenţialul de inovare ecologică şi socială al
economiei, garantând prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială.34
Declanşarea crizei economico-financiare globale a determinat UE să analizeze
şi să completeze strategiile existente pentru a putea răspunde noilor provocări la
adresa ţărilor membre. Astfel, în martie 2010, Comisia Europeană a propus o
strategie pe zece ani, Europa 2020, al cărei scop principal este revitalizarea
economiei europene prin creştere inteligentă (dezvoltarea unei economii bazată pe
cunoaştere şi inovaţie), viabilă (promovarea unei economii mai eficientă în ceea ce
priveşte resursele, ecologică şi competitivă) şi cuprinzătoare (promovarea unei
economii bazată pe ocuparea forţei de muncă destinată asigurării coeziunii sociale şi
teritoriale) şi o mai bună coordonare a politicilor naţionale şi europene. 35 UE îşi
propune ca, în anul 2020, să fie realizate următoarele obiective concrete: 75% din
populaţia între 20 şi 64 de ani să constituie forţă de muncă ocupată (69% în 2010);
3% din PIB-ul UE să fie investit în cercetare şi de dezvoltare şi să fie dezvoltat un
nou indicator pentru inovare; obiectivele 20-20-20 pe probleme de climă şi energie să
fie atinse (reducerea cu cel puţin 20%, chiar 30%, a emisiilor de gaze cu efect de seră
faţă de nivelul anului 1990; 20% din consumul energetic al UE să se bazeze pe
resurse regenerabile; o reducere de 20% a consumului de energie primară în raport cu
nivelurile prognozate, care urmează să fie realizate prin îmbunătăţirea eficienţei
energetice); reducerea procentului de abandon şcolar la 10% (15% în 2010) şi
creşterea la cel puţin 40% a procentului de populaţie între 30 şi 34 de ani cu educaţie
terţiară finalizată (31% în 2010); reducerea numărului cetăţenilor europeni care
trăiesc sub limita naţională a subzistenţei cu 25%, ceea ce ar însemna ca 20 milioane
de oameni să iasă din sărăcie.36
Destinată înlocuirii Strategiei Lisabona, Strategia Europa 2020 a fost primită
cu scepticism atât de către unele state membre (Germania), cât şi de către unii
specialişti în politici europene (Daniel Gros, directorul Centrului pentru Studii de
Politici Europene).37 Principala îngrijorare este legată de procedurile slabe de
implementare ce au determinat şi eşecul Strategiei Lisabona, dar şi de absenţa
oricăror stimulente pentru statele membre care ating obiectivele stabilite. Totuşi,
obiective generale vor fi translatate în obiective naţionale, luând în considerare
condiţiile şi nivelurile de dezvoltare diferite ale statelor membre.
Din păcate, conform Raportului de monitorizare pentru anul 2009 a Strategiei
de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene începând cu anul 2008 UE a înregistrat
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mai multe eşecuri decât succese în atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 202038.
Raportul concluzionează prin aceea că actuala criză economico-financiară a creat o
serie de dificultăţi pentru monitorizarea progresului punerii în aplicare a Strategiei
UE, iar perturbările economice din anii 2008-2009 au generat schimbări dramatice în
multe dintre domeniile vizate de setul de indicatori folosit în analiză şi nu au permis o
evaluare fiabilă a impactului lor asupra acestor indicatori.
Dezvoltarea durabilă rămâne un obiectiv esenţial în următoarele decenii în
ciuda greutăţilor întâmpinate în ultimii ani, cauzate în principal de criza economicofinanciară globală, greutăţi ce au determinat eşecul şi chiar scăderea sub nivelurile
anterioare pentru multe dintre ţintele de dezvoltare stabilite de principalele organizaţii
internaţionale care au trasat acest parcurs. Problema este cu atât mai complicată cu
cât conceptul în sine devine mai ambiguu de-a lungul timpului: iniţial stabilită ca
scop principal sau rezultat final, dezvoltarea durabilă a căpătat o preponderentă
dimensiune procesuală chiar din primii ani în care s-a început implementarea
măsurilor pentru atingerea acestui obiectiv. În prezent, se poate afirma despre
dezvoltarea durabilă că este, în acelaşi timp, un cadru conceptual, un proces şi un
obiectiv final.39 Privită drept cadru conceptual, dezvoltarea durabilă reprezintă o
modalitate de a schimba imaginea predominantă asupra lumii în una holistică şi mai
echilibrată. Ca proces, dezvoltarea durabilă presupune aplicarea unor principii
integratoare (de-a lungul timpului şi spaţiului) tuturor deciziilor în acest sens, iar ca
obiectiv final, implică identificarea şi rezolvarea problemelor specifice legate de
epuizarea resurselor, sănătate, excludere socială, sărăcie, şomaj etc. Organizaţiile
internaţionale prezentate abordează dezvoltarea durabilă într-o manieră ce pare a
împleti toate aceste trei reprezentări, însă cu accent pe cea din urmă.
Dezvoltarea durabilă este definită drept obiectivul pe termen lung atât al ONU,
cât şi al UE, organizaţii ce şi-au asumat rolul de lider la nivel internaţional în lupta
împotriva sărăciei, discriminării, risipei de resurse, schimbării climei etc. Din păcate,
tendinţele negative globale ţi regionale pe care aceste organizaţii doresc să le
combată sunt numeroase, puternice şi diverse, fiind astfel îngreunată considerabil
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi, în special, a obiectivelor
legate de dezvoltarea durabilă: criza economico-financiară adânceşte prăpastia dintre
bogaţi şi săraci şi accentuează subdezvoltarea anumitor regiuni şi ţări, cererea de
resurse naturale creşte rapid, poluarea ia amploare, biodiversitatea se degradează,
focare noi de conflict apar sau sunt activate altele latente etc. Dată fiind, aşadar,
această lungă listă de provocări cărora nu li se poate răspunde eficient în termen
scurt, dezvoltarea durabilă va fi dificil de realizat în condiţiile şi termenele stabilite,
fiind necesare noi reevaluări şi adaptare politicilor şi strategiilor ONU şi UE la
contextul geopolitic şi socio-economic mereu în schimbare.
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UNELE ASPECTE ASUPRA STRATEGIEI GEOPOLITICE
A SUA ÎN EURASIA
Marius ROŞU*
This paper aims to illustrate, from a theoretical point of view, the idea that great powers are
constantly looking for opportunities to get more power, arguing their actions that are made to
achieve this goal, through the fact that this way they feel more secure. This perspective made me
supporting the idea that U.S. strategy for this century is the establishment of their hegemony. I think
about U.S. strategy as a combination of peace and war strategies and I have advocated the idea
that the Caspian region and its surrounding hinterland, which will be called the Eurasian
Heartland (the term belongs to Sir Halford Mackinder) has several geo-strategic dimensions that
transcend the rich unexploited oil reserves in the area. To support these ideas, I relied on the
wartime strategy (Iraq war led by US) and the peace strategy (the financial support for BakuTbilisi-Ceyhan project to integrate the untapped oil reserves in the energy market which is
controlled by the U.S.) The contribution of this project at U.S. strategy is estimated in relation to
potential candidates: Russia and China.
Cuvinte-cheie: geo-strategie, Eurasia, Marea Caspică, SUA, Rusia, China

Lucrarea îşi propune să ilustreze, dintr-un punct de vedere pur teoretic, ideea că
marile puteri se află într-o continuă căutare de oportunităţi pentru a obţine mai multă
putere, argumentându-şi acţiunile desfăşurate în acest sens prin faptul că astfel,
nivelul propriei siguranţe naţionale creşte. Cu alte cuvinte, marile puteri au o
înclinaţie naturală spre a încerca să-şi maximizeze puterea. Unul dintre principale
motive pentru efectuarea acestei analize, se bazează pe observaţia mea că această
teorie are o putere explicativă mare pentru înţelegerea politicii externe americane în
perioada de după 11 septembrie 2001. Această perspectivă ne pune în faţa susţinerii
ideii că strategia Statelor Unite pentru secolul al XXI-lea este instaurarea propriei
hegemonii.
Chiar dacă regiunea din jurul Mării Caspice, pe care o voi numi Heartland-ul
Eurasian, nu este o ţintă a „războiului împotriva terorismului”, controlul politic al
resurselor de hidrocarburi din această regiune şi a rutelor de transport a acestora, au
dimensiuni geo-strategice ce depăşesc considerentele legate de energie. Din
perspectiva elitelor politicii americane, dimensiunile geo-strategice ale regiunii Mării
Caspice, pentru Statele Unite, nu se limitează la problemele de securitate energetică;
acestea au implicaţii majore în strategia Statelor Unite pentru secolul al XXI-lea. În
această privinţă, Statele Unite nu numai că au ca scop controlul politic al resurselor
regionale de energie, în special petrolul kazah, dar în acest mod îşi „ţine în şah” şi
pretendenţii potenţiali, cum ar fi China şi Rusia. Trebuie menţionat faptul că o analiză
a strategiilor generale ale acestor state nu fac obiectul prezentului articol, de aceea,
ele sunt tratate mai degrabă ca potenţiali concurenţi, decât ca mari puteri, iar poziţiile
lor în acest „joc” al energiei din regiunea caspică a fost elaborate din acest punct de
vedere.
*
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În prima parte a lucrării, voi vorbi despre abordarea mea teoretică. În plus faţă
de ipotezele sale, vor fi notate şi limitările sale. În partea a doua, voi defini conceptul
de mare strategie ca o combinaţie de strategii de război şi de timp de pace şi voi
analiza marea strategie a SUA pentru secolul al XXI-lea din această prespectivă. În
partea a treia, dimensiunile geo-strategice ale Heartland-ului Eurasian pentru strategia
SUA vor fi analizate în raport cu ceilalţi concurenţi din această regiune. Se va pune
accent pe semnificaţia controlului politic asupra resurselor de petrol din Kazahstan.
În partea a patra politicile şi interesele Rusiei în resursele de hidrocarburi din zona
Mării Caspice vor fi analizate în relaţie cu interesele Statelor Unite. În partea a
cincea, nevoile de energie ale Chinei şi politicile transportului de resurse din zona
Caspică vor fi analizate în relaţie cu pieţele internaţionale ale ţiţeiului controlate de
SUA. Articolul de va încheia subliniind importanţa asigurării stabilităţii pieţelor
petroliere internaţionale.
Din punct de vedere realist se poate susţine faptul că scopul final al statelor
este de a obţine o poziţie hegemonică, în ordinea internaţională existentă. Prin
urmare, se poate afirma că statele vor căuta în permanenţă oportunităţi de a câştiga
mai multă putere, în scopul de a obţine mai multă securitate pentru un viitor incert.
Până în cazul în care acestea devin hegemon mondial, căutarea lor pentru o putere
mai mare va continua. Această idee s-a bazat pe cinci supoziţii: (1) Sistemul este
anarhic; (2) Toate marile puteri au forţe militare ofensive; (3) Statele nu pot fi sigure
despre intenţiile celorlalte state; (4) Statele încearcă să supravieţuiască; (5) Marile
puteri sunt actori raţionali sau „calculatoare” strategice.
Abordarea mea din acest articol este apropiată poziţiei exprimată mai sus în
special datorită presupunerii că după evenimentele de la 11.09.2001, comportamentul
SUA se conformează celor 5 argumente expuse anterior. Presupun că există o
legătură directă între instinctele de supravietuire ale marilor puteri şi comportamentul
lor agresiv. În această privinţă, putem fi de acord cu Mearsheimer că „marile puteri
nu se comportă agresiv pentru că îşi doresc asta sau pentru că posedă o anumită
dorinţă interioară de a domina, ci pentru că ele trebuie să caute mai multă putere dacă
vor să-şi maximizeze şansele de supravieţuire”. Dar trebuie să fim conştienţi că
această strategie de maximizare a puterii are unele limite. Limitările structurale
împiedică statele să-şi lărgească hegemonia la nivel global. De aceea, este aproape
imposibil, în ziua de astăzi să devii un adevărat hegemon global. Pentru a ne face
punctul de vedere mai concret, trebuie mai întâi să aruncăm o privire la sensul
cuvântului hegemon în raport cu marile puteri:
Un hegemon este un stat care este atât de puternic încât domină toate celelalte
state din sistem. Niciun alt stat nu are mijloacele militare necesare pentru a putea
susţine o luptă serioasă împotriva lui. În esenţă, un hegemon este singura mare
putere în sistem. Un stat care este mult mai puternic decât celelalte mari puteri din
sistem nu este un hegemon, deoarece se confruntă, prin definiţie cu celelalte mari
puteri.
Practic, este aproape imposibil pentru o mare putere să obţină hegemonia
globală, deoarece vor exista mereu în competiţie marile puteri, care au potenţialul de
a fi hegemoni regionali într-o anumită regiune geografică. În mod evident, distanţa
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geografică face mai dificilă posibilitatea ca un potenţial hegemon la nivel mondial săşi exercite puterea asupra hegemonilor din alte părţi ale lumii. Pe de o parte,
„hegemon la nivel mondial”, trebuie să domine întreaga lume. Pe de altă parte,
„hegemonul regional” domină doar o anumită zonă geografică distinctă, o sarcină cu
mult mai uşor de îndeplinit pentru o mare putere. De exemplu, SUA a fost hegemon
regional, în emisfera de Vest pentru aproximativ un secol, dar niciodată nu a devenit
un adevărat hegemon global deoarece au existat întotdeauna marile puteri din
emisfera de Est, cum ar fi Rusia şi China, care au potenţial să fie hegemoni regionali
în zona lor geografică. De când strategii SUA au recunoscut că prin oprirea „puterii
mării” împiedică SUA de la proiectarea unei cantităţi suficiente de putere pe
continentul Eurasian pentru a deveni hegemon global, aceştia şi-au elaborat strategiile
pentru a preveni apariţia unor hegemonii regionale care ar putea avea potenţialul de a
contesta marea strategie a SUA.
Strategia SUA pentru secolul XXI
Definiţia lui Paul Kennedy pentru termenul de „mare strategie”, care include
obiective atât pentru timp de război, cât şi pentru timp de pace este: „O adevărată
mare strategie este aceea de a face pe timp de pace la fel de mult (poate chiar mai
mult) decât pe timp de război. Este vorba despre evoluţia şi integrarea politicilor care
ar trebui să funcţioneze timp de decenii sau chiar secole. Ea nu încetează la sfârşitul
vreunui război şi nici nu începe la începutul acestuia.” Pe scurt, marea strategie este o
sinteză a strategiilor pe timp de război şi a celor pe timp de pace. Chiar dacă sunt
separate, ele se împletesc în multe feluri pentru a servi marii strategii. Întrucât SUA,
care este puterea hegemonică a ţărilor capitaliste, are dominanţă asupra structurii
producţiei la nivel mondial, este interesul ei de a extinde piaţa globală de bunuri şi
servicii. De exemplu, acordurile de comerţ liber forţează, de obicei, ţările în curs de
dezvoltare (un exemplu ar fi cele din „lumea a treia”) să exporte materii prime, fără a
le transforma în produse finite care pot fi vândute pe pieţele dezvoltate. Prin urmare,
piaţa liberă globală a fost mult timp strategia cea mai viabilă pentru achiziţionarea de
materii prime în ochii strategilor americani. La acest lucru se referă Andrew J.
Bacevich când vorbeşte despre politica Statelor Unite de a impune o „lume deschisă”
sau „lumea liberă” având cunoştinţe şi încrederea că „tehnologia acordă SUA o
poziţie privilegiată în această ordine, iar forţele militare americane vor veghea la
respectarea regulilor şi păstrarea acestei ordini”. Cu alte cuvinte, interesul principal al
SUA este stabilirea unei ordini globale sigure într-un context care să permită
modurilor de producţie capitaliste, controlate de SUA, să se dezvolte în întreaga
lume, fără obstacole sau întreruperi. Aceasta este şi cazul pentru adoptarea politicii de
deschidere a pieţei comerţului cu petrol.
„Marea tablă de şah”
Zbigniew Brzezinski, cofondator al Comisiei Trilaterale împreună cu David
Rockefeller, fost consilier pe probleme de securitate naţională al preşedintelui Jimmy
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Carter, a scris o carte despre geostrategia americană. Brzezinski este, de asemenea,
membru al Consiliului de Relatii Externe şi al Grupului Bilderberg şi a fost, totodată,
şi membru al conducerii Amnesty International, al Consiliului Atlantic şi al National
Endowment for Democracy. Momentan el este membru şi consilier în Centrul de
Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), o mare organizaţie americană.
În cartea sa din 1997, “Marea tablă de şah“, Brzezinski prezintă o strategie
pentru America. El a scris, „Pentru America, marele premiu geopolitic este Eurasia.
Pentru o jumătate de mileniu, afacerile mondiale erau dominate de puterile Eurasiei
şi de oamenii care se luptau între ei pentru dominaţie regională şi ajungeau în puteri
globale“. Mai departe, “cum ‘se descurcă’ America cu Eurasia este critic. Eurasia
este cel mai mare continent de pe glob şi este axial din punct de vedere geopolitic. O
putere ce va domina Eurasia va controla două din cele trei regiuni mai avansate şi
productive economic de pe glob. O simplă privire către hartă arată, de asemenea, că
controlul asupra Eurasiei va atrage dupa sine aproape automat subordonarea
Africii“.1
El continuă cu indicarea unei strategii pentru imperiul american, arătând că
„este imperativ să nu iasă în evidenţă nici un pretendent eurasian, capabil să domine
Eurasia şi, de asemenea, să concureze cu America. Formularea unei geostrategii
cuprinzătoare şi de încorporare a Eurasiei este aşadar scopul acestei cărţi“.2 El a
explicat faptul că „Doi paşi de bază se cer, astfel: prima dată, trebuie identificată
dinamica geostrategică a statelor din Eurasia ce au puterea de a cauza o potenţială
turnură în distribuţia internaţională a puterilor şi trebuie descifrate obiectivele
centrale externe ale elitelor politice respective şi consecinţele probabile ale dorinţei
lor de a le atinge: [şi] în al doilea rând, trebuie formulate politici specifice ale
Statelor Unite pentru a compensa, coopta şi/sau controla aceste elite“3.
Aceasta înseamnă că este de maximă importanţă să se identifice în primul rând
statele ce ar putea fi potenţiale pivoturi prin care balanţa puterii din regiune iese de
sub sfera influenţei Statelor Unite şi, in al doilea rând, să „compenseze, coopteze
şi/sau controleze“ astfel de state şi circumstanţe. Un exemplu de acest fel ar fi Iranul;
fiind unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume şi în poziţii strategice
semnificative în axa Europei, Asiei şi a Orientului Mijlociu. Iran ar putea avea
potenţialul să alterneze balanţa puterii din Eurasia dacă ar fi un aliat prea apropiat de
Rusia sau China, sau amândouă – acordându-le petrol, cât şi o sferă de influenţă în
Golf, astfel concurând cu dominaţia Americii în regiune.
Brzezinski a scos subtilităţile din tendinţele sale imperialiste şi a scris: “Dacă
ne exprimăm într-o terminologie ce ne aduce înapoi la cele mai brutale vremuri ale
străvechilor imperii, cele trei mari imperative ale geostrategiei imperiale sunt să
prevină înţelegerea secretă şi să menţină dependentă de securitate printre vasali, să
menţină tributarii docili şi protejaţi şi să îi oprească pe barbari să se adune
împreună“.4
1
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Brzezinski s-a referit la republicile din Asia Centrală ca la „Balcanii Eurasiei“,
scriind că „Mai mult, ele [republicile din Asia Centrală] sunt importante din punctul
de vedere al securităţii şi ambiţiilor istorice pentru cel puţin trei dintre cei mai
apropiaţi şi mai puternici vecini ai lor şi anume Rusia, Turcia şi Iran, cu China, de
asemenea, semnalând un interes politic crescând în regiune. Dar Balcanii Eurasiei
sunt mult mai importanţi ca un potenţial premiu economic: o concentrare enormă de
gaz natural şi rezerve de petrol este localizată în regiune, pe lângă rezervele de
minerale importante, inclusiv aur“5. El a scris mai departe că „Urmează ca prima
dată, America să se asigure că nicio putere nu vine la conducerea acestui spaţiu
geopolitic şi ca comunitatea globală să aibă acces fără obstacole la acest spaţiu“6.
Acesta este un exemplu clar al rolului Americii ca motor al imperiului; cu politică
externă imperială desemnată să menţină poziţiile strategice ale Statelor Unite dar „în
primul rând şi infinit mai important“ este să asigure un „premiu economic“ pentru
„comunitatea globală“. Cu alte cuvinte, Statele Unite reprezintă un conducător
imperial ce acţionează pentru interesele financiare internaţionale.
Brzezinski a avertizat, de asemenea, că „Statele Unite ar trebui să
determine cum să coopereze cu coaliţiile regionale ce doresc să împingă America
afară din Eurasia, ameninţând prin urmare statutul Americii ca putere globală,“7 şi
el „pune accentul pe manevră şi manipulare pentru a preveni emergenţa unei coaliţii
ostile ce ar putea să dorească să concureze cu primatul Americii“. Astfel, „Cea mai
urgentă sarcină este să căpătam siguranţa că niciun stat sau combinaţie de state nu
câştigă capacitatea de a scoate America din Eurasia sau nici măcar să diminueze
semnificativ rolul său decisiv de arbitraj“8.
Războiul împotriva terorismului
În 2000, Pentagonul a realizat un document denumit Joint Vision 2020, ce
schiţa un proiect prin care se poate obţine ceea ce ei denumeau „dominaţie completă“
(“Full Spectrum Dominance“), ca amprentă pentru Departamentul Apărării în viitor.
„Dominaţie completă înseamnă abilitatea forţelor americane, ce lucrează singure
sau împreună cu aliaţii, de a învinge orice adversar şi de a controla orice situaţie din
domeniul operaţiunilor militare“. Raportul „se referă la dominaţia completă pentru
întreaga gamă de conflicte de la războiul nuclear, la marile războaie provocate până
la contingentele pe scară mică. De asemenea, se referă şi la situaţiile amorfe cum ar
fi păstrarea păcii şi a ajutorului umanitar necombatant“. Mai departe, „Dezvoltarea
unei grile de informaţii globale va aduce superioritate mediului decizional“9.
Aşa cum a explicat economistul politic Ellen Wood, „Dominaţia fără graniţe a
unei economii globale şi a unor state multiple ce o administrează cere acţiuni
militare fără sfârşit, în scop şi timp“10. În continuare, „Dominaţia imperială într-o
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economie globală capitalistă cere o balanţă delicată şi contradictorie între
suprimarea concurenţei şi menţinerea condiţiilor pentru competiţia cu economiile de
pe piaţă ce generează profit. Aceasta este una dintre cele mai fundamentale
contradicţii a noii ordini mondiale“11.
În urma evenimentelor de la 9/11, „doctrina Bush“ a fost pusă pe rol, doctrină
ce cerea „un drept unilateral şi exclusiv pentru a preveni atacul, oricând, oriunde
fără a fi restrictionaţi de nici un acord internaţional, pentru a asigura faptul că
forţele noastre sunt suficient de puternice să descurajeze potenţialii adversari de la a
urmări o întărire militară în scopul depăşirii sau egalării puterii Statelor Unite“12.
NATO a întreprins prima sa invazie terestră din întreaga sa istorie, cu invazia
din octombrie 2001 şi ocuparea Afganistanului. Acest stat este extrem de important în
termeni goepolitici căci „transportând întregul combustibil din bazinul Mării Caspice
prin Rusia sau Azerbaidjan, ar putea cu uşurinţă să asigure controlul politic şi
economic al Rusiei asupra republicilor din Asia Centrală, problemă în legătură cu
care Occidentul a petrecut 10 ani încercând să o prevină. Transportând prin Iran ar
îmbogăţi un regim pe care Statele Unite au încercat să îl izoleze. Trimiţând prin
China ar fi extrem de scump. Dar conductele prin Afganistan ar permite Statelor
Unite atât să-şi continue ţelul său de a „diversifica aprovizionarea cu energie“, cât
şi de a pătrunde în una dintre cele mai rentabile pieţe din lume“13.
Printre multele state notabile unde există o legătură între terorism şi petrol şi
rezervele de gaz de importanţă vitală pentru Statele Unite şi Occident se numără
Arabia Saudită, Libia, Bahrain, Emiratele din Golf, Iran, Irak, Egipt, Sudan şi
Algeria, Turkmenistan, Kazahstan, Azerbaidjan, Cecenia, Georgia şi Turcia de est.
Important este că „aceste regiuni deţin mai mult de 65 de procente din petrolul
mondial şi producţia de gaz natural“. Mai departe, „Este inevitabil că războiul
împotriva terorismului să fie văzut de mulţi ca un război în numele companiilor
americane: Chevron, exxonMobil şi Arco; al companiei franceze TotalfinaElf, al
British Petroleum; al Royal Dutch Shell şi al altor giganţi multinaţionali, ce au sute
de miliarde de dolari investiţi în aceste regiuni“14.
Nu este un secret că războiul din Irak a avut o legătură strânsă cu petrolul. În
vara lui 2001, Dick Cheney a convocat o adunare Energy Task Force, ce era o
adunare secretă conform căreia politica energetică a fost determinată de Statele Unite
ale Americii. În adunări şi în multe alte mijloace de comunicare, Cheney şi ajutoarele
sale s-au întâlnit cu oficiali înalţi şi executivi ai Shell Oil, British Petroleum (BP),
Exxon Mobil, Chevron, Conoco.15 La întâlnirea, ce a avut loc înainte de 9/11 şi
înainte de a se menţiona de vreun război în Irak, au fost prezentate şi discutate
documente ce conţineau informaţii despre câmpurile de petrol irakiene, conducte,
rafinării şi terminale şi „documentele Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite
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(UAE) au realizat o hartă a rezervelor de petrol ale fiecărei ţări, a conductelor,
rafinăriilor şi terminalelor“. Atât Royal Dutch Shell, cât şi British Petroleum au
primit de atunci contracte majore pentru a dezvolta câmpurile irakiene de petrol16.
Războiul din Irak, la fel ca cel din Afganistan, au servit, de asemenea,
intereselor Americii şi, in linii mari, intereselor strategice ale imperiului occidental în
aceste regiuni. În particular, războaiele au fost concepute strategic să elimine, să
ameninţe sau să conţină puteri regionale, ca şi să instaleze direct mai multe duzini de
baze militare în regiune, stabilind cu fermitate o prezenţă imperială. Scopul acestora
este să se adreseze şi altor jucători majori regionali în special pentru a încercui Rusia
şi China şi pentru a le ameninţa accesul la petrol şi rezervele de gaz. Iran este acum
încercuit, cu Irakul dintr-o parte şi Afganistanul de cealaltă parte.
Concluzii
Prima parte a acestei lucrări a prezentat strategia imperială a SUA pentru a
intra în Noua Ordine Mondială, urmând căderea Uniunii Sovietice din 1991. Scopul
principal era focalizat pe încercuirea Rusiei şi Chinei şi prevenirea ridicării unei noi
superputeri. Statele Unite au acţionat ca stăpânitoare, servind interesele financiare
internaţionale în activitatea de a impune Noua Ordine Mondială. În viitor se
preconizează continuarea politicii Statelor Unite de a „stăpâni” Rusia şi China; în
acelaşi timp, controlând accesul la marile rezerve de gaz natural şi căile de transport.
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IMPLICAŢII ALE TEORIILOR ECHILIBRULUI DE PUTERE
ŞI A ECHILIBRULUI DE INTERESE
ÎNTR-UN SISTEM INTERNAŢIONAL MULTIPOLAR
Cristina BOGZEANU*
Lately, the emergence of a multipolar world order replacing the unipolar configuration has
been in the centre of the attention of most researchers. Mechanisms behind the interactions between
state actors or between state and non-state actors have become increasingly complicated requiring
taking into account more factors and more variables when explaining the contemporary
international relations. In our opinion, the classic realism’s concept of the balance of power isn’t
enough to explain those mechanisms and to predict the future of international security system and
the international politics. Therefore, the present paper approaches the evolution of international
relations from the perspective of the balance of interest theory, which is a more complex one and
considers more variables functioning as determinants in states’ behavior on the international
arena.
Cuvinte-cheie: echilibru; securitate; configuraţie multipolară; interes naţional.

De-a lungul timpului, teoriile dezvoltate în cadrul studiilor de Relaţii
Internaţionale au încercat să ofere o explicaţie pentru comportamentul actorilor statali
şi/sau non-statali pe arena internaţională. Faptul că, în sânul domeniului Relaţiilor
Internaţionale, există mai multe paradigme (realism, idealism, constructivism), iar în
sânul fiecărei paradigme există mai multe teorii, mai multe şcoli de gândire reflectă
dificultatea de a încadra motivele şi mecanismele comportamentului actorilor pe
arena internaţională. Aceasta deoarece în explicarea relaţiilor dintre state sau dintre
state şi actori non-statali trebuie luate în consideraţie mai multe variabile a căror
importanţă poate creşte sau scădea de-a lungul timpul sau care apar odată cu
schimbarea mediului internaţional de securitate.
1. Delimitări conceptuale
Conceptul de echilibru, de balanţă este unul central pentru toate teoriile din
paradigma realistă. Realiştii clasici – Hans J. Morgenthau, Henry Kissinger, Martin
Wight – au elaborat şi argumentat teoria echilibrului de putere, care presupune că,
atunci când un stat revizionist încearcă să schimbe ordinea mondială existentă,
celelalte state se vor alia sau coaliza, folosindu-se de puterea lor, cu scopul de a
preveni sau descuraja intenţia agresoare a statului revizionist. Prin urmare, pentru a
putea vorbi despre acţiunea de „echilibrare” trebuie să existe o putere care să poată
sau să ameninţe cu dominarea politică a celorlalte state.
Neorealiştii (realiştii structuralişti) îmbunătăţesc această teorie, argumentând că
un comportament de echilibrare nu este determinat doar de creşterea unei puteri pe
Asistent cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi
Securitate, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi doctorand în ştiinţe militare şi
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baza resurselor de putere, aşa cum le defineşte Morgenthau1. Conform acestuia,
puterea unui stat este dată de un cumul de resurse de putere, printre care regăsim
populaţia, teritoriul, voinţa naţională, calitatea guvernării, geografia, resursele
naturale, nivelul de dezvoltare economică etc. Neorealiştii argumentează că statele
aleg să echilibreze (alăturarea la statele mai slabe care se opun statului care ameninţă
statu-quo-ul) sau să se alinieze (alăturarea la puterea care ameninţă statu-quo-ul), dar
că acest comportament este determinat nu de creşterea puterii în sine, ci de
ameninţare, văzută ca element ce determină unul dintre cele două comportament şi ca
rezultantă a unui cumul de factori – putere, proximitate, capacitate de ofensivă şi
intenţii agresive2. Astfel, puterea devine doar unul dintre elementele ce ar putea
justifica modul de comportare a statelor în relaţie cu celelalte state sau actori nonstatali.
Teoria, cunoscută sub numele de echilibru al ameninţării, este încă de
actualitate şi poate fi utilizată pentru a explica o bună parte dintre deciziile luate de
diverşi actori ai arenei internaţionale. Aceasta cu atât mai mult cu cât strategiile de
securitate ale statelor, ale alianţelor (NATO) sau ale organizaţiilor supra-statale (UE)
nu mai sunt definite prin raportare la un pol de putere emergent care devine
ameninţător prin cumulul de resurse, ce poate justifica o ambiţie hegemonică asupra
sistemului internaţional, ci prin raportare la fenomene care constituie ameninţări la
adresa securităţii statelor (terorismul internaţional, proliferarea armelor de distrugere
în masă, criminalitatea organizată). Doar asocierea unor state cu astfel de fenomene
poate face ca ele să fie percepute ca ameninţare la adresa securităţii altor state şi să
determine un comportament de echilibrare sau aliniere.
Totuşi, şi după conturarea unei astfel de teorii a unui mecanism mult mai
complex ce explică relaţiile internaţionale, au apărut alte abordări, şi mai complexe,
menite să justifice comportamentul statelor pe arena internaţională, luând în calcul şi
mai multe variabile. Practic, avem de a face cu o rafinare, cu o dezvoltare a teoriilor
neorealiste în acest sens, prin adăugarea unui alt factor – interesul, realizând astfel o
teorie ce poate explica şi excepţiile care nu se încadrau în teoria lui Stephen Walt.
Mai mult, faptul că ea vine din partea unui cercetător, considerat tot neorealist, dar
încadrat într-o altă categorie – neorealism tradiţional – este relevantă şi pentru
caracterul continuu al evoluţiei domeniului Relaţiilor Internaţionale, care devine din
ce în ce mai complex, luând în calcul din ce în ce mai multe variabile pentru a putea
explica şi realiza predicţii cu privire la viitorul relaţiilor dintre actorii internaţionali.
Teoria la care ne referim de această dată a fost elaborată de Randall L. Schweller şi
este cunoscută sub numele de echilibru al intereselor3.
Schweller susţine că atât Kenneth Waltz, cât şi Stephen Walt dau o definiţie
restrânsă conceptului de aliniere, considerându-l a fi opusul, antonimul celui de
echilibrare. Cei doi autori neorealişti susţin că, în formarea alianţelor statele aleg fie
1
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să se alăture părţii ce reprezintă sursa pericolului (aliniere – bandwagoning), fie să se
alăture statelor care aleg să echilibreze ameninţarea reprezentată de acestea (balansare
– balancing). Dat fiind că un comportament de aliniere va duce la scăderea nivelului
de securitate şi de stabilitate în sistem, Waltz şi Walt opinează că echilibrarea este
mai des întâlnită decât alinierea. Dar, în viziunea lui Schweller, relevant este nu cât
de des se pot întâlni cele două tipuri de comportament, ci motivul care îl generează.
Ca şi ceilalţi critici ai teoriei lui Stephen Walt, şi Randall Schweller crede că teoria,
deşi mai complexă decât cea a echilibrului de putere, nu ia în calcul factorii interni
care pot favoriza un comportament sau altul pe arena internaţională. Statele vor
acţiona în funcţie de interesele lor naţionale, precum şi în funcţie de nivelul de
satisfacţie faţă de poziţia lor pe arena internaţională şi, în egală măsură, în funcţie de
disponibilitatea lor de a suporta costurile extinderii valorilor lor pe arena
internaţională. Alinierea, conform acestei teorii, este un comportament ce
caracterizează statele revizioniste, ce acţionează, în primul rând, cu scopul de a obţine
profituri de pe urma unui conflict.
Pornind de la aceşti factori, Schweller identifică patru tipuri de state, cărora le
asociază metafore. Vorbeşte despre statele leu, care sunt marile puteri, satisfăcute de
statu-quo şi care, de fapt, sunt cele ce conduc sistemul internaţional şi care sunt
dispuse să suporte costuri ridicate pentru a apăra ceea ce au deja şi foarte puţine
pentru a-şi extinde valorile. Sunt statele care se comportă conform teoriei neorealiste,
urmărind să-şi maximizeze securitatea.
De regulă, alături de acestea, vom găsi statele miei, ce sunt dispuse sau pot să
suporte doar costuri foarte mici pentru a-şi apăra sau extinde valorile. Statele şacal
sunt acele entităţi care vor plăti mult pentru a-şi apăra volorile, dar care sunt dispuse
să suporte costuri chiar şi mai mari pentru a şi le extinde. Sunt entităţi statale care nu
sunt mulţumite de statutul lor pe arena internaţională, dar care nu sunt dispuse să îşi
asume riscuri mari, fiind mai mult oportuniste, preferând să se alăture statelor lupi.
Acestea din urmă sunt puteri revizioniste, care dau mult mai multă importanţă
lucrurilor pe care şi le doresc decât celor pe care le au. Acestea vor acţiona mereu
pentru sporirea puterii, chiar dacă acest lucru înseamnă să îşi pună în pericol
securitatea, acţionând astfel contrar teoriei neorealiste conform căreia statele sunt
preocupate pentru asigurarea supravieţuirii şi maximizarea securităţii. Pentru acestea
sporirea puterii şi obţinerea unui alt loc pe arena internaţională este mult mai
puternic.
Practic, motivaţia, interesele care stau în spatele comportamentului statelor sunt
cele care contează. Autorul teoriei de faţă identifică un nivel individual al echilibrului
de interese şi unul sistemic. Cel individual se referă la interesele statelor ce determină
susţinerea părţii mai puternice sau a celei mai slabe într-un anumit conflict, iar cel
sistemic se referă la puterea relativă a statelor de statu-quo şi a celor revizioniste.
Aceasta deoarece distribuţia în sine a resurselor de putere nu implică şi o anume
stabilitate în interiorul sistemului, ci obiectivele şi mijloacele prin care sunt utilizate
acele resurse de putere determină nivelul de stabilitate al sistemului. Practic,
stabilitatea sistemului depinde de echilibrul forţelor revizioniste şi al celor de statuquo. Desigur, atunci când statele de statu-quo beneficiază de o putere mai mare decât
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cele revizioniste, sistemul internaţional este unul stabil şi, viceversa, atunci când
puterea mai mare aparţine statelor revizioniste, sistemul este caracterizat de un nivel
crescut al instabilităţii şi va trece printr-o schimbare. Conform acestei logici, statele
revizioniste vor fi cele care vor impulsiona, vor genera un comportament de aliniere
sau coalizat, statele de statu-quo fiind cele care urmăresc să-şi apere valorile deja
existente şi care caută să-şi maximizeze securitatea.
În această viziune, comportamentul de aliniere este orientat către obţinerea
anumitor câştiguri, iar cel de echilibrare către obţinerea sau sporirea securităţii.
Alinierea este axată pe schimbare, iar echilibrarea către stabilitate. Alinierea
presupune deopotrivă asumarea unor riscuri pentru a genera schimbări pe arena
internaţională şi, în special, în ceea ce priveşte locul şi rolul unei anumite entităţi pe
această arenă sau, dimpotrivă, alăturarea la partea câştigătoare a unui conflict cu
scopul de a obţine anumite beneficii. Mai mult, interesul nu exclude în mod necesar
şi problema securităţii. Şi, în acest caz, poate cel mai elocvent exemplu îl constituie
puterile mici sau mijlocii care sunt prinse în mijlocul unui conflict şi care, neputânduşi asigura unilateral sau în lipsa alinierii cu o mare putere securitatea, vor avea
interesul de a se alătura părţii celei mai puternice dintr-un conflict, astfel încât nici
derularea acestuia şi nici rezultatele lui să nu îi afecteze securitatea sau valorile deja
deţinute (statele ce se subsumează metaforei mieilor). România, în timpul celor două
războaie mondiale, a avut un astfel de comportament.
Mai mult, Schweller susţine că echilibrul de interese poate explica şi alte
tendinţe mai recente în aria relaţiilor europene, tendinţe pentru care nu se pot
identifica mereu explicaţii şi în teoriile echilibrului de putere şi al echilibrului
ameninţărilor. Accentul aşezat pe preferinţele actorilor, pe interesele lor, poate
explica tendinţa actorilor internaţionali de a avea o viziune comună asupra unui statuquo acceptabil al sistemului internaţional.
Astfel, deşi încadrat în tagma realiştilor neoclasici4, Randall Schweller oferă un
instrument care poate fi considerat deopotrivă de natură realistă, o îmbogăţire, o
dezvoltare a teoriilor echilibrului de putere şi a echilibrului ameninţării, dar care nu
contrazice nici teoriile instituţionaliştilor referitoare la instituţiile de securitate
colectivă sau concerte, cum ar fi cea elaborată de Charles şi Clifford Kupchan5. Mai
mult, în condiţiile în care vorbim astăzi despre trecerea de la o configuraţie unipolară
la una multipolară a ordinii mondiale, conceptul de echilibru al intereselor ar putea să
îşi dovedească, încă o dată, aplicabilitatea şi utilitatea în explicarea şi predicţia
comportamentului actorilor pe arena internaţională.
4

Realismul neoclasic este o teorie a Relaţiilor Internaţionale, definită drept o combinaţie între realismul clasic şi
neorealism. În cadrul acestei abordări, comportamentul actorilor pe arena internaţională, poate fi explicat atât prin
variabile sistemice (distribuţia resurselor de putere între state – realism clasic), prin variabile cognitive (percepţia sau
percepţia greşită a presiunilor existente în sistem din partea altor state sau din partea unor ameninţări - neorealism),
precum şi prin variabile interne (instituţii naţionale, elite, actori sociali etc.).
5
Charles A. KUPCHAN and Clifford A. KUPCHAN, The Promise of Collective Security, în International Security, vol.
20, no. 1, Summer 1995, pp. 52-61, http://www.jstor.ord/stable/2539215. Autorii susţin că echilibrarea
instituţionalizată, ce se derulează conform unor reglementări, exprimată şi prin expresia „toţi împotriva unuia” va aduce
mai multă stabilitate în cadrul sistemului internaţional decât o echilibrare conform principiilor realiste, bazată de autosusţinere, exprimată prin expresia „fiecare pentru sine”. Charles şi Clifford Kupchan denumesc această stare ca
securitate colectivă.
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2. Noţiunea de „interes”/”interes naţional” din perspectivă realistă –
implicaţii asupra relaţiilor dintre state
Totodată, viziunea lui Schweller asupra evoluţiei relaţiilor dintre state conţine
şi o explicaţie a modului în care sunt definite interesele naţionale de către diferite
entităţi statale. Putem identifica, în strategiile elaborate la nivel ministerial utilizarea
termenului de „interes naţional” din diferite perspective. În cazul strategiilor de
apărare şi securitate, vom găsi asocierea acestei sintagme cu obiective care să ducă la
sporirea securităţii unui anumit stat, în cazul strategiilor economice, vom avea de a
face cu obiective de natură economică etc.
Din perspectiva realismului clasic, sistemul internaţional este unul anarhic, iar
statele sunt principalii actori internaţionali, care acţionează pe scena mondială în mod
raţional cu scopul de a-şi realiza interesele naţionale. Date fiind caracterul anarhic al
sistemului internaţional şi lupta statelor pentru putere, interesul naţional primar al
fiecărui stat este supravieţuirea şi menţinerea securităţii naţionale. Astfel, definiţia
interesului se face în termeni de putere, ceea ce duce la conturarea politicii ca sferă
independentă de alte sfere precum economia, etica, religia etc. şi care dă, în cele din
urmă, continuitate politicii externe a unui stat. De asemenea, deşi este stabilit faptul
că interesele naţionale sunt cele ce determină acţiunile statelor pe scena internaţională
şi că interesul prim al fiecărui stat este reprezentat de supravieţuire şi asigurarea
securităţii naţionale, trebuie să luăm în calcul că acesta nu are un conţinut unic, el
variind de la stat la stat, în funcţie de puterea pe care acestea o deţin, dar şi în timp,
fiind adesea influenţat de schimbările care apar în mediul internaţional. Spre
exemplu, în cazul statelor mici se poate remarca o schimbare a intereselor naţionale
din perioada pre-aderare la NATO şi UE faţă de perioada post-aderare (vezi cazul
României). Iar, în cazul puterilor mari, se poate remraca o schimbare între perioada
ce a precedat atacurile de la 11 septembrie 2001 şi cea ce a urmat. Astfel, un
document6 din 1996, menţiona drept interese naţionale vitale ale SUA următoarele: a)
prevenirea, contracararea şi reducerea ameninţării armelor chimice, biologice şi
nucleare în SUA; b) prevenirea apariţiei unui hegemon ostil în Europa sau în Asia; c)
prevenirea emergenţei unei mari puteri ostile la graniţele SUA sau care să deţină
controlul asupra oceanelor; d) prevenirea unui colaps catastrofic al unuia dintre
sistemele globale majore: comerţ, pieţe financiare, aprovizionarea cu energie sau
mediu; e) Asigurarea supravieţuirii aliaţilor SUA. Trebuie să luăm în calcul, în acest
caz, faptul că toate acestea servesc interesul primar, din punct de vedere realist, al
Statelor Unite ale Americii – supravieţuirea şi garantarea securităţii naţionale. De
asemenea, ele au fost gândite, prin raportare la mediul internaţional de securitate din
acea perioadă, care se caracteriza prin finalul epocii bipolare şi prin conturarea din ce
în ce mai pregnantă a rolului SUA ca principal pol de putere pe plan mondial.

6

The Commission on America’s National Interests, America’s National Interests, Centre for Science and International
Affairs, USA, July 1996, accesat în variantă on-line la http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/ameri cas_interests.pdf.
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Documentul în cauză menţionează şi o serie de alte interese catalogate în
următoarele categorii: interese extrem de importante, importante şi secundare. Prin
interese vitale, se înţeleg acele interese care sunt indispensabile pentru supravieţuirea
statului şi pentru garantarea securităţii naţiunii. Interesele extrem de importante sunt
acele interese care, dacă ar fi compromise, ar afecta grav, dar nu iremediabil,
capacitatea guvernului de a asigura supravieţuirea statului şi securitatea naţională.
Compromitearea intereselor importante ar putea avea consecinţe negative asupra
capacităţii statului de a-şi promova interesele naţionale vitale, iar cele secundare sunt
interese dezirabile, dar care nu au efecte majore asupra capacităţii guvernului de a le
asigura pe cele vitale.
Un alt element care condiţionează conţinutul efectiv al interesului naţional se
referă la putere. Şi în acest caz, definiţia este una complexă şi presupune luarea în
calcul a mai mulţi factori. Unul dintre aceştia se referă la elementele puterii naţionale
(sursele de putere ale unui stat). Aceştia cuprind, în viziunea majorităţii autorilor,
factori cantitativi (populaţia, geografia, resursele naturale, capacitatea economică,
capacitatea militară) şi factori calitativi (nivelul general de pregătire a populaţiei,
nivelul în ce priveşte dezvoltarea tehnologică şi cercetarea, tipul de guvernare şi
natura acesteia, legitimitatea democratică, natura, dimensiunea şi structura sistemului
de alianţe, voinţa naţională etc.). Cumulaţi, aceşti factori determină un anumit nivel
de putere al unui stat, ceea ce influenţează modul în care acesta îşi percepe, îşi
concepe şi îşi urmăreşte propriile interese naţionale. Astfel, interesele naţionale ale
unui stat de mărimea SUA sau a Rusiei şi cele ale unor state precum România,
Polonia sau Bulgaria vor avea în comun faptul că se referă la supravieţuirea statului şi
la garantarea securităţii naţiunii, dar conţinutul lor propriu-zis va fi diferit deoarece
ele sunt gândite în termeni de putere, în funcţie de nivelul puterii respectivului stat, în
funcţie de nivelul de putere pe care vrea să îl menţină sau să îl dobândească pe scena
internaţională şi în funcţie de instrumentele pe care le are la dispoziţie pentru aceasta,
ceea ce va influenţa şi comportamentul statelor pe arena internaţională.
Prin urmare, atunci când analizăm interesele naţionale ale unui stat, trebuie să
ţinem seama de următorii factori: a) caracteristicile generale ale mediului
internaţional de securitate; b) nivelul de putere al statului în cauză (sursele de putere
ce pot fi identificate în cazul respectivului stat); c) poziţionarea statului pe harta
geopolitică a lumii; d) instrumentele de putere de care statul supus analizei
beneficiază pentru a-şi putea promova interesele în plan internaţional.
Prin abordarea sa, Schweller dezvoltă noţiunea de interes naţional, susţinând că
în definirea acestuia, un rol important îl pot avea şi preferinţele liderilor (vezi nivelul
individual de analiză), dar şi gradul în care acesta este satisfăcut de statu-quo-ul
sistemului internaţional.
3. Echilibrul de interese într-o ordine mondială în trecere de la o
configuraţie unipolară la una multipolară
În prezent, specialiştii din mai multe domenii vorbesc despre finalul
configuraţiei unipolare a ordinii mondiale şi începutul uneia multipolare. Una dintre
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premisele acestei schimbări rezidă în natura actualelor riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii. De la Strategia de Securitate Naţională a Statelor Unite ale Americii la
Strategia Europeană de Securitate, la Conceptul Strategic al NATO, la strategiile de
securitate ale statelor membre ale acestor două organizaţii sau a altor state poate fi
întâlnit un fir roşu al abordării securităţii naţionale, regionale şi internaţionale
pornind de la premisa că niciun actor al arenei internaţionale nu îşi poate asigura
unilateral securitatea. Riscurile şi ameninţările actuale – terorism internaţional,
proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM), statele eşuate, criminalitatea
organizată – fac necesară cooperarea între aceşti actori pentru o gestionare eficientă a
aspectelor legate de securitate.
O altă premisă a trecerii de la unipolarism la multipolarism este de sorginte
economică. Un raport al Goldman and Sachs din 2000 anunţa că economiile statelor
BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) vor ajunge economia SUA până în 2020. În mai
2010, un alt raport anunţa că economiile BRIC, împreună, vor depăşi economia SUA
până în 20187. În sprijinul acestei argumentări poate fi adus şi modul în care statele
din categoria BRIC au făcut faţă crizei economice şi financiare globale, care a
amplificat dezbaterea asupra viitorului economiei mondiale. Această criză, deşi a
afectat toţi actorii arenei internaţionale, a scos în evidenţă statele BRIC prin aceea că
acestea au părut a depăşi mai uşor şi mai repede momentul de criză, de rupere a
echilibrului la nivelul economiei mondiale. Cazul Chinei, raportat la cel al SUA, este
elocvent în acest sens, dat fiind că aceasta a fost mai puţin influenţată decât centrul de
putere recunoscut încă drept unica superputere a lumii de momentul de dezechilibru
în plan economic.
Totodată, statele din grupul BRIC cunosc o creştere a puterii şi pe baza altor
surse de putere, cea militară fiind caracteristică în special Chinei şi Rusiei. În plus,
Federaţia Rusă beneficiază de un alt mare atu în această ecuaţie – resursele
energetice, dat fiind că o mare parte a statelor europene depind din punct de vedere
energetic de hidrocarburile ruseşti, mai ales de gazul natural rusesc. Mai mult, Rusia
a învăţat să folosească acest avantaj ca un instrument pentru urmărirea intereselor
sale naţionale în relaţia cu statele membre ale UE şi ale NATO, declanşând, nu o
dată, o reală criză energetică prin sistarea furnizării de gaz natural către Ucraina şi,
implicit, către statele care importau gaz prin conductele ce traversează acest stat.
Totuşi, în ciuda creşterii puterii acestor state, nimeni nu vorbeşte despre
posibilitatea emergenţei unui conflict sau despre crearea de coaliţii sau alianţe în
vederea menţinerii unui echilibru de putere, în termenii realismului clasic.
Dimpotrivă, cu mici excepţii, tendinţa generală în abordarea relaţiilor dintre aceşti
actori este una axată pe ideea de parteneriat, de cooperare, de lucru în comun pentru
promovarea unor interese comune. Într-adevăr, teoria echilibrului ameninţărilor poate
explica comportamentul actorilor pe arena internaţională în ceea ce priveşte
abordarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii precum terorismul
internaţional, proliferarea ADM, crima organizată sau statele eşuate, dar nu poate
7

Dominic WILSON, Alex L. KELSTON, Swarnali AHMED, Is this the “BRIC’s Decade”?, în BRICs Monthly, no.
3/2010, Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research, http://www2.goldmansachs.com/ourthinking/brics/brics-reports-pdfs/brics-decade-pdf.pdf.
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explica de ce creşterea unor puteri care anunţă o schimbare în ordinea mondială
existentă, în statu-quo, nu este percepută drept ameninţare şi nu generează alianţe sau
coaliţii prin comportamente de echilibrare sau aliniere. O explicaţie mai adecvată o
putem identifica în teoria echilibrului de interese.
Astfel, în strategiile de securitate, precum şi în comportamentul actorilor unul
faţă de celălalt, putem remarca o viziune ce relevă o conştientizare a creşterii puterii
actorilor, a impactului acestei creşteri asupra mediului internaţional de securitate, dar
şi a posibilului impact asupra relaţiilor dintre ele. Astfel, Strategia Naţională de
Securitate a SUA menţionează şi faptul că acestea vor monitoriza dezvoltarea puterii
militare a Chinei astfel încât interesele SUA şi ale aliaţilor săi să nu fie afectate în
mod negativ de programul chinez de dezvoltare militară8. În acest sens, este util de
amintit că SUA are ca principali aliaţi, în regiunea Asia-Pacific, Japonia, Coreea de
Sud, Australia, Filipine şi Tailanda, iar principalul protector al Coreei de Nord, stat
nuclear, aflat în conflict cu Coreea de Sud, este China. Prin urmare, SUA şi China au
un rol deosebit în menţinerea unui echilibru în această regiune.
De asemenea, şi în viziunea asupra Rusiei pot fi identificate elemente ce atrag
atenţia asupra menţinerii unor relaţii tensionate, din anumite puncte de vedere cu
Occidentul. Astfel, Conceptul Politicii Externe a Federaţiei Ruse, elaborat în 2008,
menţionează că procesele de integrare, inclusiv, cele din regiunea euro-atlantică, au o
natură selectivă şi restrictivă, deoarece se constituie în încercări de a micşora rolul
statulului suveran ca element fundamental al relaţiilor internaţionale, împărţind
statele în categorii diferite, având anumite drepturi şi responsabilităţi, iar aceasta, în
viziunea liderilor ruşi, constituie o încălcare a dreptului internaţional. În plus, după ce
reafirmă intenţia construirii unui parteneriat viabil cu NATO, pe principii de egalitate
şi mutualitate, acelaşi document menţionează clar faptul că Rusia are şi menţine o
atitudine negativă faţă de extinderea NATO, în special faţă de planurile ce vizează
Ucraina şi Georgia9, state considerate de către Kremlin ca făcând parte, în mod
tradiţional, din sfera de influenţă rusească. Totodată, prezenţa infrastructurii militare
a NATO în apropierea graniţelor ruseşti este considerată o încălcare a principiului
securităţii egale şi creează noi linii de demarcaţie în Europa, îngreunând astfel
cooperarea pentru a găsi răspunsuri la provocările reale ale timpului nostru.
Documentul este gândit în termeni realişti, deşi se afirmă în repetate rânduri nevoia
de a respecta dreptul internaţional, de a coopera în cadrul ONU etc. Ocurenţa crescută
a termenilor de „putere”, „interes naţional”, „echilibru”, precum şi vădita preocupare
a Rusiei de a-şi asigura un rol relevant în noua ordine mondială constituie firele roşii
ale întregului document.
Menţiunile referitoare la NATO se remarcă prin faptul că alianţa este percepută
ca o posibilă ameninţare, dar abordarea este temperată prin referirea constantă la
nevoia de a coopera pentru atingerea unor obiective comune – combaterea
terorismului internaţional, a criminalităţii organizate, a proliferării armelor de
distrugere în masă, precum şi la necesitatea de a consolida rolul cooperării în cadrul
8

Ibidem, p. 43.
President of Russia, The Foreign Policy Concept of the Russian Federation, disponibil on-line la http://archive.kremlin
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forumurilor comune, cum ar fi Consiliul Rusia-NATO. O atitudine similară poate fi
identificată şi în abordarea relaţiei cu SUA, caz în care se vorbeşte explicit despre
existenţa unui echilibru al intereselor. Conform documentului citat, obiectivul pe
termen lung al Federaţiei Ruse în ceea ce priveşte relaţia cu SUA constă în a aşeza
această relaţie pe un fundament economic puternic, asigurând astfel o dezvoltare în
comun a unei culturi de a găsi soluţii pentru diferenţele dintre cele două entităţi pe
baza pragmatismului şi a respectului pentru echilibrul de interese, ceea ce va
determina o mai mare stabilitate şi predictibilitate a relaţiilor dintre Rusia şi SUA.
În opinia noastră, această formulare comportă o importanţă deosebită pentru
modul în care cele două puteri se raportează una faţă de cealaltă şi conştientizează
diferenţele dintre ele, posibilitatea ca aceste diferenţe să genereze interese naţionale
antagonice, care să ducă, finalmente, la un nou conflict, fie el chiar şi unul „rece”.
Mai mult, în acest caz, vorbim despre o mare putere, recunoscută şi acceptată la nivel
mondial drept unica superputere a lumii după finalul Războiului Rece şi o putere
emergentă, al cărei obiectiv principal pe arena internaţională îl constituie recâştigarea
unui rol mai relevant, a unui grad mai mare de influenţă în afacerile internaţionale. În
cuvintele lui Schweller, avem de a face cu o putere de statu-quo (SUA) şi cu una
revizionistă (Rusia), cu un „leu” şi cu un „lup”.
În acest sens, am putea susţine că cele între cele două centre de putere există un
echilibru al intereselor, dat fiind că, pe lângă divergenţele în ceea ce priveşte dreptul
statelor suverane de a îşi decide soarta10, există o serie de interdependenţe, în special
în plan economic, care fac ca un conflict între cele două să nu fie deocamdată o
soluţie fezabilă.
Mai mult, există specialişti11 care vorbesc, în contextul dezbaterii asupra
plasării unor componente ale scutului anti-rachetă american în Europa de Est, despre
germenii unui nou Război Rece. După cum relevă şi textul Conceptului Politicii
Externe a Federaţiei Ruse, plasarea unor infrastructuri militare în apropierea
graniţelor ruseşti este considerată o posibilă ameninţare la adresa securităţii ruseşti.
Aceasta devine cu atât mai evident cu cât, imediat după ce preşedintele american a
anunţat plasarea unor componente ale scutului antirachetă american în Europa de Est,
liderul rus a declarat că a aprobat o nouă doctrină militară a Rusiei, precum şi un nou
document referitor la principiile politicii de stat în domeniul descurajării nucleare
până în 2020, din care reieşea faptul că Rusia percepe drept riscuri şi ameninţări
extinderea NATO spre graniţele ruseşti, desfăşurarea contingentelor militare străine
pe teritoriile ţărilor vecine Rusiei sau ale aliaţilor săi, precum şi sistemele de apărare
anti-rachetă, care subminează stabilitatea la nivel global şi perturbă echilibrul
strategic de putere12.
10

Acest fapt poate fi adus în argumentaţie de ambele părţi. SUA şi NATO pot subsuma acest argument dreptului
statelor de a alege un drum al democratizării, al occidentalizării, utilizând puterea lor soft, mecanismele de integrare ale
NATO, garanţiile de securitate etc. Acelaşi argument este, după cum am văzut, valorificat şi de Federaţia Rusă, care
reacţionează, însă, de regulă, atunci când statele ce au făcut parte din sfera sa de influenţă sau care sunt considerate ca
aflându-se, în mod tradiţional, în această zonă sunt vizate. Ucraina şi Georgia sunt, într-adevăr, cele mai relevante
exemple, dat fiind că sunt state partenere ale organizaţiei nord-atlantice, parte a Consiliului Parteneriatului EuroAtlantic, ceea ce nu poate fi decât iritabil pentru colosul rus.
11
Constantin MOŞTOFLEI, Războiul Rece dintr-o Altă Perspectivă, în Impact Strategic, nr. 3/2011, pp. 111-118.
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Ibidem, p. 116.
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În paralel, documentele oficiale ale Rusiei, precum şi comportamentul ei pe
arena internaţională relevă aspiraţia acesteia de a juca un rol relevant pe plan
european, considerându-se drept cea mai mare putere europeană. Însă, pe de altă
parte, nu trebuie să uităm că NATO este, în continuare considerat principalul garant
al securităţii europene, dat fiind că Politica de Securitate şi Apărare Comună a UE nu
a dus la creearea unei capacităţi militare credibile care să poată acţiona independent
de NATO în orice situaţie. Faptul că există încă misiuni ale UE derulate conform
acordurilor „Berlin Plus” este relevant în acest sens. Desigur, SUA fiind cea mai
mare dintre puterile ce alcătuiesc organizaţia nord-atlantică, influenţa acesteia asupra
mediului de securitate european este de netăgăduit. Avem astfel de a face cu un stat
care deţine influenţa asupra unei regiuni extinse şi cu un stat care îşi doreşte să îşi
extindă această influenţă.
În opinia noastră, în această relaţie nu este vorba despre ameninţare, în termenii
lui Stephen Walt, ci despre un echilibru al intereselor. Schweller susţine că definiţia
dată de Walt alinierii este una mult prea restrânsă şi chiar incompletă deoarece pune
egal între aceasta şi ideea de „predare strategică”13, dar şi din cauză că omite
motivaţia primară pentru alegerea comportamentului de aliniere – aşteptarea de a
dobândi profit şi câştiguri uşoare. Punctul forte al argumentării lui Schweller este
acela că statele se aliază nu doar ca răspuns la ameninţări, ci şi ca răspuns la
oportunităţi. Spre exemplu, teoria lui Stephen Walt va reuşi să explice şi să justifice
în mod clar şi adecvat războiul contra terorismului în care sunt angajate majoritatea
puterilor democratice ale lumii. Dar, refuzul Franţei, în 2003, de a face parte din
coaliţia care a invadat Irakul nu se va încadra în parametrii teoriei lui Walt. În acel
an, SUA împreună cu Marea Britanie au alcătuit o coaliţie pentru invadarea Irakului
şi răsturnarea regimului lui Saddam Hussein ca urmare a refuzului acestuia de a
coopera cu experţii ONU în ceea ce priveşte obligaţia Irakului de a distruge armele de
sitrugere în masă, sancţiune impusă în urma finalizării primului război din Golf. Dat
fiind că terorismul internaţional şi proliferarea armelor de distrugere în masă
constituiau, încă de pe atunci, ameninţări la adresa securităţii tuturor statelor, era de
aşteptat, conform teoriei echilibrului ameninţării ca toate statele membre NATO să se
alăture iniţiativei americane. Totuşi, au existat o serie de state europene care au
refuzat să adopte o astfel de atitudine, care s-au opus intervenţiei în Irak, deşi
motivaţia acesteia era legată, în mod evident, de o ameninţare la adresa securităţii
tuturor. Este vorba despre Franţa şi Germania, care au fost considerate, la acea vreme,
liderii europeni ai opoziţiei Războiului din Golf. Prin urmare, o altă logică, diferită de
cea a echilibrului ameninţării a funcţionat în acest caz, o logică pe care o putem
regăsi în teoria echilibrului intereselor. Evident, niciuna dintre aceste ţări nu a
susţinut Irakul, ci doar s-au opus intervenţiei americane în Golf.
În acest caz, trebuie să luăm în consideraţie opţiunile liderilor ce au determinat
rămânerea în afara coaliţiei ce a început războiul preemptiv în Irak. În primul rând, a
fost vorba despre atitutudinea populaţiei care era, în majoritate, împotriva unei astfel
de acţiuni. Mai mult, Franţa are o minoritate musulmană considerabilă şi, la acea
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dată, urmărea şi îmbunătăţirea relaţiei cu Algeria, iar, o acţiune împotriva Irakului nu
ar fi fost benefică, dat fiind că ambele state sunt musulmane. Germania a fost un alt
stat care s-a opus intervenţiei în Irak şi care a contribuit la formarea unui grup de
state care, deşi nu au susţinut Irakul, nu au susţinut nici poziţia SUA. Mai mult,
impactul acestui fapt este cu atât mai mare cu cât trei dintre acestea fac parte din
membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, singura organizaţie care,
conform dreptului internaţional, poate aproba o anumită intervenţie militară a unui
stat/coaliţie de state într-o altă entitate naţională suverană.
În spatele acestei atitudini a Franţei par să fi stat, dincolo de celebra opoziţie a
Franţei faţă de influenţa americană şi interese economice consistente. Astfel, conform
unor surse, Franţa ar fi avut de menţinut o relaţie lucrativă cu Irakul, de unde îi
reveneau beneficii nu doar din industria petrolieră, ci şi din activităţile de
comercializare de armament14.
De asemenea, teoria echilibrului intereselor poate fi valorificată şi pentru a
explica şi înţelege coordonatele relaţiei dintre Rusia şi China, precum şi pentru a face
eventuale previziuni asupra modului de evoluţie al acestora. Ambele sunt considerate
puteri emergente şi beneficiază de resurse de putere considerabile, ce ar putea genera,
la un moment dat, un comportament de echilibrare din partea SUA, care să se
încadreze în logica teoriilor echilibrului de putere sau al echilibrului a ameninţării.
Însă, până acum, nu putem vorbi despre implementarea unor astfel de teorii deoarece,
în primul rând, creşterea puterii în sine nu constituie în mod necesar şi o ameninţare
la adresa securităţii naţionale a altor state şi, în al doilea, aceste state încă nu sunt
percepute drept ameninţare, în termenii lui Stephen Walt, în ciuda unor divergenţe şi
disensiuni mai mult decât evidente. Polemica ruso-americană asupra scutului antirachetă american din Europa de Est este mai mult decât evidentă. Principalul motiv
pentru această stare de lucruri este faptul că există încă un echilibru între puterile de
statu-quo şi cele revizioniste, că puterea celor din urmă nu a depăşit puterea celor
dintâi.
Am plecat de la premisa că BRIC sunt state revizioniste, iar SUA, împreună cu
aliaţii săi – state de statu-quo. Este de aşteptat ca statele din Europa de Est să nu se
alăture poziţiei ruse în perioada de tranziţie de la configuraţia unipolară la cea
multipolară a lumii, pe de o parte, din cauza stereotipiilor de raportare a acestor state
la colosul rus din est, ca reminiscenţă a perioadei războiului rece. Acestea, printre
care şi România, vor susţine în continuare partea de statu-quo, date fiind avantajele
de care se bucură în calitate de aliaţi sau parteneri sau de state membre ale unor
organizaţii precum NATO şi UE (avantaje care ţin de securitate, dar şi de partea
economică, dat fiind că statutul de stat membru sau aliat al acestor părţi poate
constitui o garanţie asupra stabilităţii şi predictibilităţii mediilor economice din aceste
ţări15).
De asemenea, un comportament de aliniere, în ceea ce priveşte Rusia, poate fi
identificat şi în partea de est a Europei şi, de această dată, ne referim la state precum
14
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Republica Moldova sau Azerbaidjan, unde se poate identifica o sferă de influenţă
soft, tradusă adesea, printr-un fenomen de finlandizare16, ceea ce constă într-un mod
de a conduce politica externă care se referă la acordarea unor concesii de către un stat
mic către un stat mare cu scopul de a conserva anumite valori. Republica Moldova se
află, în mod evident, sub o puternică influenţă rusească, dat fiind că opinia publică
este controlată prin mass-media favorabile Rusiei17. Astfel, se poate explica de ce
Republica Moldova a rămas în afara unor organizaţii care, pentru statele vecine au
exercitat o veritabilă atracţie, precum NATO sau UE.
În ceea ce priveşte relaţia dintre SUA şi China, atunci când se face referire la
apărare şi securitate faţă de riscuri şi ameninţări, strategia de securitate naţională a
SUA nu pune accent pe natura ameninţătoare a creşterii puterii celei din urmă. Întradevăr, creşterea puterii acestor state emergente, printre care şi China şi Rusia, vechi
aliaţi în confruntarea ideologică a Războiului Rece, ar putea constitui o ameninţare la
un moment dat. Spre exemplu, sporirea performanţei militare a statului chinez, ce ar
putea fi utilizată ulterior ca instrument de presiune şi ca bază de negocieri, ar putea
preocupa SUA. Mai mult, accentul pus pe forţele navale şi cele aeriene ar putea
determina aceeaşi percepţie, dat fiind că ar intra in ecuaţia ameninţării, în mod
pregnant, factorul proximitate.
Totuşi, un eventual conflict de natură militară cu SUA sau cu orice altă putere
emergentă sau stat din regiunea proxemică este puţin probabil deoarece ar avea
repercusiuni grave asupra dezvoltării economice a Chinei. Prin urmare, în acest caz,
interesul ambelor părţi este de a păstra o relaţie de cooperare, de partneriat, care ar
putea contribui la menţinerea securităţii (militare şi economice) a ambelor părţi.
Totodată, nu trebuie să omitem faptul că, potrivit raportului din 2010 al
Goldman Sachs, economiile cumulate ale statelor BRIC vor ajunge SUA din urmă
abia în 201818. Timpul, în termeni istorici, este extrem de scurt, dar încă nu a fost
atins. Probabil, dacă Brazilia, Rusia, India şi China vor reuşi să transforme BRIC întro organizaţie până la acea dată, am putea vorbi despre un echilibru de interese între
state revizioniste şi state de statu-quo. Totuşi, şi în acel caz, vom putea vorbi despre
un sistem internaţional stabil. În cuvintele lui Schweller, instabilitatea apare atunci
când puterea statelor revizioniste devine mai mare decât cea a statelor de statu-quo,
dar, nu trebuie să omitem una dintre cele mai importante repercusiuni ale globalizării
– interdependenţa dintre state, la nivel economic sau de securitate. Astfel, conform
unor autori, economiile asiatice depind într-o foarte mare măsură de exporturi, iar, în
condiţiile în care cerere din partea occidentului ar scădea considerabil sau ar dipărea,
atunci toate aceste state ar putea intra într-o criză a supra-producţiei19.
Însă, în actualul context oferit de tendinţele de evoluţie ale mediului
internaţional de securitate, poate că cea mai relevantă materializare a teoriei
echilibrului intereselor este dată de relaţia dintre SUA şi Rusia şi atitudinea puterilor
16
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mici sau mijlocii faţă de disensiunile dintre ele. Desigur, nu putem vorbi despre un
conflict, dar considerăm că, în situaţia în care avem de a face cu interese divergente,
antagonice, care, în ceea ce priveşte aria geografică, se suprapun, putem analiza
această relaţie din prisma echilibrului intereselor.
După cum am menţionat anterior, Rusia a făcut public faptul că percepe
extinderea NATO către est drept o ameninţare la adresa securităţii sale şi aceasta din
cauza unui mod de a privi de a privi securitatea statului ce s-a perpetuat, pentru liderii
ruşi, din cele mai vechi timpuri. Originea acestui mod rezidă în localizarea geografică
a centrului puterii ruseşti, la Moscova, aflat într-un spaţiu deschis, fără frontiere
naturale, ce a determinat tendinţa liderilor ruşi de a extinde barierele geografice ale
Rusiei, astfel încât să menţină acest centru cât mai departe de posibilii inamici şi
acest lucru s-a realizat, indiferent că vorbim despre Imperiul Ţarist, despre URSS sau
despre Federaţia Rusă, prin crearea şi menţinerea unei sfere de influenţă, a unei zone
tampon în jurul graniţelor sale. SUA a contribuit la preluarea acestui tip de teritoriu
considerat vital pentru ruşi, prin includerea lui în alianţa nord-atlantică sau în UE,
prin susţinerea revoluţiilor colorate din Ucraina, Georgia sau Kîrghistan, prin
construirea de baze militare în Asia Centrală, prin planurile de a construi scutul antirachetă în estul Europei etc. În condiţiile în care Rusia consideră aceste regiuni drept
parte a spaţiului său vital, aceste acţiuni ale Washingtonului nu pot fi privite decât ca
sporindu-i vulnerabilitatea; mai mult, aceleaşi acţiuni pot fi considerate, în acest
context, drept reale provocări de securitate.
Recent, actualul prim-ministru al Rusiei, Vladimir Putin şi-a anunţat intenţia de
a consolida relaţiile statului său cu fostele state sovietice, alcătuind o organizaţie
supranaţională, cu competenţe în materie economică şi de securitate, care, de la
numele ales (Uniunea Eurasiatică), până la ariile în care se preconizează că va avea
responsabilităţi seamănă izbitor cu Uniunea Europeană. Uniunea Eurasiatică va fi
bazată pe relaţiile de asociere ale Rusiei, pe uniunea vamală şi pe Organizaţia
Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC). În plus, Federaţia este şi membră a
Organizaţiei de la Shanghai, din care fac parte China, Rusia, Kazahstan, Kîrghistan,
Tadjikistan şi Uzbekistan), fiind cea care susţine şi dezvoltarea unei dimensiuni
militare a acestei organizaţii cunoscută şi sub numele de „NATO al Estului”. Treptat,
asistăm la crearea unei replici a sistemului instituţional economic, politic şi de
securitate din Europa centrală şi occidentală în Est, având Rusia în centru, aşa cum
NATO şi UE se bazează pe sprijinul şi influenţa SUA. Mai mult, ambele, în virtutea
dreptului internaţional, susţin că apără şi promovează drepturile de auto-determinare
şi securitate ale popoarelor, iar zona în care este cel mai posibil ca tensiunile să se
agraveze este cea aflată la estul organizaţiilor occidentale şi la vestul Rusiei, prima
parte având nevoie ca aceste state să fie stabile, prospere, predictibile din punctul de
vedere al comportamentului pe arena internaţională, iar, cea de-a doua considerând
aceste state ca parte a spaţiului ei vital, ca parte a zonei sale de influenţă.
Tensiunile dintre Washington şi Moscova s-au acutizat sensibil odată cu
anunţarea instalării unui scut anti-rachetă american pe teritoriul Europei, ruşii
considerând aceasta o ameninţare serioasă la adresa securităţii lor. Mai mult, în
curând, conform analiştilor, va fi atins un moment în care se vor cumula mai mulţi
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factori ce ar putea contribui la escaladarea tensiunilor dintre SUA şi Federaţia Rusă,
iar acest moment este apreciat că va fi anul 201520. Atunci, scutul anti-rachetă
american va atinge etapele finale ale construcţiei sale; în plus, este anul în care Putin
estimează că va lua naştere Uniunea Eurasiatică, dar şi un moment apropiat de cel în
care specialiştii de la Goldman Sachs apreciază că puterea cumulată a statelor BRIC o
va egala pe cea a SUA. Practic, vom avea de a face cu un actor de statu-quo şi unul
revizionist, comparabili din punctul de vedere al nivelului puterii. Mai mult, deşi
BRIC nu este o organizaţie, ci doar un acronim pentru a desemna puterile emergente,
statele ce îl alcătuiesc au relaţii de cooperare şi parteneriat, încheie acorduri
internaţionale în domeniul economic şi cel de securitate.
De asemenea, după cum am menţionat anterior, putem deja să identificăm şi
statele care se aliniază acestora în virtutea unor câştiguri de natură economică sau de
securitate pe care un atare comportament le va aduce.
Totuşi, în prezent, putem aprecia că există o anume stabilitate a sistemului
internaţional, stabilitate ce este determinată de menţinerea, în ciuda tuturor acestor
tensiuni, a unui echilibru al intereselor în sfera economică. Dată fiind această tendinţă
de a construi în zona eurasiatică noi organizaţii, care sunt replici ale celor ce
funcţionează în spaţiul euro-atlantic, am putea conchide că un nou tip de război rece
este pe cale de apariţie sau că statele vor acţiona conform principiilor realismului
clasic, al echilibrului de putere. Totuşi, teoria echilibrului de interese oferă o imagine
mai completă asupra mecanismelor care generează un anumit tip de comportament pe
arena internaţională. Avem de a face, într-adevăr, cu o serie de state revizioniste,
Rusia fiind cel mai elocvent exemplu în acest sens; strategiile, viziunea asupra
securităţii, comportamentul său pe arena internaţională şi, în special, relaţiile cu SUA
sunt elocvente în acest sens. Dar, în acest moment, există deja un echilibru al
intereselor între puterile de statu-quo şi cele revizioniste, echilibru care emerge din
cooperarea în sfera economică. A integra Rusia, China, India, Brazilia în normele
după care funcţionează statele euro-atlantice este puţin probabil în opinia noastră, dar
faptul că toate aceste puteri sunt interdependente din punct de vedere economic, că de
bunăstarea uneia depinde şi bunăstarea celorlalte, poate constitui un factor de
echilibrare şi de stabilitate în interiorul sistemului internaţional. Iar, această stabilitate
depinde de măsura în care actorii, de statu-quo sau revizionişti, mari puteri, puteri
emergente sau puteri mici, vor reuşi să îşi armonizeze interesele în această sferă.
Concluzii
Cert este că, în prezent, lumea trece printr-o perioadă de schimbare, indiferent
că vorbim despre efectele crizei economice şi financiare mondiale, despre emergenţa
unor noi centre de putere sau despre trecerea de la unipolarism la multipolarism. Este
vorba despre o schimbare lentă, dar evidentă, paşnică, dar nu lipsită de tensiuni şi
aceasta din cauză că, deşi deja avem de a face cu puteri de statu-quo şi puteri
20
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revizioniste, cu crearea sau consolidarea alianţelor, cu situaţia în care puterile mai
mici se aliniază uneia dintre cele două părţi, niciunul dintre centrele actuale de putere
nu pare dispus ăs se angajeze într-o confruntare cu celalalte. Putem identifica o
tensiune între state care încearcă să îşi menţină influenţa pe arena internaţională şi
state care îşi doresc să îşi crească această influenţă, dar germenii unui conflict în toată
regula nu se pot întrevedea.
Dacă am analiza această stare de lucruri din prima realismului clasic, dacă am
calcula creşterea puterii BRIC în raport cu cea a SUA sau a statelor europene, atunci
ne-am putea aştepta la un comportament de echilibrare de putere din partea celor din
urmă. Dar acest lucru nu se întâmplă. Unul dintre motivele plauzibile care să poată
explica acest comportament al actorilor poate fi identificat în teoria dezvoltată de
Randall Schweller – echilibrul de interese. Aceasta poate explica nu doar tensiunile
existente în relaţiile dintre aceste centre de putere sau ralierea statelor mai mici (în
interiorul alianţelor, organizaţiilor inter-guvernamentale sau parteneriatelor), ci şi
menţinerea unor relaţii de cooperare, de parteneriat între aceste puteri care, într-o
logică a realismului clasic, ar fi de aşteptat să fie prinse într-o spirală a escaladării
tensiunilor.
Tocmai aceasta este şi semnificaţia conceptului de „lume multipolară”, o lume
cu mai multe centre de putere, comparabile, între care se poate stabili un echilibru în
ceea ce priveşte interesele divergente şi cele concordante. Atracţia pe care ele o
exercită faţă de puterile mai mici din jurul lor se justifică tocmai prin avantajele pe
care alinierea lor la una dintre aceste părţi le comportă pentru interesele lor şi, în
acelaşi timp, contribuie şi la menţinerea stării de echilibru.
Coexistenţa unor interese comune şi a unora divergente, antagonice ne face să
credem că o teorie, precum cea elaborată de Charles Kupchan în 2010 nu are mari
şanse de succes şi nici nu este fezabilă. Autorul susţine că principala eroare în
construirea arhitecturii de securitate europeană după Războiul Rece a fost faptul că
Rusia nu a fost inclusă în organizaţiile de securitate europene, aceasta fiind, în opinia
lui, principala metodă adoptată la nivel european pentru asigurarea stabilităţii –
includerea fostului adversar în sistemul de securitate. Astfel, în această linie de idei,
includerea Rusiei în NATO ar face ca aceasta să nu mai privească cu reticenţă
extinderea alianţei către est sau încercările de a integra şi Ucraina şi Georgia21. În
opinia noastră, dat fiind modul Rusiei de a privi securitatea de-a lungul timpului,
experienţa Războiului Rece, precum şi aspiraţiile ei de a crea asupra sa o percepţie de
mare putere constituie impedimente considerabile în acest sens. Prin urmare,
menţinerea unui echilibru al intereselor într-un context multipolar poate constitui, cel
puţin pe termen scurt şi poate mediu, o soluţie pentru păstrarea stabilităţii în interiorul
sistemului internaţional de securitate.
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EVOLUŢII GEOPOLITICE ACTUALE –
CONSOLIDĂRI ŞI ASPIRAŢII
Dr. Mihai-Ştefan DINU*
This paper focuses on the evolutions of key international actors on the international scene in
the context of competition for energy resources. Therefore, emphasis was placed on developments
in U.S. and China, which occupies the top two spots in regard to energy consumption, and how
each of them are expanding their to gain access and a high degree of control over regions rich in
energy and the space is adjacent to land or sea routes to transport them. In the context of
enlargement and interaction of their spheres of influence, we also analyzed the case of France,
country that demonstrates that aspires to a wider global role, an by that facilitating an easy access
to resources.
Keywords: strategie, resurse energetice, SUA, China,Franţa, Africa, competiţie resurse
energetice.

Deşi principalele desfăşurări de evenimente s-au desfăşurat şi se desfăşoară
încă în regiunile Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, suntem de părere că acestea se
înscriu în cadrul mai larg al extinderii influenţei strategice a marilor puteri în sensul
asigurării controlului asupra regiunilor Caucazului, Asiei Centrale, Orientului
Mijlociu şi Africii de Nord, regiuni care concentrează majoritatea rezervelor
energetice ale lumii şi, mai mult, găzduiesc conducte terestre şi rute navale de
transport ale acestora către consumatorii principali ai acestora. Este facil de observat
că aceste regiuni corespund acelei zone strategice pe care, la nivelul anului 1904,
Halford Mackinder şi mai apoi Nicholas Spykman au numit-o Heartland.
Considerând cele două teorii menţionate anterior, vom analiza evoluţia celor
mai mari doi consumatori energetici ai planetei, SUA şi China, în încercarea de a
identifica cum încearcă fiecare să îşi dezvolte sferele de influenţă în scopul obţinerii
şi menţinerii controlului regiunilor care deţin cele mai însemnate rezerve energetice
ale planetei, suprafaţa totală a acestei regiuni fiind mai departe numită în analiza
noastră Energoland.
În acest scop, vom analiza evoluţiile SUA şi Chinei în regiunile care
înconjoară zona Energoland, în vecinătatea a ceea ce Mackinder şi Spykman numeau
inner crescent sau rimland (Figura 1).

*
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Figura 1. Reprezentarea grafică a teoriilor lui Halford Mackinder şi Nicholas Spykman.

1. Consolidarea poziţiilor în competiţia pentru resurse
Astfel, ne vom concentra analiza asupra extinderii influenţei SUA şi Chinei pe
continentul African, în Oceanul Indian şi Oceanul Arctic.
Continentul african nu a constituit după 1945 un interes strategic major pentru
nici una dintre marile puteri, fiind considerat mai degrabă drept teren de manevră în
Războiul Rece dintre SUA şi URSS, în momentele în care fiecare căuta să-şi extindă
sferele de influenţă.
Evoluţiile ultimului deceniu, însă, au condus la reconsiderarea valorii strategice
a continentului african, motivaţiile fiind de ordin economic şi de securitate, şi anume:
• abundenţa resurselor naturale: 60% din diamantele mondiale, 40% din
rezervele de fosfaţi, 38% din rezervele de cobalt (Figura 2);
• deţine 10% din rezervele mondiale de petrol ( 2/3 dintre acestea fiind situate în
Algeria, Egipt şi Nigeria);
• proliferarea grupurilor islamist-extremiste (în Hornul Africii: Sudan şi statele
vecine, Somalia, Algeria);
• migraţia Sud-Nord (dacă până nu demult era predilectă ruta ce traversa
Strâmtoarea Gibraltar, reţelele de traficanţi s-au reorientat către Mauritania şi
Senegal, către Insulele Canare Spaniole sau din Tunisia şi Libia către Italia sau
Malta.
În căutare masivă de resurse naturale, China a intensificat comerţul cu statele
africane, acesta ajungând în 2008 la o cifră de peste 10 miliarde $, devenind al doilea
stat partener în relaţiile comerciale după SUA1. 2/3 din importurile Chinei din Africa
constau în petrol, principalii furnizori fiind Angola, Congo-Brazavil, Guineea
Ecuatorială şi Sudan.

1

2/3 din importurile Chinei din Africa constau în petrol, principalii furnizori fiind Angola, Congo Brazavile Guineea
Ecuatorială şi Sudan, www.cfr.org/china/china-africa-oil/p9557.
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Figura 2. Resursele naturale ale continentului african2.

În schimbul energiei şi materiei prime China acordă asistenţă, acorduri
comerciale, execuţie a infrastructurilor critice3 precum şosele, căi ferate şi centrale
electrice. Toate acestea au făcut din China un partener atractiv pentru multe guverne
africane.
Acţiunile Chinei nu au rămas însă neobservate şi au atras interesul şi altor
mari puteri precum Japonia şi India sau au dus la consolidarea poziţiei altora pe
continent, aşa cum este cazul SUA, în condiţiile în care acestea, la fel ca şi China,
caută să-şi diversifice sursele energetice şi să-şi reducă dependenţa de petrolul din
Orientul Mijlociu. Un exemplu elocvent în acest sens poate fi constituit de situaţia
din Sudan, unde, ca urmare a referendumului din ianuarie 2011, Sudanul de Sud a
devenit entitate statală independentă, ca urmare a implementării Acordului Global de
Pace (Comprehensive Peace Agreement) din 2005, (încheiat la presiunea şi cu
sprijinul SUA, Marii Britanii Elveţia şi UE4) care prevedea desfăşurarea acestui
referendum. Deşi poate constitui un eveniment relevant pentru evoluţia extinderii
sferelor de influenţă a SUA şi Chinei în regiune, acesta a fost trecut, oarecum, în plan
secund, într-o perioadă în care atenţia comunităţii internaţionale era orientată asupra
tensiunilor din Egipt, stat învecinat, la Nord, Sudanului.
2

***, Strategic Trends 2010, http://sta.ethz.ch/var/plain_site/storage/images/graphics/africa-s-resource-wealth-st10/2345-5-eng-GB/Africa-s-resource-wealth-ST-10.jpg.
3
Michael FLESHMAN, Laying Africas roads to prosperity, în Africa Renewal, vol. 22, nr. 4, p. 12,
www.un.org/Ecosocdev/geninfo/afrec/vol22no4/224-infrastructure.html.
4
Simon J A MASON, Sudan, North-South Comprehensive Peace Agreement, Center for Security Studies (CSS)
Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich, p. 72.
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Înainte de separarea Sudanului de Sud, între 70 şi 90%5 din produsul intern al
ţării era asigurat de exploatarea rezervelor de petrol naţionale, situaţia actuală
căpătând aspecte complexe, având în vedere că majoritatea câmpurilor de extracţie
sunt situate în Sudanul de Sud, iar rafinăriile şi aproximativ 1500 de km de conducte
de transport se află în Sudan. Noua situaţie va conduce la o reconsiderare a strategiei
companiilor petroliere străine (Arabia Saudită, Belgia, China, Elveţia, Franţa,
Malaiezia, Pakistan, Spania, Yemen) care au concesionat câmpurile de exploatare
petrolieră6. Dintre aceste companii cele chineze deţineau o participare semnificativă
(Figura nr. 3), la nivelul anului 2007 investiţiile acestora ridicându-se la aproximativ
6 miliarde de dolari7.

Figura nr. 3 Companii petroliere în Sudan8
5

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Sudan/Full.html.
Vezi www.unsudanig.org/library/mapcatalogue/sudan/data/planning/Map 1177 Euoupean Coalition on oil in Sudan
ECOS aug2007.pdf.
7
***, China invests 6 billion dollars in Sudan’s oil, în Dudan Tribune, 6 november 2007.
8
Giulio ALBANESE, Il Sudan saranno due, forse anche di più, în Limes nr.1/2011, http://temi.repubblica.it/ limes/ilsudan-petrolifero/21233.
6
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Spre deosebire de China, care a adoptat o politică de neamestec în treburile
interne ale statelor africane, SUA cooperează cu guvernele acestora, nu doar în
domeniul economic ci şi în cel militar, cooperare justificată în principal de stoparea
acţiunilor teroriste ale grupărilor din Africa. Adiţional CJTF – Horn of Africa din
Djibuti (1800 de trupe), SUA a demarat iniţiativa contra-teroristă trans-sahariană prin
care asistă state din regiune pentru prevenirea apariţiei de adăposturi pentru terorişti9.
De asemenea, şi-a extins prezenţa navală în regiune, în scopul declarat de a securiza
rutele comerciale şi de transport al petrolului şi platformele petroliere.
Crearea unui comandament unificat pentru Africa, AFRICOM10, operaţional
din octombrie 2008, a indicat o abordare mai cuprinzătoare a asigurării securităţii în
Africa, dar a şi condus la reacţii din partea Chinei şi Indiei, în special în Oceanul
Indian, o mai mare influenţă în Oceanul Indian însemnând un grad mai ridicat de
control în Africa dar şi în Eurasia şi Orientul Mijlociu.
Punctual, Oceanul Indian reprezintă acces strategic la mare şi strâmtori,
adăposteşte patru căi maritime cruciale pentru comerţul maritim internaţional:
Canalul Suez (Egipt) Bab-el-Mandeb, Strâmtoarea Hormuz şi Strâmtoarea Malacca.
De asemenea, dispune de porturi strategice cu valoare atât militară, cât şi civilă:
Karachi (Pakistan) Mumbai (India), Hambantota (Sri Lanka). Tot prin Oceanul
Indian trec linii importante de comunicaţii, coridoare maritime pentru comerţul cu
petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL), către porturi care fac legătura cu importante
trasee comerciale terestre: Gawandar şi Charbahar.

Figura nr.4. Porturi şi puncte strategice militare ale SU, Chinei şi Indiei în Oceanul Indian11
9

http://www.iiss.org/publications/strategic-comments/past-issues/volume-14-2008/volume-14-issue-6/the-africapartnership-station/.
10
http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=1644.
11
Commodore R. S. VASAN, Indo Sri Lanka Maritime Issues: Challenges and Responses, în South Asia Analysis
Group, 29 Aprilie 2010, http://www.southasiaanalysis.org/\papers38\paper3787.html.
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Portul Gawandar este cel mai apropiat port de regiunea Asiei Centrale, prin
rutele Gawandar-Chaman, Gawandar-Tarkhum şi de China de Vest prin GawandarKhunjrab, toate acestea facilitând accesul la Energoland. O reprezentare grafică a
acestora apare în figurile nr. 4.şi nr.5

Figura nr.5. Rute maritime şi strâmtori de importanţă strategică pentru China12

Strâmtoarea Malacca a început să fie controlată de SUA după ce a fost
declarată zonă maritimă periculoasă (la puţin timp după atacul asupra distrugătorului
USS Cole, ce a avut loc în Golful Aden), fiind principalul canal de navigaţie dintre
Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. Este punct strategic de importanţă economică
pentru India, China, Japonia şi Coreea de Sud, iar din punctul de vedere al liniilor de
aprovizionare maritimă cu petrol, a devenind o locaţie strategică majoră pentru
China, având în vedere că aproximativ 80% din rutele comerciale şi de aprovizionare
chineze trec prin strâmtoarea Malacca13.
În momentul de faţă, suntem de părere că, în Oceanul Indian, superioritatea
aparţine SUA deoarece dispun de capabilităţi de proiectare a forţei care îi permit
blocarea oricărei rute comerciale sau de aprovizionare, sau a strâmtorilor strategice.
De altfel, cu excepţia strâmtorii Hormuz, celelalte sunt controlate de către forţele
maritime ale SUA care, în plus, dispune de baze militare, în Orientul Mijlociu şi Asia
Centrală dar şi pe malurile Pacificului şi Atlanticului (în Japonia şi în SUA) ceea ce îi
permite un grad sporit de control maritim asupra Energolandului, prin comparaţie cu
China.
12

***, Military Power of the People's Republic of China 2009 – Annual Report to Congress, U.S. Department of
Defense, www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_critical_sea_lanes_2009.jpg.
13
Zhang XUEGANG, Southeast Asia and Energy:Gateway to Stability, China Security Vol 3 No 2 Spring 2007, p.19,
http://www.wsichina.org/cs6_2.pdf.
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Din acest punct de vedere, al controlului asupra Energolandului (Caucaz, Asia
Centrală), China dispune însă de o poziţie favorabilă la nivel terestru, atât datorită
relaţiilor în principal economice dezvoltate cu fostele state sovietice din aceste
regiuni (Figura nr. 6), cât şi relaţiei de cooperare specială cu Rusia, care, ca şi
moştenitoare de drept a fostului URSS, exercită încă un grad ridicat de control asupra
acestora.

Figura nr. 6. Surse energetice ale Chinei provenind din state ale Asiei Centrale şi Caucazului14

Prin controlul Oceanului Indian, Pacific şi Atlantic, SUA ar reuşi să izoleze
atât China, cât şi Rusia, care în ciuda dominaţiei terestre a Eurasiei, nu ar reuşi decât
acţiuni limitate în oricare din cele trei oceane. Poate tocmai din acest motiv atenţia
acestora din urmă a fost îndreptată către deschiderea unor noi trasee de transport în
apele reci ale Oceanului Arctic. Favorizate şi de fenomenul încălzirii globale, care a
cauzat subţierea calotei polare sau chiar dispariţia parţială a acesteia, Rusia şi China
se află azi într-o competiţie deschisă privind influenţa în Oceanul Arctic. Deşi Rusia
a ajuns să plaseze prima un drapel la 4200 metri adâncime sub gheata polara15,
pretinzând drepturile asupra suprafeţei arctice aferente, China a dezvoltat relaţii cu
majoritatea ţărilor nordice prin intermediul Chinese Arctic and Antarctic

14

Sergei BLAGOV, Russia labors as neighbors do deals, Asia Times, 17.12.2009, www.atimes.com/atimes/
Central_Asia/KL17Ag01.html.
15
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6927395.stm.
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Administration16, o iniţiativă ştiinţifică, însă una care îi permite dezvoltarea de relaţii
de cooperare cu majoritatea statelor nordice.
Conştientă de facilităţile furnizate de deschiderea unor noi rute maritime care
ar favoriza rute comerciale mai scurte, deci mai puţin costisitoare, dar şi posibilităţi
militare sporite pentru Rusia – care deţine controlul singurei strâmtori din Arctic ce
permite accesul către Pacific, şi pe fondul iniţiativei lui Vladimir Putin de dezvoltare
a unei flote nordice ar deţine un punct maritim strategic - SUA a contracarat prin
iniţiativa E-PINE17 (Enhanced Partnership in Northern Europe) care a atras ţări ca
Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Estonia, Lituania, Norvegia şi Suedia, state
aliate şi partenere ale SUA. În condiţiile extinderii influenţei Rusiei şi Chinei în
Oceanul Arctic această iniţiativă poate fi privită drept o încercare de contrabalansare
tendinţei de dominare a regiunii arctice de către Rusia.
Concluzionând după succinta analiză a tendinţelor strategice ale SUA şi
Chinei, suntem de părere că balanţa strategică continuă sa fie una mobilă, evoluţiile
viitoare depinzând în mare măsură de deciziile Chinei care, odată cu izbucnirea
revoltelor din Africa de Nord şi separarea Sudanului de Sud de Sudan, se vede
nevoită să ia decizii strategice rapide care să îi poată permite asigurarea nevoilor
energetice din ce în ce mai ridicate.
2. Aspiraţia Franţei la un rol mai activ în competiţia pentru resurse
Considerat unul dintre cele mai importante evenimente ale anului în curs,
“Primăvara arabă”, aşa cum generic au fost denumite revoltele populare din state ale
Africii de Nord şi Orientului Apropiat, a beneficiat de concursul unor mari puteri
internaţionale şi regionale pentru ca situaţia să nu degenereze şi să afecteze
iremediabil situaţia deja conflictuală din regiune. Dacă participarea SUA şi a NATO
nu a constituit un element surpriză, în cazul războiului din Libia de exemplu, Franţa
(care şi-a dublat declaraţiile politice cu eforturi militare, contribuţia sa naţională fiind
una dintre cele mai consistente, depăşită fiind doar de efortul SUA, aşa cum reiese
din tabelul alăturat) a demonstrat o atitudine pragmatică (unii au numit-o chiar
oportunistă).
State membre NATO Nave Aeronave
Belgia
1
6
Canada
1
11
Danemarca
0
6
Franţa
6
38
Grecia
1
0
Italia
13
24
Marea Britanie
3
30
Norvegia
0
6
Olanda
1
7
Spania
2
6
16
17

http://www.chinare.gov.cn/en/.
http://www.state.gov/p/eur/rt/epine/.
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SUA
Turcia
Alte state
Iordania
Qatar
Suedia
Emiratele Arabe Unite
Total

10
6

107
0

0
0
0
0
44

6
6
9
12
274

Tabelul nr.1 .Contribuţii naţionale la operaţiile militare din Libia18

Această atitudine a constituit un element de noutate, surprinzător chiar, după
cum reiese din multe analize ale evenimentelor. O analiză atentă a documentelor
apărării franceze, la care se adaugă realitatea că Franţa rămâne cea mai puternică
forţă economică şi militară din regiunea mediteraneană, o regiune în care Franţa, în
mod tradiţional şi istoric a fost în poziţie de dirijor, cu un grad mare de control asupra
statelor din Africa de Nord.
Având în vedere criteriile economic şi militar, trebuie să remarcăm faptul că
Franţa constituie a doua mare putere economică europeană, după Germania şi cea de
a cincea putere economică mondială. De asemenea, în cadrul Uniunii Europene,
Franţa este cea mai mare şi puternică forţă militară, iar din perspectiva cheltuielilor
pentru apărare Franţa se clasează pe locul trei mondial, la fel ca în cazul puterii
nucleare unde se clasează după state precum SUA şi Rusia.
Aşa cum notam anterior, majoritatea specialiştilor au considerat implicarea
Franţei în cazul Libiei drept o dovadă de oportunism. În ciuda acestor opinii, suntem
de părere că Franţa şi-a urmărit consecvent interesele naţionale. Suportul
demonstraţiei noastre este constituit de Carta albă a securităţii şi apărării emisă de
guvernul francez în anul 2008. Potrivit acesteia, există patru regiuni critice pentru
interesele franceze. În continuare vom identifica succint caracteristici ale acestor
regiuni.
1.
Arcul de criză care se întinde de la Oceanul Atlantic până la marea Oman
şi Oceanul Indian, de unde există posibilitatea extinderii prezenţei către Asia
(şi implicit către Energoland). Din punct de vedere al stabilităţii şi securităţii
zona este caracterizată de aspecte problematice precum:
• resurgenţa islamului radical;
• disputele dintre sunniţi şi shiiţi;
• problema kurdă;
• fragilitatea politică a regimurilor din zonă
2.
Africa subsahariană, regiune caracterizată de:
• abundanţa minerurilor strategice şi a resurselor energetice care trebuie
exploatate;
• creşterea populaţiei;
18

Daniel Möckli, Impartial and Stuck: NATO’s Predicament in Libya, CSS Analysis in Security Policy nr. 91, Center
for Security Studies (CSS), ETH Zurich, aprilie 2011, p.3
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•
•
•
•

slăbiciunea structurilor statului;
slaba guvernare;
valorile migratoare pe motive economice şi tensiuni sociale;
războaie endemice (interne şi internaţionale – Somalia, Republica
Democratică Congo, Darfur etc.)
3. Continentul European şi relaţia statelor europene cu Rusia
4. Africa de nord, regiune considerată importantă de către Franţa din motive
istorice (limba, cooperarea în domeniul energiei şi cel economic), în care se
desfăşoară deja competiţia unor actori statali noi precum SUA şi China şi actori nonstatali precum Al Qaeda. Regiunea este caracterizată de prezenţa unor factori de risc
precum: inegalităţile sociale, unele din cele mai mari rate ale şomajului, dezvoltare
neechilibrată a regiunii; sistemele educaţionale ineficiente; creşterea imigraţiei
ilegale; expunerea ridicată la tranzitul imigranţilor dinspre regiunea Africii subsahariene; tensiuni sociale, şomaj, terorism.
Franţa consideră drept critice aceste regiuni pe motivul învecinării imediate sau
îndepărtate a acestora cu zona mediteraneană, argumentul principal fiind acela că
securitatea bazinului mediteranean este puternic conectată19 cu cea a Uniunii
Europene. Ceea ce a impus existenţa unei axe strategice principale20 expusă unor
riscuri conturate puternic (figura nr. 7), de la Atlantic până la marea Oman şi
Oceanul Indian, de unde există posibilitatea extinderii prezentei către Asia. Mai mult,
aceste regiuni sunt destinatarele mai multor programe de cooperare ale Uniunii
Europene, aşa cum este grafic marcat în figura nr.8.

Figura nr. 7. Axa strategică majoră franceză: de la Oceanul Atlantic la cel Indian

19
20

Defense et Securite nationale, Le livre Blanc, Editura Odile Jacob/La documentation Francaise, Paris, 2008, p. 45.
Ibidem, p.75.
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Figura nr. 8. Programe ale Uniunii Europene21

Este lesne de observat că marcajul programului Politicii Europene de
vecinătate este trasat pe teritoriul statelor nord-africane care au avut un rol important
în declanşarea şi desfăşurarea revoltelor populare din regiune. Prezenţa acestui
program în regiune poate constitui o garanţie a viitoarei stabilităţi şi securităţi a
regiunii, care să permită Franţei o extindere a sferei de influenţă pe continentul
African, pentru a recupera avansul puterilor concurente SUA şi China într-un spaţiu
considerat tradiţional în sfera franceză de influenţă. Instrumentul cel mai la îndemână
pentru Franţa poate fi Uniunea Mediteraneană, al cărei proiect a fost prezentat în anul
2008 de către preşedintele francez, Nicholas Sarkozy. Operaţionalizarea acestui
instrument necesită însă un efort financiar susţinut din partea UE, şi a Franţei în
particular, ceea ce în condiţiile actualei crize din jurul monedei Euro pare mai mult
decât dificil de realizat.
În loc de concluzii, ne exprimăm opinia că pe fondul contextului creat de
evenimentele „Primăverii arabe”, competiţia pentru resurse va căpăta aspecte
complexe, evoluţiilor actorilor statali consacraţi putându-li-se adăuga, în lipsa unor
structuri statale democratice solide în statele din regiune, actori mai puţin previzibili,
extrem de volatili de tipul unor grupuri etnice sau religioase radicale sau
fundamentaliste, ceea ce ar conduce la creşterea instabilităţii într-o regiune
caracterizată de prezenţa unor factori puternici de insecuritate.

21

Laura Canali, Balcans Special Issue - 10/ 2005, Limes, http://temi.repubblica.it/limes-heartland/eu-programs
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NATO ÎN LIBIA: UN NOU MODEL DE INTERVENŢIE
Adrian DOBRE*
The adoption of the concept of „responsibility to protect” by NATO enters into controversy
with the Alliance Strategic Concept, just a few months after its adoption at the NATO Summit in
November 2010. The Alliance has no responsibility to protect the world’s population from violence
from their government or some against others. NATO is only responsible for protecting its own
members and the collective interests of the Alliance in the eastern and southern neighborhood.
Europe has some major interest în Lybia (oil and gas reserves, migration control), but they should
not have been the stake of this intervention. However, speaking about these interests may revive the
political support for bringing a successful result for this campaign.
The situation in Libya brings into discussion complex systems of international decision
making and requires an intervention model that can be challenged or may become applicable in
similar situations. A detailed analysis reveals features of this new type of intervention and the
possibility to replicate, as of course hypothetical.

Noul Concept NATO şi Principiul Responsabilităţii de a Proteja
Principiul Responsabilităţii de a Proteja
Principiul „Responsability to protect” a apărut ca o măsură necesară
intervenţionismului în urma eşecului statelor în anii ’90 de a-şi proteja populaţia
civilă din zonele de conflict, în special în fosta Iugoslavie şi Rwanda, care a dus la
atrocităţi pe scară largă.
„Responsability to protect”1, sau responsabilitatea de a proteja, înseamnă
practic recurgerea la forţă pentru a interveni în patru situaţii considerate atrocităţi de
masă: genocid, crime de război, crime împotriva umanităţii şi epurare etnică.
Primul angajament al principiului responsabilităţii de a proteja, din moment ce
a fost adoptat oficial de ONU, îl reprezintă intervenţia din Libia. Astfel, putem afirma
că modalitatea de intervenţie din Libia şi comportamentul statelor implicate, vor crea
un precedent pentru viitoarele intervenţii. Cum poate fi interpretat acest principiu?
Opiniile exprimate de către cadre didactice universitare şi organizaţii de securitate
sunt divergente cu privire la cursul potrivit de acţiune, pentru că opţiunile politice în
cauză nu sunt simple.
Intervenţia încadrată de responsabilitatea de a proteja, iniţial, a fost prevăzută
în cazul unui stat eşuat, în cazul în care statul este incapabil sau nu doreşte să-şi
protejeze populaţia civilă. Cu toate acestea, doar conflictele cauzate de cele 4
atrocităţi în masă ar putea justifica activarea principiul responsabilităţii de a proteja2.
În cazul Libiei a fost cea mai extremă situaţie, a unui stat care-şi atacă propria
populaţie, care a dus la un răspuns imediat şi preventiv. Pe de altă parte, capacitatea
*

Doctorand, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti
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de a-şi ataca propria populaţie - şi totuşi să păstreze puterea - nu reprezintă un caz de
stat eşuat, ci din contră, este un semn al unui stat puternic, chiar dacă s-a delegitimat
prin acţiunile sale.
Intervenţia multinaţională3 este mult mai probabil să nu apară într-un vid (ca în
cazul statului eşuat), ci în directă opoziţie cu suveranitatea statului. Atunci întrebarea
este ce trebuie făcut cu statul ostil, în afara unui război direct pe care Rezoluţia 1973
nu îl prevede. Câteva state, precum cele din ASEAN, au decretat suveranitatea drept
inviolabilă. Alţii, în special cei care sprijină principiul responsabilităţii de a proteja şi
conducătorii intervenţiei curente în Libia, au argumentat că suveranitatea este un
atribut care va fi ridicat în cazul crimelor împotriva umanităţii.
Noul Concept NATO
Noul Concept NATO a fost lansat în decembrie 2010, prin acesta Alianţa şi-a
reînnoit angajamentul pentru o securitate colectivă.
În timpul dezbaterilor pentru configurarea textului Conceptului, din cauza
lipsei de consens între statele membre, dispoziţiile pentru soluţionarea potenţialelor
crize viitoare nu au fost reglementate în mod adecvat. În consecinţă, observăm că, în
mai puţin de un an, NATO a intrat într-un conflict pentru care a fost slab pregătit şi
nu beneficia de unitate4.
Astfel că, în intervenţia din Libia, doar nouă din cele 25 de state europene au
fost dispuse sau capabile să se angajeze la operaţiile „din afara zonei”; cu toate
acestea, o intervenţie de genul celei din Libia ar putea fi întreprinsă în altă parte în
viitor şi va fi necesar pentru toţi partenerii NATO să participe dacă trebuie să fie
menţinută coeziunea Alianţei.
Pe 17 martie, ca răspuns la o ameninţare iminentă cu care se confruntau civilii
în Libia, Organizaţia Naţiunilor Unite a emis Rezoluţia 1973: „[Autorizând] statele
membre care au notificat Secretarul General, care acţionează la nivel naţional sau
prin intermediul organizaţiilor sau aranjamentelor regionale, [...], să ia toate
măsurile necesare [...] pentru a proteja civilii şi zonele populate de civili aflate sub
ameninţarea unui atac în Jamahiriya Arabă Libia”5, permiţând astfel unei coaliţii de
state doritoare, alcătuită în principal din forţe NATO, să intervină.
Din cauza faptului că situaţia crizei din Libia a evoluat rapid a fost invocat
principiul responsabilităţii de a proteja, acesta fiind folosit pentru justificarea
intervenţiei militare, nefiind însă un principiu nou creat. „Responsability to protect”
permite intervenţia militară într-un stat numai când există un caz clar de genocid,
crime de război, purificări etnice sau crime împotriva umanităţii în desfăşurare sau
iminente să apară. Deşi responsabilitatea de a proteja este acceptată de către Naţiunile
Unite, aceasta nu a fost inserată în Conceptul Strategic NATO din 2010.
Conceptul Strategic din 2010 are drept element de noutate6 extinderea
definiţiei de securitate colectivă care include şi ameninţările la adresa statelor
3
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reprezentate de terorism, cyber-terorism, state care dezvoltă arme nucleare şi
alimentează conflictele de frontieră care pot încuraja extremismul, şi activităţi
transnaţionale precum traficul de narcotice, de fiinţe umane şi de arme7.
În absenţa existenţei unor dispoziţii referitoare la responsabilitatea de a proteja
în cadrul Conceptului Strategic din 2010, intervenţia colectivă ar putea fi realizată
numai prin clasificarea acesteia drept necesară pentru asigurarea securităţii colective
a NATO. Prin articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic (NAT), securitatea colectivă este
invocată doar în cazul unui atac armat împotriva unuia sau mai multora dintre statele
membre NATO8.
Cea mai plauzibilă abordare pentru legitimitatea campaniei din Libia poate fi
extrasă din prevederile articolului 20 care menţionează că „crizele şi conflictele de
dincolo de graniţele NATO pot reprezenta o ameninţare directă la adresa securităţii
teritoriului Alianţei şi a siguranţei populaţiilor. NATO se va angaja, prin urmare, în
cazul în care este posibil şi atunci când este necesar, pentru a preveni crizele, pentru
a le gestiona, pentru stabilizarea situaţiilor post-conflict şi acordarea sprijinului
pentru reconstrucţie”9. Contrar definiţiei extinse a intereselor de securitate ale
NATO, Noul Concept Strategic poate justifica doar parţial şi în termeni foarte
restrânşi intervenţia în Libia, şi doar în cadrul rubricii de securitate colectivă, nu în
cea referitoare la responsabilităţile faţă de popoarele din afara organizaţiei10.
Cu toate acestea, intervenţia NATO în Libia a fost în conformitate cu
principiile responsabilităţii de a proteja, şi nu pentru protejarea securităţii colective
definite la articolul 20.
Nu au existat prevederi referitoare la responsabilitatea de a proteja în cadrul
Conceptului Strategic deoarece nu a putut fi obţinut un consens asupra acestui
principiu. O recomandare a Institutului pentru Ştiinţă şi Securitate Internaţională
referitoare la NATO a ridicat problema că „ar fi o greşeală să adăugăm o serie de
noi ameninţări la misiunea Alianţei, fără o analiză atentă a implicaţiilor asupra
solidarităţii şi coeziunii între membrii”11.
Acţiunile NATO au „[fost] scurte confesiuni ale Conceptului Strategic al
Alianţei, la doar câteva luni de la adoptarea sa la Summit-ul NATO din noiembrie
2010"12. În cazul în care intervenţia din Libia trebuia să fie legitimată, Conceptul
Strategic ar fi trebuit să includă o referinţă la responsabilitatea de a proteja în
structura misiuni viitoare a NATO. Ceea ce este mai frapant este faptul că Uniunea
7
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Africană are o clauză în articolul 4 (h) din Actul Constitutiv, care în mod direct şi
fără echivoc permite intervenţii umanitare (cum ar fi în cazul Libiei)13, în timp ce
NATO, care are capacitatea militară de a interveni, nu are astfel de prevederi
necesare pentru a mandata astfel de operaţiuni, în tratatul său de organizare. Un
important membru NATO, Germania, nu dă dovadă că ar dori să includă
responsabilitatea de a proteja în cadrul NATO deoarece nu doreşte să fie implicată în
acţiuni militare la nivel mondial14, şi nu doreşte să rişte înstrăinarea puterilor cum ar
fi China şi Rusia15, preferând să menţină NATO cu un rol mult mai limitat de apărare
colectivă.
Atât Germania cât şi alte naţiuni europene trebuie să ia în considerare faptul că
scopul principal al Alianţei rămâne apărarea colectivă, dar în acelaşi timp nu există
niciun pericol pentru un conflict pe scară largă în Europa şi America de Nord, ceea ce
determină NATO să se concentreze asupra altor chestiuni decât asigurarea securităţii
europene, rolul său tradiţional, dacă doreşte să rămână relevantă16.
Gareth Evans, unul dintre fondatorii principiului responsabilităţii de a proteja,
a afirmat în cadrul unei prelegeri la „Summitul din Umbră” (Shadow Summit) al
NATO că aceste capacităţi unice ale acesteia o fac singura organizaţie capabilă să
joace rolul „unui furnizor de forţă în situaţii de urgenţă drept răspuns al
conştientizării unor atrocităţi în masă”17. Astfel, acesta a sugerat că NATO este
capabil să pună în aplicare principiul responsabilităţii de a proteja şi ar trebui să-şi
dezvolte un rol în acest sens. Lipsa consensului între membrii a fost cauza
nereflectării principiului în Conceptul Strategic. Ameninţarea gravă şi reală la adresa
vieţii civililor a fost justificarea intervenţiei în Libia18. NATO a trecut prin canalele
legale potrivite pentru a efectua corect intervenţia în Libia, iar forţele Alianţei, în
ciuda unor "misiuni ascunse", fac ceea ce trebuie. Reiese astfel că acţiunile în curs de
desfăşurare în Libia, descrise de Evans ca fiind în concordanţă cu spiritul NATO,
trebuie să devină un domeniu de maxim interes pentru rolul viitor al organizaţiei.
Tensiuni între suveranitate şi securitate
Principiul responsabilităţii de a proteja a fost invocat pentru a justifica
intervenţia internaţională în Libia, dar tensiunile fundamentale au fost expuse în
operaţionalizarea acesteia deoarece statele eşuate nu sunt neapărat state slabe. Cu
toate acestea, principiul responsabilităţii de a proteja duce la reîncadrarea conceptului
de suveranitate19.
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Justificare intervenţiei a invocat principiul responsabilităţii de a proteja, astfel
încât Rezoluţia 1973 a Consiliului de Securitate al ONU a autorizat ţările „să ia toate
măsurile necesare ... pentru a proteja civilii şi zonele populate de civili de
ameninţarea unui atac ... excluzând în acelaşi timp orice forţă externă de ocupaţie a
oricărei părţi a teritoriului libian”. Inerentă în această rezoluţie este dilema
internaţională între suveranitate şi securitatea umană20.
În timp ce securitatea a fost preocuparea originală a ASEAN, ameninţările la
adresa securităţii au venit din surse din ce în ce mai imprevizibile. Deşi un scenariu
libian este puţin probabil să apară în ASEAN, tensiunea fundamentală între
suveranitate şi securitate umană vizează fiecare stat21. Liga Arabă, contrar disidenţei
politice interne, în mai multe state membre, împotriva regimurilor, a sprijinit în mod
clar şi puternic intervenţia în Libia. Un aspect remarcabil al intervenţiei a fost viteza
cu care s-a ajuns la un consens cu privire la responsabilitatea de a proteja civilii, în
ciuda insistenţei Libiei asupra drepturilor sale suverane22.
Chiar dacă intervenţia directă poate să apară numai în cazurile cele mai
extreme, principiul responsabilităţii de a proteja rămâne o normă internaţională.
Astfel, dacă securitatea umană este acum o preocupare internaţională înrămată şi
avansată prin intermediul conceptului responsabilităţii de a proteja, trebuie acordată o
mai mare atenţie modului în care suveranitatea este luată în calcul23.
Un NATO Global
Folosind Războiul Terorii şi războaiele din Afganistan drept justificare,
raţiunea militariştilor pentru un rol global al NATO a început să prindă contur şi
aceasta a fost dezbătută în reviste militare. Unul dintre scriitorii acestui concept a fost
Ivo Daalder, ambasadorul SUA la NATO. Acesta a fost un ambasador care a înţeles
lunga istorie de cooperare financiară şi militară între Ţările de Jos, Regatul Unit şi
Statele Unite ale Americii. Într-o epocă în care capitalul a fost cu adevărat
transnaţional, iar managerii fondurilor mutuale şi ai companiilor petroliere nu au avut
nicio loialitate faţă de o anumită ţară24, capitaliştii internaţionali au dorit o nouă forţă
militară, mobilă şi bine echipată pentru a lupta pentru noi resurse africane.
Conform specialiştilor militari: „Conceptul unui NATO global25 este utilizat
mai ales în legătură cu două laitmotive - pe de o parte ideea de a deveni un actor
20
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strategic global (globalizare funcţională) şi pe de altă parte noţiunea unui NATO a
cărei componenţă este, în principiu, la nivel mondial (globalizare instituţională).
Cele două dimensiuni pot, totuşi, cu dificultate să fie separate una de alta, dar în
schimb sunt interconectate”.
Această discuţie în conformitate cu ideea „globalizării instituţionale a NATO”
a susţinut că ameninţările la adresa securităţii capitalismului au fost globale şi că
NATO ar trebui să ia în considerare un „concert al democraţiilor” pentru menţinerea
ordinii la nivel internaţional26. În cadrul acestor jurnale a fost vehiculată ideea că
NATO ar trebui să fie extins pentru a include Australia, Japonia, Noua Zeelandă,
Coreea de Sud şi, eventual, Brazilia27.
Intervenţia în Libia a fost sub umbrela ONU şi astfel aceasta a fost o altă
incursiune a unui NATO Global. Cu toate acestea, majoritatea membrilor NATO au
înţeles motivele pentru energia lui Sarkozy. Dintre cei 28 de membri ai NATO,
majoritatea au refuzat să participe la acest atac. Prim-ministrul Poloniei a declarat că
atacul asupra Libiei a fost pentru petrol. Au fost doar opt membri (Belgia, Canada,
Danemarca, Franţa, Italia, Norvegia, Spania, Regatul Unit şi Statele Unite), care au
participat la operaţia Unified Protector. Membrii nu au putut conveni asupra unei
structuri de comandă, astfel încât SUA a stabilit frontul la Africa Command şi a
numit operaţia „Odyssey Dawn”. Francezii au numit acţiunea „Opération
Harmattan”. Britanicii au numit implicarea lor „Operation Ellamy” în timp ce
canadienii au numit-o pe a lor, „Operation Mobile”.
Germanii au înţeles sensul dublu al acţiunii lui Nicolas Sarkozy şi Germania şia retras echipajele aeronavelor sale din sprijinul NATO. Turcia s-a opus operaţiei
NATO şi disfuncţia acestei operaţii a devenit evidentă după o lună. Învinuirile au
început între „parteneri”, unii membri susţinând că alţii nu au participat pe deplin.
Spaţiul nu permite o examinare completă a miilor de acţiuni din NATO în Libia timp
de şapte luni. Acţiunile militare şi navale sunt prezentate zilnic pe Internet. Liderii
africani pot citi zilnic despre operaţiile strategice pentru a vedea slăbiciunea NATO.
Chinezii au scris despre disfuncţia NATO şi un scriitor, An Huihou, a afirmat că
operaţia în Libia nu este „un succes real pentru NATO”. Acest scriitor a solicitat
negocieri dar conducerea politică chineză a sprijinit în mod public Foaia de Parcurs a
Uniunii Africane. Mai important, în timp ce China îşi extrăgea cetăţenii din Libia, nu
a existat nici măcar un cuvânt de protest împotriva uciderii africanilor când forţele
imperiale utilizau mandatul ONU numit „responsability to protect”. În scopul de a
linişti liderii chinezi, Sarkozy a mers la Beijing pentru a promite că contractele
chineze vor fi onorate.
Va trebui să revedem aspectele acestui război în alt moment dar acum trebuie
să înţelegem noua formă de intervenţionism, cum ar spune unii un nou tip de
intervenţie imperialistă.
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LEGITIMITATEA ACŢIUNILOR MILITARE
Virgiliu-Bogdan ZOTOI∗
The legitimacy is a state of affairs which permanently accompanies processes, actions,
developments in various areas, strengthening the changes produced over the time, granting them
the necessary strength to be accepted, the admittance of the delivered effects being the starting
point and in the same time the point of reference of the human actions legitimacy concept. In
general, people want that what they do to be consistent with the existing legal norms at that time,
complying with them being a universally recognised principle. All the actions of the armed forces
must take place in a legitimate and legally framework defined by the international public law and
by the national law. The legitimacy of military action remains the millstone that must be worn both
by policymakers and by the military, in the context of globalisation and diversification of the types
of operations where military structures might be involved. The modern state is established on a
legal order enforced exactly on the distinction between legality and the legitimacy, with the
specification that the legitimacy is based on legality, the latter being based on proper exercise of
the democratic rights. In the event of a military action, it is not sufficient to comply with the laws
applicable to the soldiers during military operations but there is a must that the entire operation,
from its onset, to be based on a decision of a legitimate power, entitled to establish a certain type of
military mission.

Conflictele armate au existat de când lumea, se duc şi în prezent şi probabil se
vor purta şi în viitor, acestea fiind un mod deosebit de dramatic şi violent de
rezolvare a unor diferende între state.
În condiţiile în care orice activitate importantă este monitorizată de către
diferite state, organizaţii ori organisme internaţionale, instituţii cu atribuţii în
domeniu, mass-media, cetăţeni, etc., apare ca absolut necesară de lămurit noţiunea de
legitimitate a acţiunilor militare, ca motivaţie declanşatoare a acţiunilor militare, cele
mai multe fiind supuse atenţiei publicului.
Această noţiune nu este singura care trebuie să ne preocupe, întrucât nu este
suficient să avem un motiv pentru a acţiona într-un sens anume, pentru a atinge un
obiectiv dorit, ci este la fel de important şi sensibil în acelaşi timp, modul în care se
realizează atingerea acelui obiectiv, dictonul „scopul scuză mijloacele” nefiind
aplicabil în prezent. Astfel, ajungem la noţiunea de legalitate a acţiunilor militare,
care caracterizează perioada de timp cuprinsă după declanşarea acţiunii militare şi
până la încheierea acesteia.
De ce sunt importante şi totodată interdependente aceste două noţiuni –
legitimitatea şi legalitatea acţiunilor militare? Răspunsul este destul de simplu,
întrucât „spectatorii” ori „monitorii” sunt interesaţi de toată acţiunea militară, în
special de rezultatele obţinute, nu doar de o parte a acesteia, deşi unii pot „uita” unele
momente.
Trăim într-o societate „cu pretenţii”, cu valori bine definite, în care facem
eforturi serioase să le respectăm, să le cizelăm permanent şi în care omul este situat în
vârful piramidei valorice.
∗
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Pentru a proteja persoana umană şi ceea ce este strâns legat de aceasta, trebuie
în primul rând să respectăm legea, această regulă stabilită pentru a proteja, pentru a
crea cadrul acţiunilor admise şi a celor interzise, respectarea principiilor umanitare
fiind o componentă a legii.
Studiind dicţionarul universal ilustrat al limbii române, observăm că
legitimitatea este definită ca fiind „însuşirea, caracterul a ceea ce este legitim,
conform cu legea; calitatea a ceea ce este corect, adevărat, echitabil, rezonabil;
îndreptăţire, justificare”1, această noţiune fiind astfel strâns legată de o anumită
acţiune, fapt concret, stare de fapt ori eveniment, pe care îl caracterizează.
Comentând puţin definiţia literară, dorim să subliniem în primul rând legătura de
subordonare dintre legitimitate şi lege, în sensul că o acţiune nu poate fi caracterizată
ca „legitimă” decât atunci când este conformă cu legea, cînd este corectă.
Continuând analiza noastră, putem vorbi de legitimitate în special atunci când se
începe o acţiune, deoarece elementul declanşator trebuie să fie îndreptăţit, justificat,
bineînţeles tot de către lege, normele juridice fiind nucleul acestei noţiuni.
În vorbirea curentă evidenţiem legătura dintre legitimitate şi putere – ca
autoritate într-un stat de drept. Astfel, putem defini legitimitatea ca fiind
caracteristica unei puteri ori a unui reprezentant a unei puteri, de a fi conformă cu
aspiraţiile cetăţenilor, acceptarea puterii bazându-se pe liberul consimţământ al
populaţiei. Prin urmare, putem spune că legitimitatea este rezultatul unui proces de
legitimare, adică modul în care o putere este recunoscută şi acceptată de către
membrii unei comunităţi.
Legitimitatea este o caracteristică importantă a puterii, întrucât numai prezenţa
ei garantează ordinea sociala şi convieţuirea paşnică a membrilor comunităţii iar
absenţa ei duce în mod invariabil la un regim totalitar, nerecunoscut de către cetăţeni,
care în cele din urmă va conduce la violenţă.
În sensul celor de mai sus, subliniem că puterea legitimă este cea care se
întemeiază pe alegerile libere iar puterea nelegitimă se bazează pe teroare, oricare ar
fi formele sale de manifestare. Puterea nelegitimă stârneşte violenţa şi pentru a-şi
menţine poziţia creşte teroarea asupra populaţiei pe când puterea bazată pe
legitimitate, chiar dacă nu este perfectă este acceptată, poate fi permanent
perfecţionata şi uneori chiar schimbată întrucât democraţia presupune alegeri libere,
posibilitatea exprimării unor opinii personale, manifestarea voinţei în sensul dorit de
fiecare om. Dacă cei aflaţi la putere, prin deciziile adoptate, nu mai satisfac
aşteptările alegătorilor, probabil vor fi schimbaţi la următoarele alegeri. Un proces
asemănător se petrece şi cu legile – dacă o lege nu este bună sau a fost depăşită de
noile realităţi, poate fi uşor schimbată de către puterea legislativă a ţării.
Legitimitatea este o stare de fapt ce însoţeşte permanent procese, acţiuni,
evoluţii din diferite domenii, aceasta întărind transformările produse de-a lungul
timpului, conferindu-le acea tărie necesară acceptării lor, recunoaşterii efectelor ce se
vor produce, fiind punctul de plecare şi totodată de referinţă al noţiunii de legalitate a
acţiunilor umane. În general, oamenii doresc ca ceea ce fac să fie în concordanţă cu
normele juridice existente la acel moment dat, respectarea acestora fiind un principiu
1
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unanim recunoscut. Acest principiu este acum de actualitate dar în trecut, vorbind din
punct de vedere istoric, era o noţiune efemeră, clamată ori blamată după bunul plac
ori după interesele, fie doar şi de moment, ale conducătorilor politici şi militari ai
vremurilor trecute. Istoria ne-a oferit suficiente exemple în acest sens, acum dorind să
menţionez doar unul, legat de un citat celebru şi astăzi – statul sunt eu – cuvinte ce
aparţin lui Ludovic al XIV-lea – Regele Soare, regele Franţei cu cea mai lungă
domnie din Europa, 72 de ani.
Legitimitatea unei acţiuni, ca şi atribut esenţial al acesteia, a fost legată în
decursul timpului fie de calitatea persoanei ce declanşa acţiunea fie de scopul urmărit
prin derularea acţiunii supuse atenţiei. Astfel, dacă un rege pornea un război
împotriva unui regat vecin inventând un motiv mai mult sau mai puţin credibil,
supuşii săi vedeau acţiunea militară ca fiind legitimă întrucât pornea de la
conducătorul politic şi militar legitim la rândul său, raţionamentul fiind valabil chiar
şi atunci când se declanşau războaie de cucerire. Ulterior, s-a avut în vedere ca scopul
acţiunii să fie legitim, acest fapt conferind justificarea necesară acţiunilor umane.
Toate aceste abordări ale legitimităţii aveau loc în condiţiile unei legislaţii precare, a
unei evoluţii insuficiente a societăţii umane şi a existenţei unor orgolii nemăsurate.
Dezvoltarea sistemelor legislative, contribuţia curentelor filozofice şi cerinţele
societăţilor într-o continuă emancipare, au condus la ceea ce numim astăzi
supremaţia legii în statul de drept, unde legitimitatea este o caracteristică a puterii şi
unde acţiunile umane au la bază respectarea legilor în vigoare.
Plecând de la citatul “istoria oferă puţine exemple de oameni, de societăţi sau de
state care, trăind o anumită vreme unii alături de alţii, să reziste fără a manifesta,
mai devreme sau mai târziu, divergenţe de vederi şi de interese”2 observăm că
probabilitatea ca tensiunile sau divergenţele să escaladeze rapid la apariţia de
conflicte, mai mult sau mai puţin extinse, spaţial ori temporal, este destul de ridicată,
acţiunile militare rămânând ultima şansă de rezolvare a respectivei dispute. În acest
context, putem spune că o armată se pregăteşte permanent pentru război, pentru că
niciun stat din lume, indiferent de mărimea sau puterea sa, nu-şi poate permite să
cedeze în faţa unui risc extrem, cum este războiul. Declaraţiile oamenilor politici,
dorinţele de armonizare a legislaţiilor naţionale, nenumăratele acorduri internaţionale,
ridicarea vieţii umane la rangul de valoare supremă a omenirii, n-au reuşit să prevină
conflictele armate, să limiteze cercetările şi dezvoltarea fulminantă din domeniul
tehnicii militare, să interzică anumite categorii de arme etc.
Lumea poate fi caracterizată în esenţă ca fiind conflictuală, elementul dinamizator
fiind reprezentat de către interesul existent la un moment dat. Pentru satisfacerea
acestui interes, forţele, mijloacele, resursele şi acţiunile militare pot fi folosite şi în
alte scopuri decât cele care ţin strict de fenomenul război, aici intrând orice situaţie pe
care factorul politic decident o consideră rezolvabilă în acest mod, cu condiţia ca
intervenţia militară să fie legală şi legitimă.
În zilele noastre, având în vedere importanţa şi consecinţele unui conflict militar,
este de notorietate faptul că “toate acţiunile forţelor armate trebuie să se desfăşoare
2
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într-un cadru legitim şi legal delimitat de dreptul internaţional public precum şi de
dreptul naţional. Vorbim de legalitatea acţiunilor militare, adică asigurarea
concordanţei lor cu dreptul pozitiv al statului şi cu instrumentele internaţionale de
drept internaţional. Legalitatea acţiunilor militare este necesară dar nu şi suficientă
pentru a asigura deplina libertate de acţiune pentru instituţiile abilitate să desfăşoare
astfel de operaţii. Gradul de suficienţă al desfăşurării acţiunilor militare este
îndeplinit de legitimitatea acţiunilor, înţeleasă ca luare a deciziilor de către
instituţiile abilitate prin lege”3.
Niciun stat din lume nu-şi poate permite să întreţină forţe armate doar pentru a
face faţă unui război, deşi o astfel de raţiune nu va dispărea probabil niciodată din
filozofia instituţiei militare. Orice armată trebuie să răspundă prompt unui
comandament strategic naţional sau internaţional, de alianţă sau de coaliţie, în
limitele responsabilităţilor fixate prin Constituţie şi legi organice. Astăzi, ţara nu se
mai apără numai la frontiere, deşi frontierele unei ţări vor trebui totdeauna securizate
şi apărate chiar şi atunci când ele vor fi doar simbolice. Atâta vreme cât o ţară are
conducere legitimă, suveranitate asupra propriului teritoriu şi responsabilitate faţă de
trecutul, prezentul şi viitorul ei, indiferent care sunt şi care vor fi condiţiile
internaţionale, va exista şi cerinţa expresă, vitală, de păstrare a identităţii naţionale,
de securizare şi apărare a frontierelor proprii şi a celor ale aliaţilor şi partenerilor.
Numai că, astăzi, frontierele unei ţări nu se securizează şi nu se apără aplicând numai
principiile din vremuri trecute ci având permanent în vedere provocările de tip nou cu
care se confruntă Europa în special şi lumea în general, aici putând sublinia
dimensiunea civilă a conflictelor sau dificultatea de a legitima anumite intervenţii
militare. Politica de apărare a fost întotdeauna în centrul suveranităţii naţionale, însă
în zilele noastre ameninţările globale necesită un răspuns global, nivelul naţional
fiind de mult timp depăşit iar cel regional având o eficienţă sub aşteptări.
Pe lângă aceste considerente, trebuie să avem în vedere faptul că opinia publică
nu mai poate fi ignorată iar mediatizarea excesivă a conflictelor militare face ca
legitimitatea intervenţiilor militare să devină un cuvânt cheie pentru cetăţeni. Prin
urmare, la nivel regional, Parlamentul European şi parlamentele naţionale vor juca un
rol important în ceea ce priveşte legitimarea acţiunilor militare din domeniul apărării
şi securităţii, astfel încât misiunile să fie clare, să aibă suficiente resurse alocate în
mod transparent iar interesul urmărit să fie dorit şi de către cetaţeni.
În zilele noastre, dimensiunea morală a actului militar s-a transformat foarte
mult, astfel încât “astăzi, este moral să participi la efortul militar şi civil-militar
colectiv de control al conflictualităţii, de gestionare a crizelor şi conflictelor armate,
nu să nu participi. A nu participa nu înseamnă a nu te amesteca în treburile interne
ale unui stat – aşa cum o cere dreptul internaţional –, ci a nu-l ajuta pe acel stat,
care se află în criză sau în pericol, să înlăture acest pericol, să iasă adică din
anormalitate şi să-şi continue viaţa şi punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare
economică şi socială. Imoral este să stai de o parte, pe motiv că pe tine nu te
ameninţă nimeni la frontiere, şi să aştepţi ca alţii să rezolve crizele şi conflictele care
se petrec departe de arealul tău, de casa şi de masa ta. Provocările, sfidările,
3
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pericolele şi ameninţările sunt departe de tine şi, într-o viziune simplistă, ele nu te
angajează, nu constituie pentru tine nici un motiv pentru a-ţi asuma vreun risc şi cu
atât mai puţin pentru a fi obligat să consideri că ai putea să-ţi asumi un risc extrem,
riscul acelei ţări care se află într-o criză politico-militară profundă.
Altădată, intervenţia militară era considerată nu ca un ajutor necesar, ci ca o
agresiune asupra statului respectiv, chiar dacă ea se efectua la solicitarea
structurilor legitime de putere ale acelei ţări. Însăşi această solicitare era pusă sub
semnul întrebării, în ceea ce priveşte legalitatea şi legitimitatea ei. Desigur, în unele
cazuri, acest semn de întrebare era justificat, în altele nu. Cert este că, la ora
actuală, în condiţiile globalizării şi intercondiţionării provocărilor, pericolelor şi
ameninţărilor, se globalizează şi se intercondiţionează şi vulnerabilităţile, şi, de aici,
şi riscurile”4.
Legitimitatea acţiunilor militare rămâne piatra de moară pe care trebuie să o
poarte deopotrivă decidentul politic, cât şi cel militar, în contextul globalizării şi
diversificării tipurilor de operaţii în care pot fi implicate structurile militare.
Dacă pe parcursul acestui articol am menţionat noţiunile de “legitimitate” şi
“legalitate”, apoi am dezvoltat şi subliniat legătura dintre aceste noţiuni, se cuvine să
aprofundăm interdependenţa acestora, în legătură directă cu acţiunile militare.
Astfel, în doctrina juridică românească se apreciază că raportul dintre
legitimitate şi legalitate este proiectarea legăturii dintre politică şi drept.5 „Cu alte
cuvinte, dacă dreptul înglobează normele care asigură legalitatea raporturilor
juridice între entităţi, deciziile politice luate de entităţile alese şi competente ar
asigura legitimitatea acţiunilor”6. Atât deciziile politice declanşatoare cât şi acţiunile
militare ulterioare trebuie să respecte cadrul legal existent, conform dreptului naţional
şi a celui internaţional, după caz.
Cât priveşte legalitatea acţiunilor militare naţionale desfăşurate de forţele
armate, Constituţia României, cheia de boltă a organizării sociale democratice, acordă
drepturi depline armatei, să recurgă la forţă pentru garantarea suveranităţii, a
independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei
constituţionale7. La aceasta se adaugă şi celelalte legi organice care reglementează
strict situaţiile în care forţele armate pot recurge la forţă pentru realizarea intereselor
publice sau naţionale. Pentru acţiunile militare cu caracter internaţional în care se
foloseşte forţa, legalitatea este asigurată de prevederile Cartei O.N.U. care
autorizează folosirea forţei, iar legitimitatea este asigurată de hotărârile unicului for
competent în materie, Consiliul de Securitate al O.N.U sau de recurgerea la forţă în
legitimă apărare în conformitate cu art. 51 din Carta O.N.U.
Cu toate acestea, la nivelul cunoaşterii comune, legitimitatea tinde să se
confunde cu legalitatea. Jean Jacques Rousseau remarca că cel care stăpâneşte “nu
este niciodată destul de puternic pentru a rămâne mereu la putere dacă nu
4
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transformă forţa în drept şi supunerea în datorie”8, lucru ce s-ar putea traduce prin
aceea că forma de legitimitate cea mai accentuată astăzi este credinţa în legalitate,
adică dispoziţia de a se supune unor prescripţii deja existente, cu aplicabilitate
generală, stabilite în mod democratic.
În opinia noastră, statul modern se întemeiază pe o ordine juridică instituită
chiar pe distincţia dintre legalitate şi legitimitate, cu precizarea că legalitatea se
fundamentează pe legitimitate, aceasta din urmă bazându-se pe exercitarea corectă a
drepturilor democratice.
Prin urmare, în cazul unei acţiuni militare, nu este suficient să respectăm
normele legale aplicabile militarilor pe parcursul operaţiunilor militare ci trebuie ca
întreaga acţiune, de la declanşarea ei, să fie bazată pe o decizie a unei puteri legitime,
îndreptăţite să stabilească un anumit tip de misiune militară.
Bibliografie:
1. Bodescu, Alin, Tripla dimensiune a regulilor de angajare (ROE), în
http://www.arduph.ro/.
2. Chiriac, Dănuţ Mircea; Emil, Ion; Manta, Dănuţ, Conflictul militar în
epoca contemporană, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, 2007.
3. Coman, Ion, Forţa disciplinei militare conştiente, Editura Militară, Bucureşti,
1973.
4. Constituţia României.
5. Degeratu, Constantin; Zanfir, Constantin; Şerban, Floarea; Şuşu, Adrian;
Executarea ordinului militar. Dificultăţi şi controverse, Editura Militară,
Bucureşti, 1999.
6. Dicţionarul universal ilustrat al limbii române, Editura Litera, Bucureşti,
2010.
7. Dragoman, Ion, Elemente de legislaţie militară. Drepturi şi libertăţi
fundamentale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I„ Bucureşti,
2005.
8. Dufourq, Jean-Louis, Crizele internaţionale. De la Beijing (1900) la Kosovo
(1990), Editura Corint, Bucureşti, 2002.
9. Frunzeti, Teodor, Consideraţii asupra participării Armatei României la acţiuni
colective, în „Participarea Armatei Române la apărarea colectivă sub
conducerea NATO şi la PESA”, seminar internaţional 25 mai 2006, Bucureşti,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2006.
10. Gheorghe C. Mihai, Radu I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi
filosofia dreptului, Editura All , Bucureşti, 1997.
11. Mureşan, Mircea; Văduva, Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului,
Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2004;

8

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Le contrat social (Contractul social), Paris, Éditions Dalibon, 1762, p. 80;

101

12. Rousseau, Jean-Jacques, Le contrat social (Contractul social), Éditions
Dalibon, Paris, 1762.
13. Văduva, Gheorghe, Consonanţe şi rezonanţe strategice în condiţii de
normalitate, de criză şi de risc militar extrem, studiu publicat pe adresa de web
www.iss.ucdc.ro/studii-pdf/
14. Văduva, Gheorghe, Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii
armate, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2007.
15. Waltz, Kenneth, Omul, statul şi războiul, Institutul European, Iaşi, 2001.

102

NOI ELEMENTE DE PUTERE
ÎN REGIUNEA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE
Dr. Bogdan Alexandru TEODOR*
Valentin-Ionuţ NICULA**
At a geopolitical level, the end of the Cold War led to the disappearance of the bipolar
system and the appearance of a dilemma regarding the uni- or multi-polarity which characterizes
the current international relations environment.
In this context, the study focuses on the topic of regional power centre, laying emphasis on
the possibility of preserving an equilibrium between the Extended Region of the Black Sea, as an
expression of the equation formed by the couple Turkey – Russia.
The instruments employed by the two actors range from various fields, including geopolitics,
geo-strategy and geo-economy.
Keywords: Turkey, Russia, Extended Region of the Black Sea, regional power centre

Introducere
Subiectul centrelor regionale de putere a revenit în actualitate în perioada
imediat următoare sfârşitului Războiului Rece, când discuţiile privind mediul
internaţional de securitate erau dominate de tema „unipolaritate sau multipolaritate”,
pornindu-se de la premisa că lumea se confruntă cu sfârşitul bipolarităţii.
Pornind de la definiţiile termenilor de balanţă1 şi binom2 vom încerca să
construim, pe parcursul demersului nostru, fără a avea pretenţia unei abordări
exhaustive, imaginea de ansamblu privind raporturile de forţă din REMN, din
perspectiva relaţiei dintre Turcia şi Rusia şi a intereselor acestora în zona amintită.
Vom folosi, aşadar, în analiză noastră acest instrument pentru măsurarea
greutăţii corpurilor iar echilibrarea lor se va face după aceleaşi criterii ale greutăţilor
etalonate, ce vizează atât date economice, politice şi sociale interne ale celor doi
actori, cât şi aspecte de natură geostrategică, geopolitică şi geoeconomică.
Urmând aceeaşi linie, vom căuta, în final, să aflăm dacă valoarea binomului
Turcia – Rusia va căpăta valoare pozitivă sau negativă şi cum va influenţa acest
rezultat ecuaţia de putere din REMN.
1. Regiunea Extinsă a Mării Negre. Profil Turcia şi Rusia
Zona Mării Negre, spaţiu între Europa şi Asia, între Occident şi Orient, între
creştinism şi islamism, reflectă la scară redusă mutaţiile, evoluţia şi tendinţele din
*
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viaţa politică, economică şi socială manifestate pe plan internaţional. Dezmembrarea
URSS-ului a avut ca efect, printre altele, mărirea numărului de state riverane, ceea ce
a dus la transformarea Mării Negre într-o zonă cu grad sporit de risc, marcată de
disputele de natură politico-militară şi economică dintre riverani, dar şi de
preocuparea altor state de a-şi revizui interesele în zonă3.
Deşi nu există o definiţie unanim acceptată a Regiunii Extinse a Mării Negre,
din punct de vedere geografic putem include acestui spaţiu statele riverane, şi anume
România, Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia şi Bulgaria. Folosirea sintagmei de
„extinsă” impune însă câteva clarificări. Avem astfel în vedere mai degrabă o regiune
delimitată pe baza criteriilor politico-economice, decât din punct de vedere al
elementelor geografice. Trebuie astfel să ţinem cont şi de Republica Moldova,
Armenia şi Azerbaidjan ce sunt parte a REMN, datorită importanţei lor politicoeconomice şi strategice. Putem deci afirma că REMN se întinde de la Balcani până în
regiunea Mării Caspice, fiind una dintre zonele cu cele mai dinamice schimbări în
ultimele două decenii4.
2. Profil de ţară: Turcia
Turcia este ţara ce reprezintă din punct de vedere spaţial locul în care islamul
interferează cu regiunea geografică a sudului şi vestului Europei. Complexitatea este
termenul ce caracterizează cel mai bine această zonă, datorită faptului că aici are loc
şi întâlnirea dintre creştinismul ortodox cu cel catolic, adăugându-se chestiunile
teritoriale nesoluţionate dintre Turcia şi Grecia, Turcia şi Bulgaria, Turcia şi
Armenia, precum şi pretenţiile teritoriale „ale creştinilor faţă de Turcia”5.
Relaţii internaţionale6 din perspectiva integrării europene. Turcia şi-a depus
candidatura pentru aderarea la UE în 1999, şi conform cerinţelor europene, a demarat
introducerea unor reforme substanţiale în domeniul economic şi al drepturilor omului.
Pedeapsa cu moartea a fost abolită şi au fost luate măsuri mai dure împotriva aplicării
torturii iar codul penal a fost revizuit. S-au introdus reforme privind drepturile
femeilor, cultura, limba, educaţia şi mass-media kurdă.
După negocieri intense, s-au lansat discuţiile privind statutul de membru al UE
în octombrie 2005. Se estimează că negocierile de aderare vor dura aproximativ 10
ani, parcursul de până acum fiind unul dificil. Turcia a fost mult timp în conflict cu
vecinul său, Grecia, în problema divizării insulei Cipru şi a disputelor teritoriale
privind Marea Egee. Destinderea în negocierile cu UE a avut loc la câteva săptămâni
după ce Turcia a fost de acord să recunoască Ciprului statutul de membru al UE –
deşi a calificat această mişcare ca fiind un pas spre conciliere, nu trebuie echivalată
cu o recunoaştere diplomatică deplină.
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Mai multe ţări europene continuă să aibă îndoieli serioase asupra aderării
Turciei la UE, iar Germania şi Franţa militează ca Turcia să aibă mai degrabă un
statut de „partener privilegiat” decât de membru cu drepturi depline al UE.
Turcia s-a văzut mult timp ca bastion estic al NATO şi a subliniat acest lucru
prin legăturile strânse pe care le are cu Israelul, dar în ultimii ani relaţiile dintre cele
două state se caracterizează prin răceală iar Ankara depune eforturi considerabile
pentru a-şi întări relaţiile cu ţările arabe.
Problema kurdă7. Turcia are pe teritoriul său o importantă minoritate kurdă,
care după unele estimări reprezintă aproximativ o cincime din populaţie. Minoritatea
kurdă s-a plâns în repetate rânduri că guvernul turc încearcă să le distrugă identitatea,
că sunt dezavantajaţi din punct de vedere economic iar drepturile le sunt încălcate.
Partidul muncitorilor din Kurdistan, cea mai cunoscută şi cea mai radicală
mişcare kurdă, a început războiul de gherilă în 1984, pentru constituirea unei
provincii pe criterii etnice a kurzilor în partea de sud-est a ţării. Mişcarea s-a soldat
cu mii de morţi şi refugiaţi, PKK fiind considerat de către Turcia, SUA şi UE drept o
organizaţie teroristă.
Capturarea liderului PKK Abdullah Ocealan a condus la o scădere în
intensitate a atacurilor teroriste pentru o scurtă perioada de timp. Parţial pentru a-şi
îmbunătăţi şansele de a deveni membru UE, Turcia a ridicat unele restricţii privind
folosirea limbii kurde începând din anul 2003. În 2009 a fost lansată „Iniţiativa
kurdă”, în cadrul căreia s-a pledat pentru extinderea drepturilor lingvistice şi culturale
şi reducerea prezenţei militare în sud-estul ţării.
3. Profil de ţară: Rusia
Din punctul de vedere al structurii geografice şi urbane Rusia este un spaţiu
continental compact, caracterizat prin vastitate şi varietate. Datorită poziţiei centrale,
spaţiul euro-asiatic impune o poziţie defensivă. În perioada Războiului Rece, această
situaţie era considerată un „handicap” de către fosta URSS, care a încercat în
permanenţă, ţinând cont de raportul mondial de forţe, să-şi stabilească printre
obiectivele sale strategice şi expansiunea teritorială8.
Factorul economic9. Puterea economică a Rusiei se bazează pe resursele
naturale de petrol şi gaze. Gigantul energetic GAZprom este apropiat de administraţia
de la Kremlin şi vocile critice afirmă că este, într-o mai mică sau mai mare măsură un
instrument politic al Moscovei.
Într-o perioadă caracterizată de preocupări crescute privind securitatea
energetică, Moscova a reamintit lumii, nu o dată, în ce măsură este dependentă de
resursele sale energetice. Edificator este episodul din 2006, când Rusia a sistat
furnizarea de gaz către Ucraina, şi, implicit, către Europa occidentală.
Divizări etnice şi religioase10. În timp ce ruşii reprezintă peste 80% din
populaţie iar ortodoxismul este religia majoritară, există şi alte grupuri etnice şi
7
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religioase. Cei mai mulţi dintre musulmani se regăsesc printre tătarii de pe Volga şi
başkirii din Caucazul de Nord. Mişcările separatiste şi islamiste au transformat
Cecenia într-o zonă de război, pentru o perioadă îndelungată după căderea regimului
sovietic. S-au înregistrat multe mii de victime din momentul în care trupele ruseşti au
fost trimise să pună capăt mişcării separatiste în 1994.
Administraţia de la Moscova este convinsă că orice cedare în problema cecenă
ar conduce la căderea întregii regiuni a Caucazului de Nord în anarhie şi militantism
islamic. Mişcările pentru drepturile omului din ţară şi străinătate au acuzat forţele
ruse de aplicare de tratamente necorespunzătoare împotriva civililor. După atacurile
teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, Moscova a încercat să prezinte campania
din Cecenia ca fiind parte din războiul global împotriva terorismului. Totodată, ca
semn al unei încrederi crescute privind reinstaurarea păcii, autorităţile ruse au anunţat
încheierea formală a operaţiunilor militare împotriva rebelilor în 2009. Totuşi
violenţele sporadice au continuat, culminând cu atentatul sinucigaş cu bombă din
octombrie 2010, ce a readus în discuţie subiectul privind eficienţa campaniei contrateroriste.
Ezzatollah Ezatti, în cunoscuta lucrare Geopolitica în secolul XXI, afirmă că,
datorită poziţionării sale geografice, Rusia urmăreşte în cadrul politicii sale externe
mai multe direcţii, folosind toate popoarele comunităţii mondiale ca o necesitate
obiectivă. Consecinţa directă a acestei situaţii o constituie faptul că orice încercare de
a acorda prioritate în relaţiile sale unei singure părţi, grup sau ţară contravine
intereselor naţionale şi structurii sale de stat.
Pentru Rusia spaţiul Asiei Centrale reprezintă una dintre mizele principale,
poate şi datorită faptului că în această zonă căderea comunismului nu a condus în
mod obligatoriu la reînnoirea clasei politice, lucru ce facilitează o bună comunicare
cu Moscova. Noile solidarităţi apărute în zonă, bazate pe renaşterea rolului religiei
musulmane, favorizează Iranul şi alte ţări arabe, în dezavantajul Rusiei. Turcia, deşi
are un regim politic laic, mizează pe reînnoirea sentimentului pan-uralo-altaic, chiar
dacă elitele politice turce privesc mai ales din perspectiva trecutului către ansamblul
lumii turcofone11.
În viziunea lui Zbigniew Brzezinski relaţiile dintre Rusia şi Turcia sunt
caracterizate de ostilitate. Mass-media rusă are tendinţa de a-i descrie pe turci ca fiind
preocupaţi doar de obţinerea controlului asupra regiunii, acuzându-i că sprijină
mişcările de rezistenţă locală din Rusia ce reprezintă o ameninţare la adresa
securităţii sale generale. Răspunsul turcilor este în aceeaşi notă, considerând că „rolul
lor este cel de eliberatori ai fraţilor lor de sub opresiunea prelungită a Rusiei”. La
această situaţie tensionată se adaugă, în cazul Turciei, şi rivalitatea istorică cu Iranul,
Turcia proiectând imaginea unei alternative moderne şi laice la conceptul iranian de
societate islamică12.
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4. Balanţa de putere Rusia - Turcia
Turcia se afirmă drept o putere regională de încredere, în zonele de interes ale
SUA şi UE, dând dovadă de acţiuni energice atât pe plan economic cât şi politic, fapt
care o consacră drept un actor din ce în ce mai încrezător pe scena internaţională. Pe
de altă parte, unii autori sunt de părere că Turcia plănuieşte să recâştige influenţa în
fostele teritorii ale Imperiului Otoman, aspecte susţinute şi de ţelul unei pax ottomana
propuse de ministrul de externe turc, Ahmet Davudoglu. În acelaşi timp, tensiunile
avute cu Israelul în privinţa regiunii Gaza şi declaraţiile dure ale premierului Erdogan
suscită nelinişti în rândul observatorilor europeni dar şi dispreţ, mai ales din partea
liderilor francezi şi germani.13
După alegerile din 12 iulie, partidul premierului Recep Tayyip Erdogan a
câştigat un nou mandat, în cadrul căruia îşi propune, printre altele, modificări
constituţionale importante. Pe lângă acestea, economia dinamică şi în permanentă
creştere, precum şi politica externă îndreptată către rezolvarea vechilor conflicte cu
vecinii constituie elemente de soft power, ce sunt folosite pentru întărirea puterii
regionale a Turciei.
Turcia lansează iniţiative ambiţioase de stabilizare14 a Orientului Mijlociu,
după succesele de normalizare a relaţiilor cu Siria şi Iran, materializate în procese de
reducere a conflictelor, extinderea vizelor, stimularea comerţului, integrarea
infrastructurii, lansarea parteneriatelor strategice şi angajarea unor platforme
regionale multilaterale. Pentru unii, acest nou activism ar fi semnul unei îndepărtări
de aliaţii tradiţionali din Europa şi de SUA. De fapt, această linie de politică externă
cu rol sporit în Orientul Mijlociu trebuie privită ca fiind complementară şi
dependentă de legăturile cu Occidentul. Politica „zero-problem” dezvoltată în
rezolvarea diferendelor cu vecinii a dat roade în raporturile cu Siria şi Iran şi poate fi
folosită ca exemplu pentru această zonă.
O altă consecinţă15 a alegerilor din 12 iunie asupra politicii externe a Turciei ar
fi păstrarea parcursului european pentru atingerea obiectivului de a deveni membră
UE, dar nu este sigur dacă se vor accelera reformele pentru închiderea capitolelor de
negociere. Principala problemă în cadrul acestor negocieri rămâne Ciprul, concesiile
făcute Turciei în acest caz părând a fi puţin probabile, din moment ce mulţi politicieni
din rândul partidului de guvernământ exprimă idei naţionaliste şi se opun unificării
Ciprului. Se consideră, de asemenea, că Turcia va duce o politică externă mai
independentă şi mai activă, care uneori, o va pune în contradicţie cu interesele
Statelor Unite, prin aspiraţiile de lider în zona Orientului Mijlociu. Pe aceeaşi linie,
Turcia îşi va restrânge activităţile în cadrul NATO, deoarece i-ar putea fi afectate
interesele din MENA, Balcani, Caucaz şi Asia Centrală. O dovadă în acest sens este
opoziţia manifestată în cazul intervenţiei NATO în Libia. Dar este puţin probabil ca
politica externă a Turciei să contravină intereselor Uniunii Europene, putând oferi
sprijin în stabilizarea situaţiei din ţările din MENA.
13
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Alte elemente ce conturează contextul economic16 sunt reprezentate de faptul
că Turcia este membră a Grupului G-20, având a şaptesprezecea economie a lumii.
Din punct de vedere demografic, are o populaţie de 78 de milioane, alfabetizată în
proporţie de 87 %, relativ tânără, cu 26,9 % sub 14 ani. Acest aspect al îmbătrânirii
populaţiei contrastează puternic cu realităţile din principalele ţări europene, în rândul
cărora aspiră să se alăture (Germania – 13,5 %, Marea Britanie – 16,5 %, Franţa –
18,6 %, Italia – 13,4 %). Din punct de vedere religios, musulmanii reprezintă 99,8%
din populaţie, restul fiind creştini sau evrei. Majoritatea musulmanilor sunt de origine
sunnită, însă între 10 şi 20 de milioane reprezintă o ramură numită alevi, care este o
combinaţie de sunniţi, shiiţi şi credinţe preislamice.
În altă ordine de idei, conform rezultatelor unor sondaje de opinie17 populaţia
Turciei sprijină noua politică externă activă a Turciei, nu manifestă resentimente
puternice faţă de SUA, înclină, în majoritate, către un parcurs european pentru
atingerea ţelului de a fi ţară membră UE şi este gata să stabilească relaţii normale cu
Israel. Totodată, este subliniată ideea ca autorităţile guvernamentale să îşi înteţească
eforturile de a găsi soluţii şi a se ajunge la acorduri favorabile dar şi partenerii externi
ai Turciei trebuie să recunoască interesele legitime ale ţării.
În cursul anului 2010 Consiliul European pentru Relaţii Externe a publicat un
raport – The spectre of a multipolar Europe18 – semnat de Ivan Krastev şi Mark
Leonard, împreună cu Jana Kobzova, Dimitar Bechev şi Andrew Wilson. Pentru
realizarea unui climat de securitate european se propune soluţia unui dialog trilateral
cu participarea UE, Rusiei şi Turciei. Cele trei elemente ce ar trebui să constituie
fundamentul unei astfel de construcţii au fost identificate astfel: dialogul trilateral –
UE, Rusia şi Turcia – privind securitatea europeană; un plan de acţiune privind
securitatea europeană, având ca principală preocupare dezamorsarea conflictelor
îngheţate – principală sursă de insecuritate; un tratat european de securitate, care ar
transforma UE în principalul actor pentru asigurarea securităţii zonale.
Rusia, care nu a acceptat niciodată extinderea NATO şi a UE, este în prezent
suficient de puternică pentru a solicita o nouă arhitectură a securităţii europene.
Turcia, deranjată de faptul că unele state membre s-au opus continuării discuţiilor în
vederea aderării la UE, nu a renunţat la obiectivul său de a deveni parte integrantă a
Uniunii, dar îşi sporeşte eforturile în direcţia conturării unei politici externe
independente, dorind să aibă un rol cât mai important în cadrul relaţiilor
internaţionale. Perpetuarea reţinerii manifestate de către unele state membre ale UE
în legătură cu aderarea Turciei nu fac altceva decât să accentueze tendinţa acesteia de
a-şi contura o direcţie proprie în abordarea problemelor din REMN.
În altă ordine de idei,
Rusia se confruntă, simultan, cu tendinţele
revizioniste din spaţiul ex-sovietic, cu efectele crizei financiare, dar şi cu dificultatea
de a-şi auto-defini statul internaţional. În paralel, organismul Comunităţii Statelor
Independente, organizaţie regională aflată sub coordonarea Federaţiei Ruse, nu mai
cunoaşte aceeaşi solidaritate iniţială, în condiţiile în care tot mai multe state membre
16
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manifestă interes pentru UE, iar Moscova încearcă prin toate mijloacele de care
dispune să îşi întărească statutul de lider regional capabil să creeze şi să coordoneze
un bloc economic şi politico-militar19.
În privinţa relaţiei cu NATO, Rusia percepe ca o ameninţare la adresa
securităţii proprii şi a sferei sale de influenţă extinderea Alianţei. Această situaţie,
devenită şi mai complicată datorită situaţiei din Afganistan, este ponderată de
cooperarea dintre cele două entităţi în cadrul Consiliului NATO – Rusia.
Turcia, în schimb, beneficiază de avantajul unei poziţii strategice deosebite, cât
şi de un potenţial uman şi militar, ce nu pot fi ignorate, asigurându-i statutul de
„pilon” al NATO. Disensiunile interne inerente, cauzate de echilibrul fragil dintre un
guvern musulman moderat şi reprezentanţii forţelor armate naţionale, supuse
criticilor europene, nu au avut forţa necesară pentru a produce schimbări în privinţa
statutului de putere regională20.
Concluzii
Toate aceste elemente ne permit formularea unei prime concluzii, şi anume că
REMN va continua să rămână un spaţiu de confruntare pentru interesele Rusiei şi
Turciei. Rusia pentru că urmăreşte refacerea sferei de influenţă, incluzând spaţiul
Comunităţii Statelor Independente, blocarea sau cel puţin încetinirea extinderii
NATO spre limitele sale vestice, în paralel cu păstrarea controlului în ceea ce priveşte
accesul statelor europene la resursele energetice din zona caspică. Turcia, pentru că
nu va renunţa la ambiţiile sale de a demonstra că este pregătită să joace rolul de
centru regional de putere, dovedind capacităţile necesare de a se implica în
confruntările diplomatice şi economice pentru accesul la resursele naturale din zona
caspică, şi pentru a deveni în viziunea UE o alternativă viabilă în asigurarea
viitoarelor trasee energetice.
Turcia, în calitate de centru regional de putere şi cu o poziţionare geopolitică
aparte, reprezintă unul dintre principalii „competitori” ai Rusiei pentru spaţiul
REMN. Chiar dacă din punct de vedere economic nu poate concura cu posibilităţile
Rusiei, Turcia dispune în schimb de alte atu-uri: apropierea lingvistică, elementul
religios comun, şi pentru o anumită perioadă de timp chiar o istorie împărtăşită.
Un aspect important îl reprezintă faptul că Turcia a trecut de la atitudinea de
răceală faţă de Rusia, specifică perioadei Războiului Rece, la cea de partener,
politicile şi strategiile Ankarei fiind, uneori, similare sau apropiate de cele ale
Moscovei. În plus, puterea forţelor militare maritime ale Turciei o depăşeşte, în
momentul de faţă, pe cea a flotei ruse din Marea Neagră21.
Relaţionarea cu Rusia de pe poziţia de centru regional de putere a oferit Turciei
contextul dezvoltării conceptului de stat eurasiatic, element de legătură între Orient şi
Occident. Politica externă a Ankarei a urmărit ca prin rolul de punte în domeniul
19
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securităţii energetice europene să-şi asigure o poziţie avantajoasă în cadrul discuţiilor
premergătoare aderării la UE, condiţionând participarea la proiectul Nabucco - prin
care statul turc primeşte oricum acces la stocurile europene de gaz - de urgentarea
negocierilor de aderare. Turcia a înţeles să îşi protejeze astfel propriile interese ale
politicii externe, chiar dacă acest lucru a stârnit la un moment dat îngrijorare în
legătură cu o posibilă reorientare a sa către Est, situaţie contradictorie, dacă avem în
vedere apartenenţa la NATO şi natura relaţiilor speciale stabilite între Washington şi
Ankara.
O mai bună relaţionare între Ankara şi Moscova nu înseamnă că cele două
centre regionale de putere au renunţat la punctele importante din agenda externă ale
fiecăreia dintre ele, şi nici nu a condus la dispariţia totală a subiectelor sensibile,
generatoare de instabilitate regională. Astfel, Rusia a inclus Turcia în categoria
statelor care sponsorizează mişcările separatiste din regiunea Caucazului de Sud. Nu
s-a ajuns la o soluţie în problema cecenă, sau cea kurdă; continuă disputele privind
situaţia din Nagorno-Karabah şi Cipru; subiectul politicii externe turce privind
Caucazul – considerate interferenţe în politica internă a Georgiei şi Azerbaidjanului.
Încercările Rusiei de a-şi impune monopolul asupra pieţei energetice europene sunt
interpretate de Turcia ca fiind o încercare de a-i submina poziţia de centru regional de
putere, şi de a o forţa să accepte o poziţie neimportantă în cadrul negocierilor privind
traseele energetice zonale.
Turcia a înţeles că pentru a-şi consolida statutul de centru regional de putere în
REMN are nevoie de o regândire a politicii externe în ceea ce priveşte relaţiile cu
statele aflate în imediata vecinătate a Mării Negre. Pe această linie se înscriu şi
eforturile diplomatice făcute în relaţiile cu Armenia şi Azerbaidjan. Armenia a
renunţat la recunoaşterea din partea Turciei a genocidului asupra populaţiei armene
ca o condiţie pentru reluarea legăturilor diplomatice, dar acest lucru a atras reacţia
Azerbaidjanului, care a interpretat deschiderea graniţei turco-armene, fără
soluţionarea conflictului din Nagorno-Karabah ca un atac la adresa intereselor sale
naţionale22.
Revenind la problema enunţată în deschiderea demersului nostru, referitoare la
valoarea ecuaţiei de putere din REMN din perspectiva raporturilor dintre cele două
centre de putere – Rusia şi Turcia – trebuie precizat că au fost identificate atât
elemente ce relevă divergenţe în relaţia dintre cele două puteri, cât şi elemente
convergente ale intereselor lor externe. În acelaşi timp, această situaţie nu poate fi
privită ca un joc de sumă zero, fiind greu de imaginat că Rusia ar putea accepta
varianta în care Turcia să aibă o poziţie dominantă în REMN.
Subsecvent, o apropiere consistentă a celor doi actori din regiune, interpretată
ca un binom cu valoare pozitivă, ar putea afecta interesele UE în REMN, fapt generat
de reorientarea interesului Turciei dinspre un parcurs european către o „alianţă” cu
Rusia şi ruperea capului de pod energetic şi geostrategic reprezentat de Ankara pentru
agenda europeană şi euroatlantică.

22
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ECHILIBRUL DE PUTERE ŞI MEDIUL DE SECURITATE
DIN REGIUNEA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI
Mihaela POSTOLACHE*
Contact area between civilizations, communication, exchange or confrontation, the Black Sea
region is required early in European history as a distinct region.
In the current international system, the main feature of the balance of power is the fact that
she is no longer the systemic one, but the one of subsystems.
The existence of a bipolar world was the most striking characteristic of the Cold War global
order. Around these two superpowers has been polarized groups of states, which formed the power
blocks of the old continent divided into two antagonistic relationship of conflict East / West
occupying the geopolitical Europe stage and even the one global.
With major implications into the new security environment, into the European Euro-Atlantic
and Regional stability and security, are part the two processes of great complexity and scale:
transformation and expansion of NATO and EU, two processes which will continue to cause
significant geopolitical and geostrategic changes and in other regions of the world outside of the
Extended Black Sea Region, such as: Central Asia, the Middle East or in the plan of transatlantic
relations.
Keywords: balance, power, security, the Extended the Black Sea
"Putere. Nimic nu exercita o mai mare atractie asupra fiintelor
umane decât acest cuvânt magic. Nimic nu trezeste pasiuni mai
durabile si legaturi mai strânse".
José Nivaldo Junior

Introducere
„Popoarele se schimbă, aşezămintele de stat capătă altă înfăţişare, ideile care
domină omenirea nu mai sunt aceleaşi, dar marile probleme regionale persistă”,
aceste cuvinte, scrise de N. Iorga la inceputul secolului trecut, explică în mare parte
de ce reperele geopolitice, în profida mutaţiilor în plan politic, economic sau social,
revin ca adevărate constante ale istoriei. Şi poate că nici un caz nu este mai relevant,
în acest sens, decât cel al Mării Negre.
Zonă de contact între civilizaţii, de comunicare, de schimburi ori confruntare,
regiunea Mării Negre se impune de timpuriu în istoria europeană ca o regiune
distinctă. Zona extinsă a Mării Negre include, alături de statele membre NATO –
România, Bulgaria şi Turcia -, pe cele membre ale CSI din zona nord-pontică –
Moldova, Ucraina şi Rusia, cărora li se adaugă trei state sud-caucaziene aflate tot în
spatial CSI – Armenia, Azerbaidjan şi Georgia. Referinţele la această regiune extinsă
a Mării Negre include obligatoriu coridorul energetic ce leagă sistemul euroatlantic
de spaţiul caspic, furnizor al acestor resurse, dar şi un vast arc la nordul arealului ce
*
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include marile axe fluviale şi drumuri comerciale – Dunărea, Nistrul şi Niprul. La
Sud şi la Est, regiunea extinsă a Mării Negre face conexiunea cu spaţiile Marelui
Orient Mijlociu şi al Asiei Centrale.
Această vastă regiune se impune ca un spaţiu de legătură şi trecere obligatorie,
dar şi ca un punct de referinţă geostrategică în noile determinări ale mediului
internaţional de securitate post-11 septembrie 2001. Campania împotriva terorismului
purtată de coaliţia internaţională coordonată de statele Unite, operaţiunile militare din
Afganistan şi Irak, vecinătatea cu spaţiul geopolitic al Marelui Orient Mijlociu au
impus reconsiderarea de substanţă a viziunii comunităţii internaţionale, a
principalelor organism de securitate şi actori cu pondereregională şi global implicaţi
în aceste evoluţii, asupra acestui areal.1
În actualul sistem internaţional, principala caracteristică a balanţei de putere o
reprezintă faptul că ea nu mai este una sistemică, ci una a subsistemelor. Echilibrul
puterii din zilele noastre se practică în subsistemele relaţiilor internaţionale, iar unul
dintre cel mai des invocate exemple este Asia2.
Odată cu conturarea disciplinei relaţiilor internaţionale drept domeniu distinct de
cercetare ştiinţifică, echilibrul de putere a fost teoretizat şi intens dezbătut, atât de
(neo) realişti, cât şi de (neo) liberalişti. Astfel, pentru realişti, principiul suprem al
relaţiilor internaţionale este puterea, iar fiecare stat urmăreşte maximizarea ei. Prin
intermediul balanţei de putere, politica internaţională devine un joc cu sumă nulă, în
care un câştig propriu înseamnă o pierdere pentru adversar. Pentru liberalişti,
securitatea internaţională este o consecinţă a păcii, iar în menţinerea păcii nu
echilibrul este soluţia, ci dreptul internaţional. În schimbul alianţelor specifice
balanţei de putere, idealiştii mizează pe eficienţa şi virtuţile organizaţiilor
internaţionale de cooperare şi integrare. 3
1. Echilibrul de putere în Regiunea Extinsă a Mării Negre
Existenţa unei lumi bipolare (SUA şi fosta URSS, ambele în postura de
superputeri care au avut interese globale şi au dispus de capacitatea de a proiecta şi
proteja aceste interese la nivel global) a fost cea mai pregnantă trăsătură a ordinii
mondiale în perioada Războiului Rece. În jurul acestor două superputeri s-au
polarizat grupuri de state, care au format blocuri de putere antagonice (NATO şi
Tratatul de la Varşovia), împărţind în două vechiul continent, relaţia conflictuală
Est/Vest ocupând scena geopolitică a Europei şi chiar cea mondială4.
Actorii internaţionali cei mai importanţi sunt cei cu vocaţie globală şi
organizaţiile internaţionale ce se manifestă în Zona Balcanilor şi a Mării Negre: SUA
1

M. E. Ionescu.- Regiunea exstinsă a Mării Negre. Privire istorică şi evaluare contemporană în Iulia Moţoc,
Şerban Filip Cioculescu – Manual de analiză a politicii externe, Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 333
2
A. MIROIU (coord.), R. UNGUREANU (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Iaşi, Editura Polirom, 2006, p.
207.
3
Marius Pricopi - România – Moderator al echilibrului de putere în regiunea extinsă a Mării Negre. În Impact
Strategic, nr. 1/2009, p. 21, Bucureşti. Detaliat pe: http://www.scipio.ro/documents/41456/
267466/Impact+Strategic+1-2009+ro
4
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– sunt interesate de democratizarea şi stabilizarea regiunii; UE – din 2007, graniţa UE
s-a mutat la Marea Neagră, odată cu aderarea României şi Bulgariei; NATO – de
asemenea, cu graniţă la Marea Neagră, continuând cooperarea cu Federaţia Rusă;
OSCE – se bucură de credibilitate jucând un rol de observator, fiind percepută în
zonă ca o organizaţie destinată prevenirii conflictelor; CSI – nu mai are aceeaşi
soliditate iniţială, Ucraina şi Moldova tinzând tot mai mult spre Europa.
Dezvoltările recente din cadrul sistemului internaţional au impus acordarea unei
atenţii deosebite Regiunii Extinse a Mării Negre. Printre aceste evoluţii, amintim:
extinderile către est ale NATO şi UE; conştientizarea dependenţei energetice
crescânde a Europei faţă de Rusia; sporirea importanţei strategice a Caucazului şi
Asiei Centrale, datorită implicării Alianţei Nord Atlantice în Afganistan; aspiraţiile
europene ale Turciei; „revoluţiile colorate” din Georgia şi Ucraina. Astăzi, cu puţine
excepţii (China, Brazilia, India), toţi marii actori ai sistemului internaţional prezintă
interese, mai mult sau mai puţin declarate, în zona Mării Negre. Departe de a fi uşor
de realizat, o analiză a puterii în Regiunea Extinsă a Mării Negre surprinde relaţii
complexe şi dinamice, concretizate într-o balanţă a puterii aflată în permanentă
echilibrare, în care interesele diverşilor actori instituţionali variază de la deplina
comuniune la o totală opoziţie.5
Deşi Marea Neagră s-a aflat în apropierea NATO încă din 1952 (anul de aderare
a Turciei), această regiune a căpătat o importanţă deosebită pentru Alianţă, odată cu
declanşarea războiului împotriva terorismului. Pentru transportul trupelor şi
asigurarea logistică a teatrului de operaţii afgan, cooperarea militară cu statele
riverane rămâne prioritatea majoră a NATO. De asemenea, prin extinderea către Est
şi prin atractivitatea Parteneriatului pentru Pace, Alianţa a reuşit să reducă
semnificativ influenţa Rusiei asupra statelor din zona Mării Negre.
Interesele americane în Regiunea Extinsă a Mării Negre reflectă cel mai bine
principiile securităţii colective şi, prin urmare, se bucură şi de cel mai larg sprijin în
rândul statelor implicate. Aceste interese pornesc de la premisa că Statele Unite au
numai de câştigat, dacă pacea, democraţia şi prosperitatea sunt extinse şi în această
regiune dificilă.
Din perspectiva statutului României de membră a UE şi NATO, poziţia sa
geostrategică şi relaţiile deschise de cooperarea cu ţările din această regiune conduc
la stabilirea unei strategii care include ca următoarele priorităţi: sprijinirea proceselor
de consolidare a bunei guvernări; sprijinirea dezvoltării de administraţii eficiente în
domeniul frontierelor; eliminarea barierelor comerciale şi consolidarea relaţiilor
intra-regionale de comerţ liber şi abordarea problemelor legate de minorităţi şi de
dispute teritoriale, pe baza angajamentelor naţionale asumate.
Orice analiză a Mării Negre din punct de vedere al poziţiei geostrategice trebuie
să reliefeze aşa zisele „poziţii-cheie”, care o particularizează şi îi conferă importanţă
deosebită:
• Sistemul strâmtorilor (Bosfor, Dardanele – legate prin Marea Marmara),
care facilitează navigaţia dintr-o mare „închisă” spre Oceanul Planetar. Turcia
deţine controlul strâmtorilor, acestea fiind, în momentul de faţă, singura arteră
5
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puternică pentru transportul extern pe mare, destul de la îndemână pentru toţi
riveranii, economicos şi cu perspective permanente. Controlul Turciei asupra
strâmtorilor îi conferă un statut privilegiat printre riverani.
• Peninsula Crimeea – un adevarat bastion maritim înaintat, cu multiple
facilităţi, înconjurat de forţe navale relative apreciabile.
• Gurile Dunării (Dunărea maritimă) – intrarea şi ieşirea navelor maritime
prin complexul de navigaţie al Sulinei se realizează în întregime pe teritoriul
statului roman (un element de putere pentru România).
• Platoul continental din faţa litoralului românesc, cu resurse naturale
care au făcut obiectul disputei dintre România şi Ucraina.
• Insula Şerpilor – plasată în problematica diplomaţiei internaţionale.
În complexitatea mediului de securitate din zona Mării Negre se evidenţiază o
serie de actori statali, referindu-ne în acest caz cu precădere la statele riverane şi
actori non-statali, cu vocaţie internaţională, după cum urmează:
• România, prin apartenenţa la NATO, are ocazia afirmării ca factor activ în
implementarea celor mai importante decizii privind securitatea şi apărarea în zona
extinsă a Mării Negre. Poziţia geografică este un atu care face să fie un pilon
important al stabilităţii flancului sud estic al NATO. Politica României în zonă se
axează pe principiul bunei vecinătăţi, ceea ce asigură stabilitatea graniţelor NATO.
Ea poate fi un liant al întăririi cooperării dintre NATO şi ţările din zonă – Moldova,
Rusia, Ucraina, dar şi cu cele din Caucaz şi Asia Centrală. Experienţa parteneriatului
pentru Pace cu România este valoroasă pentru reuşita parteneriatelor similare cu ţările
din zonă. În viziunea românească, riscurile şi oportunităţile din zona Mării Negre
sunt similare cu cele existente în zona mediteraneană. De aceea, se poate crea o
viziune comună care să coaguleze Europa de Sud-Est, Marea Neagră, Caucazul şi
Mediterana. Această abordare ar trebui să urmărească securizarea rutelor energetice,
completată cu eforturile de consolidare a democraţiei în regiune şi de acordare a
asistenţei statelor din regiune.
• Ucraina se situează la confluenţa a trei arii geopolitice: euro-atlantică, euroasiatică şi islamică. Este o componentă importantă în harta traseelor energetice.
Controlul asupra Ucrainei înseamnă control asupra oleoductelor şi gazoductelor care
o străbat. Balanţa ei între Vest şi Rusia este evidentă. Relaţiile cu Rusia sunt deosebit
de complexe. Cele două state împart o istorie şi identităţi culturale comune (mare
parte din populaţia din estul Ucrainei şi din Crimea este rusă). Deşi este dependentă
economic de Rusia, ea s-a înscris pe un drum al democratizării şi demonstrează
orientare pro-occidentală. Ucraina are relaţii mult mai dezvoltate cu NATO decât
Georgia prin existenţa de peste 10 ani a Comisiei NATO – Ucraina, dar şi a Grupului
de lucru NATO – Ucraina pentru reforma Apărării. De asemenea, ea este partener
principal în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi beneficiara unui Plan de
Acţiune cu UE, bazat pe Acordul de Parteneriat şi Cooperare.
• Federatia Rusă a rămas foarte activă din punct de vedere cultural şi economic
în Balcani, străduindu-se să consolideze relaţiile de ansamblu cu UE, să amplifice
raporturile bilaterale cu statele din regiune, să ocupe poziţii economice strategice pe
pieţele est-europene înainte de integrarea lor în UE şi NATO, în principal pe pieţele
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de transport, distribuire şi prelucrare de petrol şi gaze naturale; să-şi consolideze
influenţa în Republica Moldova; să speculeze revendicările populaţiei rusofone din
Republica Moldova şi Ucraina etc. Acţiunile Federatiei Ruse se bazează pe calculul
simplu ca nimeni nu-i poate contesta în regiune „hegemonia energetică”.
• Georgia nu dispune de resurse energetice proprii dar este partenerul zonal al
Occidentului şi serveşte drept coridor energetic strategic pentru magistralele care
transportă gaze şi petrol din Marea Caspică către piaţa europeană şi cea mondială. De
la Tbilisi, capitala Georgiei, conductele se îndreaptă spre sud, în Turcia, iar de acolo
spre Occident. Conductele au o mare importanţă pentru Uniunea Europeană pentru că
reduc dependenţa de livrările ruse şi nu traversează teritoriul rus. Conducta de petrol
Baku-Tbilisi-Ceyhan a fost deschisă în 2006 şi parcurge o distanţă de peste 1.600 de
kilometri până în portul Ceyhan, din Turcia. Conducta Baku-Tbilisi-Erzurum,
cunoscută, de asemenea, şi sub numele de conducta Shakh-Deniz, transportă gaz de la
zăcămintele de la Shakh Deniz din Marea Caspică la Erzurum în Turcia.
• Turcia are un rol cheie în distribuirea energiei din Marea Caspică spre Europa.
Este membră NATO şi candidată la UE din 1999, având şi ea o serie de probleme
necesare a se soluţiona pe viitor: normalizarea relaţiilor cu Grecia, intensificarea
reformelor în scopul aderării la UE, problemele etnice, rezolvarea problemelor de la
graniţa cu Armenia. În pofida aderării României şi Bulgariei la NATO şi a ieşirii
Ucrainei şi Gruziei din sfera de influenţă a Rusiei, Turcia rămîne în continuare
principalul actor în regiune, găzduind baze americane şi menţinînd controlul
strîmtorilor Bosfor şi Dardanele, potrivit Convenţiei Montreaux din anul 1936. Turcia
s-a opus însă cererilor Statelor Unite de a organiza manevre militare sub egida NATO
la Marea Neagră, demarând, în schimb, în anul 2004, propriile operaţiuni denumite
Black Sea Harmony la care participă şi Rusia, începînd din 2005.
• Bulgaria, membră a NATO şi UE, este un partener activ în asigurarea
securităţii în zona Mării Negre. În perioada Războiului Rece, Bulgaria a fost văzută
ca fiind un satelit al Moscovei, sub conducerea lui Todor Jivkov. După căderea
Uniunii Sovietice, şi-a început demersurile de alăturare Occidentului, prin
intermediul statutului de membră a NATO şi UE. La 28 aprilie 2006, s-a semnat
Acordul de Cooperare în domeniul Apărării, între, SUA şi Bulgaria, un acord pe zece
ani, care permite staţionarea în Bulgaria a 2.500 de soldaţi americani. Nu
dimensiunea armatei bulgare este motivul pentru care Washingtonul dă dovadă de
interes faţă de relaţia de prietenie cu aceasta ţară slavă. Din punct de vedere
geografic, Bulgaria le oferă SUA (şi NATO) o prezenţă mai mare la Marea Neagră.
De asemenea, Bulgaria se află aproape de fosta Iugoslavie, un spaţiu în care tensiunea
este constantă.
Resursele de care dispune, potenţialul economic şi commercial, poziţia
geografică şi importanţa militar-strategică deosebită deţinută de acest areal, toate
acestea la un loc au adus de timpuriu spaţiul pontic în atenţia puterilor europene şi
asiatice ale vremii. Istoria lui s-a plasat, în consecinţă, datorită caracterului special pe
care îl deţine, sub dublul semn al colaborării şi confruntării, studiul său fiind, de fapt,
„listarea” unor tentative successive de obţinere a controlului asupra spaţiului pontic,
delimitate de perioade de relativă acalmie propice libertăţii circulaţiei şi comerţului.
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2. Mediul de securitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre
Europa, şi nu numai, a fost confruntată cu un număr tot mai mare de conflicte,
multe dintre ele neprevăzute, escaladarea acestora depăşind chiar estimările şi
conferindu-le o anvergură “internaţională”.
În zona Mării Negre existenţa unor state neconsolidate, cu slabă capacitate
administrativă, cu sărăcie şi disparităţi economice, cu un fenomen al corupţiei deloc
de neglijat şi reţele de crimă organizată destul de active determină reconsiderarea
poziţiei NATO şi UE faţă de politica de securitate în regiune. Extinderea NATO şi
UE „până la graniţele Mării Negre şi mai ales aspiraţiile globale ale acestor
organizaţii determină ieşirea Mării Negre din conul de umbră al periferiei Europei şi
afirmarea unei noi realităţi geopolitice, de interfaţă cu alte zone, Asia Centrală şi
Orientul Mijlociu”.
Evenimentele din 2008 au determinat dezvoltarea unui interes tot mai ridicat al
actorilor internaţionali pentru zona extinsă a Mării Negre, Caucaz şi Asia Centrală.
Statele din regiunea extinsă a Mării Negre – Caucaz – Asia Centrală au o dublă
ipostază: văzute de la Bruxelles, ele fac parte din vecinătatea estică a UE, dar văzută
de la Kremlin, fac parte din “vecinătatea apropiată” a Rusiei. Prin urmare, fiecare
dintre aceste state seamănă cu piesele de pe table de şah care aşteaptă să fie mutate.
Problemele pe care zona le ridică sunt nenumărate – conflicte interetnice, mozaic de
religii, conflicte îngheţate, instabilitate, prezenţa instituţiilor nedemocratice, colapsul
unor state, înapoiere economică, regimuri autoritare6.
Noul mediu de securitate al începutului de secol XXI devine tot mai complex şi
dinamic. El semnalează creşterea numărului şi diversificarea tipului de actori de
securitare (de la unul-două tipuri la cinci şi, probabil diversificarea va continua)7 prin
apariţia unor noi actori statali de securitate, cu veleităţi globaliste, cărora,
concomitent, li se adaugă: organizaţii şi organisme internaţionale de securitate deja
existente – ONU, NATO, OSCE, UE etc.; organizaţii neguvernamentale cu
preocupări de natură diferită (umanitare, antiglobaliste, pentru protecţia mediului);
actori transnaţionali de securitate de genul mişcărilor religioase sau etnice, grupărilor
teroriste, cartelurile drogurilor ori diferitelor secte, precum şi diferite alte grupuri
intranaţionale, ori subnaţionale.
Cu implicaţii majore în noul mediu de securitate, în stabilitatea şi securitatea
europeană, regională şi euroatlantică, se înscriu aşa cum am mai precizat, şi cele două
procese de mare complexitate şi amploare: transformarea şi extinderea NATO şi a
UE, două procese care vor continua să provoace mutaţii geopolitice şi geostrategice
semnificative şi în alte regiuni ale lumii în afară de Regiunea Extinsă a Mării Negre,
ca de exemplu: Asia Centrală, Orientul Mijlociu ori în planul relaţiilor transatlantice.
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Concluzii
Într-o lume a proceselor globale, Marea Neagră a jucat şi va juca, şi pe viitor, un
rol major în istoria continentului european, în care are toate atuurile să devină arie de
convergenţă şi coabitare a unor tendinţe politice apărute în ultimii ani ai secolului XX
şi primii ani ai secolului XXI.
Accesul la resursele de materie primă şi energie, valorificarea resurselor
mediului marin şi terestru din regiunea Mării Negre şi zona sa extinsă, precum şi
activităţile economice conexe, exploatarea celui mai eficient sistem de trasport şi
tendinţa generalizată de creştere a traficului maritim şi eficienţa acestuia, reprezintă
tot atâtea determinări economice ale acestui spaţiu de interes.
Nimeni nu are deja formulată o soluţie viabilă pentru contracararea riscurilor,
indiferent de natura lor tradiţional-militară, sau asimetric-neconvenţională, în
regiunea extinsă a Mării Negre. Trăim în continuare într-o lume a interdependenţelor,
într-o epocă contradictorie şi bulversată de efectele proceselor de globalizare, de
reechilibrare a balanţei de putere în plan regional dar şi mondial, de o lume într-o
continuă mişcare, marcată de eforturi uriaşe al întregii comunităţi internaţionale
pentru gestionarea eficace a crizelor.
Interesele comune ale statelor europene în Regiunea Extinsă a Mării Negre
trebuie să să realizeze printr-o implicare mai intensă a acestora, prin strategii şi
mijloace comune care să transforme o regiune a conflictelor într-una a cooperării.
Exploatarea comună a resurselor naturale şi umane, corelată cu dezvoltarea
infrastructurii, îi vor permite acestei regiuni să se folosească de avantajele pe care le
are, fără îndoială. Iniţiativele regionale sprijinite de comunitatea internaţională, ar
putea mări capacitatea statelor riverane Mării Negre de a face faţă cu succes
provocărilor pe care le reprezintă atât fenomenul globalizării, cât şi cel al terorismului
internaţional.
Concepţia SUA de reamplasare a bazelor sale militare din Europa şi de
dispunere a unor astfel de baze în România, Polonia, Bulgaria, precum şi în unele
state care au făcut parte din fosta URSS (Georgia), care să răspundă mai bine
actualelor interese strategice, întregeşte tabloul importanţei regiunii în viitorul
apropiat.
Suprapunerea procesului globalizării cu tendinţele de regionalizare şi, mai ales,
afirmarea unor actori non-statali vor determina manifestarea unui spectru larg de
riscuri şi ameninţări strategice. Această tendinţă va provoca ciocnirea intereselor unor
mari actori ai scenei geopolitice mondiale pe spaţii largi şi va influienţa, aşa cum
istoria a demonstrat-o de nenumărate ori, evoluţia statelor aflate la intersecţia acestor
interese.
Cooperarea în domeniul securităţii s-a dezvoltat greu, după sfârşitul Războiului
Rece, fiind încetinită de o serie de rivalităţi locale şi geo-strategice. Însă, odată cu
amploarea luată de ameninţările asimetrice din ultimii ani, a devenit o necesitate
logică şi pentru statele Mării Negre de a lua măsuri concertate pentru contracararea
acesteia.
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Miza euroatlantică pentru Marea Neagră este una crucială. Până la aderarea
României la blocul comunitar, spaţiul bazinului maritim nu a reprezentat o zonă de
real interes pentru Uniunea Europeană. Frontiera geopolitică Marea Neagră este unul
din subiectele majore ale României. În ultimii ani, Marea Neagră a devenit zonă unde
îşi dispută influenţa trei actori internaţionali: NATO, UE şi Rusia. Chestiunea
transnistreană face parte din frontiera euroatlantică spre Marea Neagră. Evident,
procesul de elaborare a unei geopolitici euroatlantice corespunzătoare la Marea
Neagră va determina şi reuşita în reglementarea dosarului transnistrean, lichidarea
„conflictului latent”, securizarea flancului sudic al istmului ponto-baltic prin izolarea
Transnistriei. Rolul Romaniei de „punte” spre regiunea Mării Negre, în contextul
integrarii europene şi euroatlantice, este chintesenţial. Într-o atare perspectivă, R.
Moldova ar urma să aibă rolul de „punte de transfer”a intereselor occidentale spre
Europa de Est şi Asia Centrală. Accesul Uniunii Europene la Marea Neagră o va face
mult mai preocupată de tensiunile existente în regiune.
Regiunea Mării Negre reprezintă un spaţiu geostrategic în care s-au concentrat
adversităti si interdependente între Europa si Rusia, unde se poate vorbi despre un
conflict latent dintre Est si Vest, în care există o proiectie a viziunii euroatlantică
pentru regiune, dar există si una a Rusiei .După Marea Mediterană si Marea Baltică,
Marea Neagră devine foarte importantă în conturarea unei identităti regiunii. Trebuie
de remarcat că statul român continuă a fi considerat „statul pivot” de exportare a
vlăstarului democratic spre spatiul estului european.
Departe de a fi o cauză pierdută, echilibrul puterii rămâne un obiectiv major
urmărit de către cea mai mare parte a actorilor din sistemul internaţional.
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INFLUENŢA CENTRELOR DE PUTERE RELIGIOASĂ
ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE
Dr. Nedela RICARDO*
From the very beginning of human civilization religion has been a polarizing power zone,
the whole agonistic history of individuals and communities having had dealt some way with this
highly active and potent factor. Sociology has pointed out, from a scientific perspective, where this
terrible force was coming from: the origin of religion is, ultimately, social – religion relying on the
idea of community and its power over individual. Social roots of religion are so strong and to such
extent that for a long time to live in a community and to be religious were synonymous expressions.
But even if religion is, from more than two centuries, in a continuous decline, religious
power centers still influence and even shape regional and global security environment. This is why
nowadays some theorists talk about „reappearance” of religion. And everywhere and everytime any
kind of power accumulates, intelligence should be en garde.
Motto: „Sunt un cetăţean al lumii”, Erasmus din Rotterdam, 1466-1536

1. Religia ca forţă
Afirmaţia că religia este o forţă poate fi nu doar probată cu fapte istorice.
Pentru asta ar fi de-ajuns să menţionăm cruciadele. Întinse pe perioada a două secole,
mobilizând oameni şi popoare, antrenând alianţe şi armate, implicând costuri
financiare şi materiale, cruciadele, care au marcat direct şi semnificativ istoria unui
întreg continent şi a unei regiuni mai extinse, au avut un resort, un mobil indubitabil
religios: eliberarea ţinutului sfânt, a Ierusalimului, de sub dominaţia musulmană.
Cruciadele marchează în modul cel mai flagrant influenţa, impactul religiei asupra
mediului de securitate, adică asupra acelui mediu în care se pune în mod acut
problema existenţei individuale şi colective. Prin însăşi finalitatea lor, cruciadele au
presupus conflictul şi violenţa, aceste expediţii, aceste campanii cu caracter militar
ducând la înfruntări armate şi bătălii. Astfel încât definirea lor satisfăcătoare ca
războaie religioase reflectă cu şi mai mare claritate legătura religiei cu mediul de
securitate.
Că această legătură nu este superficială şi nu este întâmplătoare, ci intimă şi
necesară, rezultă din teoria fondatorului sociologiei, Émile Durkheim, privitoare la
religie. Din această perspectivă, cruciadele şi alte fenomene similare de violenţă
religioasă reprezintă forţa manifestă a religiei, forţa ei în acţiune, în act. Iar acest
lucru este posibil pentru că religia este forţă, este putere şi în potenţă, adică întrucât
forţa este consubstanţială religiei. Mai mult decât atât, Durkheim spune că „Noţiunea
de forţă este … de origine religioasă. Din religie a preluat-o filosofia, apoi ştiinţele.
[…] forţele religioase sunt reale, oricât de imperfecte ar fi simbolurile prin care au
fost imaginate. De unde rezultă că la fel stau lucrurile şi în ce priveşte conceptul de
forţă”1.
*
1

Lector universitar, Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, Bucureşti
Émile Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase, Editura Polirom, Iaşi, 1995, p. 191.
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Este semnificativ faptul că sentimentul religios a apărut – în preistoria omului
şi în societăţile primitive – în legătură directă cu evenimente violente, prilejuite de
ceremoniile care reuneau toţi membrii comunităţii: „…într-o asemenea stare de
exaltare, omul nu se mai recunoaşte. Se simte dominat şi antrenat de un fel de putere
exterioară, care-l determină să acţioneze şi să gândească altfel decât în stare
normală, încât are, în mod firesc, impresia că nu mai este el însuşi. Pare un altul:
podoabele şi masca de pe faţă sunt mai curând reprezentările materiale ale
transformării sale interioare decât cauzele acesteia. Cum însă tovarăşii lui se simt şi
ei deopotrivă de transfiguraţi, manifestându-şi sentimentele prin strigăte, gesturi şi
diverse atitudini, totul se petrece ca şi cum el ar fi transportat cu adevărat într-o altă
lume, diferită de cea în care trăieşte de obicei, într-un mediu populat de forţe
extraordinar de intense care îl acaparează, metamorfozându-l. Oare nu asemenea
experienţe, repetate zilnic, timp de mai multe săptămâni, îi creează convingerea că
există cu adevărat două lumi eterogene şi de necomparat una cu cealaltă? Într-una
îşi duce traiul cotidian în lâncezeală; în cealaltă, însă, nu poate pătrunde decât dacă
intră în legătură cu puterile din exterior, care-l însufleţesc până la frenezie. Prima e
lumea profană, cea de a doua, lumea lucrurilor sacre. Din asemenea, medii
efervescente şi chiar din această agitaţie pare că s-a născut ideea religioasă”2.
În ultimă analiză, forţa religiei nu are o origine transcendentă, ci o origine
socială; este forţa colectivităţii, aşa cum este ea resimţită de către individ – temută şi
în acelaşi timp dorită: „… forţa religioasă nu înseamnă altceva decât forţa colectivă
şi anonimă a clanului, reprezentată în conştiinţe sub forma totemului”3.
Colectivitatea, comunitatea este resimţită în mod firesc de individ ca forţă, o forţă
superioară căreia trebuie să i se supună pentru a beneficia de avantajele ei, în primul
rând de sentimentele de siguranţă, de securitate şi de identitate pe care acea
comunitate i le conferă. Astfel, religia emană din corpul social ca forţă
supraindividuală, dar care se manifestă, totuşi, prin indivizii care constituie acea
comunitate. Iar forţa şi autoritatea care decurge din ea este dublă, fizică şi, mai ales,
morală: „dacă societatea n-ar obţine de la noi concesii şi sacrificii decât printr-o
constrângere de ordin material, n-ar putea trezi în noi decât imaginea unei forţe
fizice căreia îi cedăm de nevoie, şi nu ideea unei forţe morale asemenea celor
privilegiate de religii. În realitate însă, dominaţia exercitată asupra conştiinţelor este
datorată mult mai puţin supremaţiei fizice decât autorităţii morale cu care este
investită. Dacă ne supunem ordinelor sale, nu o facem doar pentru că ea dispune de
armele cu care să ne învingă rezistenţa, ci, în primul rând, în virtutea respectului
care i-l datorăm”4. Forţa religioasă manifestă o putere atât de mare de atracţie pentru
individ întrucât aceasta se realizează şi prin intermediul lui. Ca şi comunitatea, ca şi
societatea, forţa religiei îi este în acelaşi timp exterioară şi interioară, transcendentă
şi, într-o anumită măsură, într-o anumită privinţă – imanentă: „ ... clanul, ca orice
societate (s.n.), trăieşte în şi prin conştiinţele individuale care îl compun. Concepută
fiind ca făcând parte din emblema totemică, forţa religioasă ne apare ca exterioară
2

Ibidem, p. 203.
Ibidem, p. 205.
4
Ibidem, p. 194.
3
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indivizilor, manifestând faţă de ei un fel de transcendenţă; totodată, ca şi clanul pe
care îl simbolizează, ea nu se poate realiza decât în şi prin ei. În acest sens, ea le este
imanentă şi ei şi-o reprezintă ca atare”5. Înţelegem astfel de ce unii radicali religioşi
se simt îndreptăţiţi să acţioneze cu violenţă asupra altora: se consideră instrumentul şi
exponentul acestei forţe căreia n-ar face decât să i se supună, n-ar face decât să-i
exprime voinţa.
Concluzionând, „sufletul religiei” îl constituie „ideea de societate”: „…
această realitate, reprezentată de mitologii sub înfăţişări atât de diferite, dar care
constituie cauza obiectivă, universală şi eternă a senzaţiilor sui generis ce alcătuiesc
experienţa religioasă, este societatea. […]. Forţele religioase sunt deci forţe umane,
forţe morale”6. Aşadar, religia este prin ea însăşi o forţă, iar această forţă este dată de
suma credincioşilor ei, de comunitate: este forţa comunităţii care inspiră membrilor ei
o aceeaşi credinţă şi le dă identitate şi siguranţă.
Dar teoria lui Durkheim este valabilă nu numai pentru un anumit grup uman –
arhaic, şi o anumită religie – arhaică, ci despre om şi religie în general: religia este o
forţă redutabilă care dă coeziune, unitate şi identitate oricărei comunităţi ce
împărtăşeşte o aceeaşi credinţă, pentru că pur şi simplu emană de la comunitate: este
însăşi expresia sublimării ei. Consideraţiile teoretice durkheimiene luminează în
egală măsură şi fenomenele şi evoluţiile religioase actuale. „Ceea ce au în comun
multe situaţii unde religia rămâne o puternică forţă socială este aceea că religia este
implicată în identitatea de grup, în primul rând cu caracter etnic sau naţional. Acolo
unde cultura, identitatea şi sentimentul valorii sunt provocate de o sursă ce
promovează fie o religie străină, fie un secularism excesiv, iar acea sursă este
valorizată negativ, secularizarea va fi inhibată. De multe ori religia asigură
resursele pentru apărarea culturii unui grup naţional, local, etnic sau de statut”7.
Influenţa religiei asupra mediului de securitate, prin componenta ei identitară, este
transparentă şi la nivel conceptual: „Este demn de remarcat faptul că toate cazurile
majore de apărare culturală implică religia (sau biserica) care continuă să joace
rolul de întruchipare a identităţii colective. Religia poate servi drept componentă
majoră în apărarea culturală doar dacă oamenii împărtăşesc aceeaşi religie”8. Când
religia este sursa primară a identităţii individului, este evident că acesta se va dedica
salvgardării ei „trup şi suflet”.
2. Secularizare şi „reapariţia” religiei
Declinul religiei în civilizaţia occidentală este un loc comun nu doar în mediile
academice, ci şi la nivelul percepţiei publice: „Democraţiile liberale ale vestului sunt
în mod evident mai puţin religioase decât erau la 1900 sau la oricare alt moment din
ultimele zece secole”9. Secularizarea poate fi abordată din multe perspective şi poate
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fi văzută ca rezultat al mai multor factori – politici, sociali, economici, tehnologici
sau antropologici. Din perspectivă sociologică, secularizarea este efectul conjugat a
două cauze. „Conceptul sociologic de secularizare implică două idei strâns legate. În
primul rând, el implică o dezangajare a religiei din instituţiile publice. Credinţele şi
practicile religioase sunt detaşate de instituţiile sociale majore şi devin chestiuni pur
private ale alegerii şi credinţei individuale. Într-adevăr, cuvântul ’secularizare’ a
fost originar folosit pentru a denota scoaterea unui teritoriu din controlul legal al
unei biserici şi de aici a fost generalizat pentru a semnifica declinul importanţei
publice a religiei. În al doilea rând, ideea de secularizare implică faptul că a avut loc
o desacralizare a vieţii sociale. Desacralizarea lumii este procesul prin care sensul
spiritual ultim al vieţii practice îşi pierde din valoare în timp ce indivizii îşi pierd
credinţele lor religioase tradiţionale. O societate este desacralizată atunci când
ideile sacre nu mai au nici o relevanţă pentru oameni, iar chestiunile practice sunt,
în consecinţă, golite de orice semnificaţie spirituală ultimă. Dezangajarea implică o
intimizare [privatisation, în engleză, în original, n.n.] a credinţei religioase;
desacralizarea implică o pierdere a interesului spiritual”10. În ceea ce priveşte
desacralizarea, de pildă, vorbeşte de la sine faptul că dacă altădată religia impregna
viaţa socială în asemenea măsură încât ’Goodbye’, abrevierea lui ’God be with you’,
să fie o formulă uzuală de salut, în zilele noastre s-a ajuns ca biserici rămase fără
credincioşi să fie transformate în baruri şi restaurante trendy sau în magazine de
desfacere.
Încă acum mai bine de o jumătate de veac un istoric al religiilor ca Mircea
Eliade spunea că secularizarea este efectul desacralizării lumii şi coincide cu apariţia
omului „areligios”: „Mai întâi de toate, omul areligios respinge transcendenţa,
acceptă relativitatea „realităţii” şi chiar se îndoieşte uneori de sensul existenţei.
[…]. Abia societăţile occidentale moderne favorizează manifestarea plenară a
omului areligios. […]. Omul se făureşte pe sine, şi nu ajunge să se făurească întru
totul decât în măsura în care se desacralizează şi desacralizează lumea. Sacrul este
prin excelenţă o piedică a libertăţii sale. Omul nu va deveni el însuşi decât în clipa în
care va fi în întregime demistificat, şi nu va fi cu adevărat liber decât după ce-l va fi
ucis pe ultimul zeu”11. Totuşi, deşi omul areligios s-a „golit” pe el însuşi de orice
urmă de religiozitate şi a secularizat treptat şi Cosmosul reducându-l la Natură, omul
profan şi societatea laică mai păstrează încă urme ale comportamentului omului
religios: „Nu este vorba doar de mulţimea „superstiţiilor” sau a „tabuurilor” omului
modern, care au toate o structură şi o origine magico-religioasă. Omul modern, care
se simte şi se pretinde areligios, dispune încă de o întreagă mitologie ascunsă şi de
numeroase ritualisme degradate”12. Dar această incapacitate de a se elibera complet
de sentimentul sacralităţii nu face decât să confirme consubstanţialitatea religiei şi a
societăţii. „Majoritatea celor „fără religie” nu sunt de fapt eliberaţi de comportamente
religioase, de teologii şi mitologii, fiind uneori prinşi într-un adevărat hăţiş magicoreligios, degradat până la caricatură şi, prin urmare, greu de recunoscut”13. De pildă,
10
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fervoarea cu care au fost apărate – încă din momentul în care au fost cucerite – şi sunt
astăzi apărate drepturile şi libertăţile omului este cvasi-religioasă, iar ele însele sunt
considerate ca nişte lucruri sacre. La fel cum putem vorbi de cult, de ritual sau de
eshatologie şi în cazul doctrinei şi societăţii comuniste. Dar „comportamentele
religioase camuflate sau degenerate nu se întâlnesc doar în „religiile mici” sau în
misticile politice, ci şi în mişcările care se proclamă laice şi chiar antireligioase.
Nudismul sau mişcările pentru libertatea sexuală absolută se bazează pe ideologii în
care se pot desluşi urmele „nostalgia Paradisului”, dorinţa de întoarcere la starea
edenică de dinaintea căderii, când nu exista păcat şi nici ruptură între plăcerile
cărnii şi conştiinţă”14. La care, în zilele noastre, am putea adăuga, fără teama de a
deturna sensul afirmaţiei lui Eliade, ecologismul. Aşa încât am putea vorbi mai
degrabă de o religie fără transcendenţă decât de dispariţia religiei din viaţa omului
occidental.
În mod paradoxal, germenii izolării religiei creştine în societatea occidentală se
aflau în creştinismul însuşi: „Din momentul naşterii sale ca tradiţie religioasă
distinctă, creştinismul a deosebit în mod faimos între ceea ce este datorat Cezarului
şi ceea ce este datorat lui Dumnezeu”15.
Momentul de cotitură al trecerii ireversibile la secularizare îl reprezintă, fără
îndoială, Revoluţia Franceză, care a relegat, pur şi simplu, religia în viaţa privată şi
instituţiile proprii, interzicându-i definitiv orice ingerinţă în treburile publice. În
Marea Britanie, decizia nu a fost la fel de brutală: „O dată ce bisericile fuseseră
deposedate de privilegiile lor reale, competitorii lor au încetat să forţeze schimbarea
lăsând o bună parte din religia formală să se manifeste în sfera publică”16. În Europa
de est, religia a suferit o lovitură şi mai dură din partea regimurilor comuniste
instaurate în statele din această parte a Europei: „În grade diferite de entuziasm,
statele comuniste au suprimat în mod deliberat religia organizată, au înlocuit liderii
bisericii cu oameni loiali partidului comunist şi au încercat să înlocuiască nevoia de
religie creând alternative seculare la riturile religioase de trecere. Când comunismul
a intrat în colaps la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990 mulţi s-au aşteptat
că religia creştină îşi va reveni. […]. Dar a existat foarte puţin ecou, sau deloc, în
implicarea populară cu privire la biserici”17.
Un alt factor invocat în explicarea fenomenului de secularizare este
specializarea funcţiilor sociale: „… o astfel de specializare a secularizat direct multe
funcţii sociale care fuseseră cândva îndeplinite de biserică: educaţia, sănătatea,
bunăstarea şi controlul social”18. De asemenea, industrializarea „a produs atât o
distanţă socială mai mare cât şi egalitarism. Obligaţii egale au devenit, în cele din
urmă, drepturi egale”19. Unul din elementele cheie care a determinat statul să-şi
asume un rol neutru de arbitru şi să-i impună o atitudine relativistă a fost diversitatea,
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diversitatea etnică şi culturală şi chiar diversitatea religioasă: „Diversitatea a creat
statul secular. […]. …paradoxul: în acelaşi timp în care statul-naţiune încerca să
creeze o cultură naţională unificată din miile de comunităţi mici, el trebuia să ajungă
la înţelegere cu o tot mai mare diversitate religioasă. Soluţia a fost un stat din ce în
ce mai neutru”20. Explicaţia lui Steve Bruce este în perfect acord cu interpretarea lui
Giorgio Shani, care susţine că „în numele ’neutralităţii’ cu privire la valori,
secularismul elimină din sfera publică toate viziunile despre lume rivale şi neagă
existenţa unor adevăruri morale obiective”21.
Un aport consistent la desacralizarea lumii, şi implicit la secularizare, l-a avut
progresul ştiinţelor şi al aplicaţiilor lor practice – tehnologiile. „Mai important decât
ştiinţă a fost dezvoltarea tehnologiilor eficiente. Religia este deseori practică. Apa
sfinţită purifică alimentele, iar rugăciunile cresc calitatea recoltei. Tehnologia
secularizează reducând ocaziile în care oamenii fac apel la religie”22. Referindu-se la
evoluţia ştiinţei şi tehnicii, David Martin consideră şi el că „impresia generală de
putere a omului se amplifică, rolul hazardului este restricţionat, iar sentimentul
copleşitor al limitelor divine care a afectat generaţiile anterioare este mult
diminuat”23. Peter Berger et al. au arătat, de asemenea, că „chiar dacă nu suntem
conştienţi de acest lucru, tehnologia modernă a adus cu sine o conştiinţă tehnologică
care este o slabă fundaţie pentru aşteptări legate de intervenţia supranaturală”24.
Cavalcada inovaţiilor tehnologice din ultimele două sute de ani, au pus religia în
permanentă defensivă, subminându-i constant doctrina şi autoritatea şi silind-o să se
retragă tot mai mult din faţa performanţelor şi succesului lor incontestabil. „Pentru a
sumariza, efectele ştiinţei şi tehnologiei asupra plauzibilităţii credinţelor religioase
ar putea fi greşit înţelese. Coliziunea directă este mai puţin eficientă decât
subminarea subtilă. Ştiinţa şi tehnologia nu ne-au făcut ateişti, dar raţionalitatea
care le întemeiază – ordinea, respectarea regulilor, cercetarea ştiinţifică,
experimentul controlat – ne face mai puţin susceptibili decât înaintaşii noştri de a
nutri noţiunea de divin”25. De aceea, nu întâmplător tehnologia este repudiată de
fundamentalismul islamic. Probabil inconştient, mai ales credincioşii musulmani se
opun distrugeri lumii supranaturalului de către tehnologia profană. Pentru că
„toleranţa care este necesară armoniei din diversele societăţi egalitare slăbesc
religia, forţându-ne să trăim ca şi cum n-am fi siguri de voinţa lui Dumnezeu sau ca
şi cum Dumnezeu însuşi n-ar fi sigur de propria sa voinţă”, „ … religia îşi
diminuează importanţa socială, devine tot mai intimă [privatised, în engleză, în
original, n.n.] şi îşi pierde relevanţa personală, cu excepţia cazurilor în care face şi
altceva decât să lege indivizii de supranatural”26 (s.n.). Putem deduce că în acest din
urmă caz, religia, dimpotrivă, îşi sporeşte importanţa socială. Aceasta este, de altfel,
şi una din cauzele „reapariţiei” ei impetuoase în anumite zone ale lumii.
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„Reapariţia” religiei este un fenomen consemnat de numeroşi observatori şi
analişti ai evoluţiei societăţii umane actuale, atât la nivel local cât şi la nivel global.
„La începutul secolului al douăzecişiunulea… are loc o resurgenţă a – unor forme
adesea politizate ale – religiei. […]. Pe scurt, o varietate de actori şi factori religioşi
sunt acum implicaţi în variate probleme şi controverse politice. Pentru mulţi
observatori, această „întoarcere” a religiei este şi nouă şi neaşteptată: până de
curând se părea că actorii religioşi pot fi ignoraţi atât în politică cât şi în relaţiile
internaţionale fără teamă, deoarece ei apăreau ca fiind în ansamblu
nesemnificativi”27.
„Reapariţia” religiei nu înseamnă că ea dispăruse cu desăvârşire din sfera
publică sau din complexul de factori care influenţau mediul de securitate şi decizia
politică aferentă acestuia. Deşi formal a fost excomunicată din rândul autorităţilor
statului, la nivel informal religia nu a încetat niciodată să joace un rol mai mult sau
mai puţin important în viaţa naţiunilor şi în destinul statelor. Deşi declinul religiei a
însemnat că aceasta a început să aibă o relevanţă mai mult intimă şi personală, religia
nu şi-a abandonat şi nu şi-a pierdut niciodată vocaţia trans-personală şi suprapersonală – vocaţia comunitară.
În ceea ce priveşte Occidentul, influenţa Vaticanului în geopolitica europeană
şi nu numai este dincolo de orice îndoială. După cum observă Jeffrey Haynes,
Biserica Romano-Catolică „a jucat un rol principal în anii 1980 şi 1990 în legătură cu
tranziţia democratică în diverse părţi ale lumii, cuprinzând Sudul Europei, America
Latină, Europa de Est, Africa sub-sahariană şi Asia de Est. Şi n-a fost nimic antimodern şi fundamentalist în această dezvoltare”28. Este de notorietate contribuţia
Bisericii Catolice la prăbuşirea comunismului în răsăritul Europei: „… Biserica a fost
activă în promovarea drepturilor omului, a democraţiei şi eliminarea sărăciei în
întreaga lume, mai ales în societăţile comuniste şi în curs de dezvoltare. Aceasta a
adus-o în conflict cu structurile de stat represive care îşi derivă legitimitatea din
divizarea lumii în state suverane, teritorializate prin Pacea de la Westphalia”29.
Faptul că religia era percepută ca o ameninţare la adresa siguranţei regimurilor
totalitare, ca factor de instabilitate, reiese şi din aversiunea lor anti-clericală: şi în
România, de exemplu, religia a avut de ales între suprimare şi control.
Deşi oficial absentă din decizia politică şi în Statele Unite, religia a fost aici tot
timpul prezentă în dezbaterile publice – să amintim în trecere doar disputa darwinism
vs. creaţionism – iar politicile publice nu au fost străine de temele şi rezultatele lor,
aceasta întrucât „… SUA au un sistem democratic cu structuri şi procese de luare a
deciziilor accesibile, putând oferi actorilor – atât religioşi, cât şi seculari –
oportunităţi clare de influenţare a deciziei politice, atât interne cât şi externe. […].
În orice caz, în ultimii ani, creştinii evanghelici au influenţat semnificativ decizia şi
execuţia politicii externe, în special în legătură cu: democratizarea, drepturile
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omului şi libertatea religioasă”30. Preluând termenul de „soft power” introdus de
Joseph Nye, care îl circumscrie acţiunii guvernamentale, Jeffrey Haynes îi lărgeşte
sfera de aplicabilitate extinzând-o inclusiv la religie: „’Soft power’ se referă la
capacitatea unei entităţi, în mod obişnuit dar nu în mod necesar un stat, de a
influenţa acţiunea altora prin atracţie şi persuasiune. Acoperă atribute, cuprinzând
cultură, valori şi idei, care reprezintă diferite forme de influenţă în comparaţie cu
’hard power’, care implică de obicei forţa armată şi/sau coerciţia ori tentaţia
economică”31. În sprijinul afirmaţiei sale Haynes arată că deşi primul amendament al
Constituţiei SUA separă religia de stat, iar, spre deosebire de unele state din Europa,
SUA nu au tradiţia partidelor politice cu orientare religioasă, cum remarca şi James
A. Reichley, „religia a jucat întotdeauna un rol important în politica americană. Cu
siguranţă, fondatorii republicii s-au inspirat din valorile şi retorica religioase când au
creat noua naţiune, iar bisericile au fost implicate în diverse probleme morale de-a
lungul istoriei naţiunii, îndeosebi în controversa privind sclavia şi Războiul Civil care
a rezultat în anii 1860”32. Ca efecte palpabile ale influenţei contemporane a religiei în
politica externă a Statelor Unite, Haynes notează adoptarea următoarelor legi: The
International Religious Freedom Act (1998), The Trafficking Victims Protection Act
(2000), The Sudan Peace Act (2002), The North Korea Human Rights Act (2004). „În
concluzie, un element-cheie care a inspirat implicarea evanghelicilor în politica
externă în timpul administraţiilor Clinton şi George W. Bush este puternica
convingere că SUA este implicată într-o continuă luptă internaţională între bine şi
rău. În timp ce în anii 1980 această luptă era definită de Războiul Rece, de la
jumătatea anilor 1990 preocupările evanghelicilor s-au concentrat pe diverse
chestiuni care priveau drepturile omului – cuprinzând libertatea religioasă,
protejarea victimelor traficului de carne vie şi de mână de lucru ieftină, represiunea
non-musulmanilor în Sudan şi suprimarea strigătoare la cer a libertăţilor civile ale
cetăţenilor de către guvernarea din Coreea de Nord”33. Semnificativ este şi faptul că,
la 10 ani de la teribilul eveniment, discursul preşedintelui SUA, Barack Obama, de
comemorare a victimelor atacului din 9/11, a constat în rostirea unui Psalm biblic,
care începe astfel: „Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru
necazurile ce ne împresoară”34.
În Orient, religia şi-a făcut o impetuoasă „reapariţie” în Iran. De la revoluţia
islamică din 1979, politica externă a Iranului a fost „modelată nu atât de forţe
internaţionale, cât de o serie de intense dezbateri post-revoluţionare interne cu
privire la religie, ideologie şi necesitatea de a înfrunta Vestul şi în mod special
Statele Unite”35. Influenţa cercurilor religioase şiite, şi în primul rând a Ayatollahului, se observă nu doar în stimularea şi consolidarea unei facţiuni şiite la guvernarea
din Irak, ci şi în programul nuclear iranian. Mai mult, islamismul iranian a devenit un
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focar religios nu doar la nivel regional, ci chiar la nivel global: „… influenţa
islamismului asupra mişcărilor politice în zonele culturale islamice pornind de la
revoluţia iraniană până în zilele noastre este de necontestat şi poate fi sesizată în
recentele conflicte regionale din, printre altele: Afganistan, Algeria, Bosnia,
Cecenia, Filipine, Indonezia, Irak, Kaşmir, Kosovo, Liban, Nigeria, Pakistan,
Palestina, Somalia, Sudan şi Tailanda. Într-adevăr, manifestarea violentă a
radicalismului islamic, aşa cum este exemplificată de evenimentele din 9/11 din SUA
a fost văzută de mulţi ca susţinere a tezei ’ciocnirii civilizaţiilor’, care descrie
islamul ca o ’civilizaţie’ în mare parte omogenă, predispus la violenţă, cu ’graniţe
însângerate’”36.
Tipică pentru influenţa religiei asupra mediului de securitate este situaţia din
Orientul Mijlociu, unde „un observator obişnuit ar putea să considere că întreaga
zonă este polarizată religios şi politic între evrei şi musulmani”37 (s.n.). Cum bine
remarcă Jeffrey Haynes, „există multe exemple ale implicării religioase în conflicte
naţionale şi internaţionale recente sau curente”, dar „… Orientul Mijlociu este în
mod deosebit emblematic în legătură cu religia – în parte deoarece regiunea a fost
locul de naştere a trei mari religii monoteiste ale lumii (creştinismul, islamul şi
iudaismul). […]. Una peste alta, accentul este că religia ar putea fi intim legată, şi
nu doar în Orientul Mijlociu, atât de conflictele internaţionale şi efectele lor, cât şi
de încercările de reconciliere a unor asemenea conflicte”38.
„Reapariţia” religiei nu poate fi izolată de un alt fenomen contemporan specific
– globalizarea: „’Resurgenţa religioasă globală’ a fost susţinută de procesele
asociate cu faza contemporană a globalizării. Ca rezultat al globalizării, credinţa ’a
căpătat o mai mare importanţă ca piatră de încercare non-teritorială a identităţii
într-o lume tot mai globalizată ca cea de azi’”39.
3. Globalitate, globalizare, religie
Globalizarea este o realitate, un proces în plină desfăşuare, de dată recentă, însă
ideea de globalitate nu este deloc nouă. „Sunt cetăţean al lumii”, spunea încă în
secolul IV, î. Chr., primul kosmopolites, Diogene Cinicul – acel „Socrate nebun”,
cum îl caracteriza Platon –, întrebat fiind de unde este de loc40. Dacă Diogene ar
putea fi suspectat de emfază, nu acelaşi lucru se poate spune despre stoicul Marc
Aureliu, care, câteva secole mai târziu, va face şi el, totuşi, aceeaşi afirmaţie: ‹‹Toate
lucrurile sunt ţesute laolaltă şi legătura lor comună este sacră, iar un lucru nu este
deloc străin de altul, căci ele au fost aranjate împreună la locurile lor şi împreună dau
aceeaşi lume ordonată. Căci toate dau o singură lume, un singur zeu în toate, o
singură substanţă şi o singură lege, o raţiune comună tuturor fiinţelor inteligente şi un
singur adevăr. Ia seama adesea la legătura tuturor lucrurilor din lume! N-ar trebui să
36
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spunem „Sunt atenian” sau „Sunt roman”, ci „Sunt cetăţean al lumii”››41. Astfel încât
atunci când Erasmus din Rotterdam, pe la 1500, va spune şi el: „Sunt un cetăţean al
lumii”, putem considera că există deja o conştiinţă a universalităţii spiritului uman, a
umanităţii egal împărtăşite de toţi oamenii.
Dar iată că ceea ce a fost multă vreme doar o reflecţie teoretică sau o speculaţie
filosofică – globalitatea, se realizează în zilele noastre ca globalizare. Religiile au
avut dintotdeauna o aspiraţie universalistă, globalizantă, un caracter ’global’ sau
’transnaţional’. De pildă, catolicismul, aşa cum sugerează chiar numele său, „propune
o alternativă mai universală, sau chiar o viziune globală a unei societăţi
internaţionale, decât cea reprezentată de sistemul westfalic”42. Însă globalizarea
reală, efectivă, nu are nimic sacru în ea: e doar rezultatul aspectelor profane ale
existenţei umane – al pieţelor economice, financiare, a locurilor de muncă etc.
Ceea ce nu a reuşit religia, a reuşit societatea laică. Poate că aceasta este una
din sursele frustrării religiei care îi activează mecanismele de apărare şi atac. Căci
„resurgenţa curentului religios, în special a Islamului, prevesteşte o revoltă
împotriva modernităţii, globalizării şi chiar împotriva secularismului”43. S-ar părea,
într-adevăr, că fundamentalismul islamic nu este îndreptat atât împotriva
creştinismului, cât împotriva laicităţii care a uzurpat creştinismul şi ameninţă religia
în general: „… disputa nu este între religia islamică şi cea creştină – pe care
musulmanii o văd ca o religie slabă, cu o importanţă scăzută în societatea
occidentală – ci între Islam şi secularism, care s-a substituit rolului creştinismului în
societatea occidentală”44. Este de notorietate aversiunea fundamentalismului islamic
faţă de modernitate, inclusiv progresul ştiinţei şi al tehnologiei. De fapt, ca şi altădată
religia creştină, islamul respinge cu vehemenţă orice nu corespunde textelor sacre,
care sunt citite într-o manieră cvasi-literală. În această privinţă, a relaţiei dintre ştiinţă
şi islam, este grăitor cum încearcă cercetătorii musulmani să derive cunoaştere din
învăţătura, sacră, a profetului Mahomed – hadith. De exemplu, dacă Mahomed a spus
că musca poartă pe o aripă boala, iar pe cealaltă leacul, un expert palestinian în ştiinţa
coranică din cadrul proiectului MEMRI (The Middle East Media Research Institute),
dr. Ahmad Al-Muzain, susţine că s-ar fi dovedit că aripile de muscă sunt un remediu,
cel mai bun, împotriva SIDA45.
Dar dacă „contactele numeroase cu oamenii aparţinând diferitelor culturi a
permis dezvoltarea unei conştiinţe a unei umanităţi unificate”46, globalizarea a dus şi
la evidenţierea diferenţelor de cultură şi civilizaţie dintre indivizi şi colectivităţi la
toate nivelurile şi din toate perspectivele. Globalizarea a radicalizat întâlnirea Omului
cu semenul său în calitate de Străin, generând o puternică criză a identităţii. Căci, în
privinţa străinilor, „în toate culturile ei sunt întâmpinaţi cu o anumită reţinere. […].
Anumite semnale emise de om produc frică, mai ales dacă înfăţişarea sa este
necunoscută. Aceasta nu înseamnă că ceilalţi activează în noi doar respingerea.
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Putem constata şi reacţii clare de apropiere. Intercunoaşterea permite înlăturarea
reţinerii. La început însă, străinul provoacă reţinere şi neîncredere, ceea ce se
observă deja la copil. […]. Reacţia străin = duşman potenţial se referă în special la
oamenii străini. […]. Această frică de străini stă la baza înclinaţiei noastre de a
forma grupuri închise, de a reacţiona agresiv faţă de străinii care pătrund în grup. În
astfel de cazuri străinii pot activa agresivitatea colectivă a grupului. Situaţia este mai
dificilă atunci când străinul diferă în ceea ce priveşte înfăţişarea fizică de populaţia
ţării unde vrea să se stabilească. Dacă, pe deasupra, străinii se diferenţiază şi
cultural, atunci şansele unei coexistenţe paşnice de durată depind doar de o separare
teritorială”47.
Tocmai aceasta separare teritorială a asigurat-o statu quo-ul consfinţit în 1648
de Pacea Westfalică şi prevestit încă în 1555, prin Pacea de la Augsburg, care
proclama principiul cuius regio, eius religio. Ori, globalizarea, diluând, slăbind
graniţele, delimitările statelor şi lărgind comunităţile – până la comunitatea regională
(vezi Statele Unite ale Americii şi, după cum se prevede, şi ale Europei) şi globală –
este în contrapunct faţă de sistemul westfalic.
Ca o ironie, după o jumătate de mileniu de la cuvintele lui Erasmus din
Rotterdam, globalizarea efectivă, reală, a zilelor noastre, a răsturnat principiul enunţat
cu tot atâta vreme în urmă: cuius regio, eius religio a devenit cuius religio, eius regio,
recuperând, în acelaşi timp, sensul originar şi laic al lui religo, de la religare, a lega, a
strânge puternic şi, de aici, a uni.
De fapt, globalizarea spulberă toţi cei patru stâlpi de rezistenţă ai ordinii
westfalice identificaţi de Jeffrey Haynes: „În primul rând, statele sunt considerate
singurii actori legitimi în sistemul internaţional. În al doilea rând, guvernele nu
încearcă să schimbe relaţiile dintre religie şi politică în ţări străine. În al treilea
rând, autorităţile religioase exercită în mod legitim puţine funcţii, dacă nu chiar
nicio funcţie temporală pe plan intern, şi chiar mai puţine pe plan trans-naţional. În
sfârşit, puterea religioasă şi politică, sau biserica şi statul, sunt separate”48.
Pacea Westfalică a adus teritorializarea – politică, religioasă, culturală. Într-o
asemenea situaţie, „culturile se delimitează unele de altele, ca şi cum ar fi specii
diferite şi se adaptează la diferite nişe. Pentru a sublinia diferenţa faţă de ceilalţi,
reprezentanţii diferitelor grupuri se numesc oameni, în timp ce toţi ceilalţi nu sunt
oameni sau nu sunt pe deplin oameni. Această dezvoltare culturală se bazează pe
respingerea străinilor care ne este înnăscută şi care conduce la delimitarea grupului.
Identitatea grupului este apărată prin agresivitate. În acelaşi timp, grupul îşi asigură
pe această cale un teritoriu care este apărat în comun faţă de străini. Până în acest
punct comportamentul uman nu se deosebeşte radical de cel al cimpanzeilor. Totuşi,
posesia armelor permite oamenilor să se ucidă reciproc”49. Globalizarea a forţat deteritorializarea: „Realităţile recente arată că ordinea westfalică internaţională,
predicată în teritorializarea comunităţilor politice şi intimizarea religiei au ajuns
’sub asediu’ din partea comunităţilor de-teritorializate bazate pe credinţă. În mare
47

Ibidem, p. 139.
Giorgio Shani, Op. cit., p. 309.
49
Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Op. cit., pp. 155-156.
48

131

parte din lumea islamică, islamul politic sau ’islamismul’ a înlocuit forţele
discreditate ale naţionalismului secular ca principala opoziţie ideologică la
hegemonia culturală, politică şi economică a Vestului”50. Iar de-teritorializarea a pus
în mod acut problema identităţii, căreia religia i-a oferit prima soluţie, soluţia
salvatoare: „Acolo unde identitatea este ameninţată în cursul marilor tranziţii
culturale cum e migraţia, religia poate oferi resurse pentru negocierea acestor
tranziţii sau afirmarea unui nou sens al valorii. Grupurile religioase etnice pot
uşura tranziţia de la ţara de origine la noua identitate. Biserica (sau templul,
gurdwara ori moscheea) oferă un grup de susţinere care vorbeşte limba aceluia,
dar care are, de asemenea, experienţa cu şi contacte în noul mediu social şi
cultural”51 (s.n.). Acesta este motivul pentru care locuri şi sărbători religioase pot fi
folosite ca alibi pentru acţiuni subversive sau teroriste.
Pe 12 octombrie a.c., în cotidianul italian La Stampa apărea informaţia că „în
spatele tentativei de asasinare a ambasadorului Arabiei Saudite în Statele Unite se
află ‹‹Planul Orizont››, adică încercarea Gardienilor Revoluţiei Iraniene şi a
membrilor libanezi ai Hezbollah-ului de a se stabili în Occident pentru a putea lovi
cu mai multă uşurinţă interesele Washington-ului”52. Planul justifica deplasările
agenţilor „prin cooperarea religioasă între numeroase moschei şiite din mai multe
ţări”, iar „reţeaua se bazează pe trei elemente: ambasade iraniene, agenţi ai
Hezbollah-ului care urmează să sosească din Orientul Mijlociu şi moschei şiite care îi
aşteaptă pentru a desfăşura activităţi aparent cu caracter religios”53 (s.n.).
Informaţiile, atribuite unor documente secrete ale serviciilor occidentale de
informaţii, nu sunt neverosimile, având în vedere că cea mai înaltă autoritate
religioasă a Siriei, Marele Muftiu Ahmad Badr Al-Din Hassoun, ameninţase54, cu
câteva zile înainte, pe 9 octombrie, să activeze sinucigaşi în Europa şi Statele Unite,
ceea ce presupune că aceştia ar exista deja în zonele menţionate.
„Frăţia musulmană”, cea mai veche şi mai numeroasă organizaţie islamistă are
o importantă componentă religioasă: „În timp ce Frăţia afirmă că sprijină principiile
democratice, unul din ţelurile declarate este acela de a crea un stat condus după
legea islamică, sau Sharia. Sloganul lor cel mai cunoscut, folosit în întreaga lume,
este Islamul e soluţia”55. Organizaţiile teroriste au de asemenea strânse legături cu
religia. Este suficient să amintim că actualul lider al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, este
teolog islamic, iar fostul lider al-Qaeda din Peninsula Arabă (AQPA), Anwar alAwlaki, a fost imam.
Dar „nicio mare religie n-a fost exclusă de la a fi exploatată ca justificare
divină pentru violenţa teroristă”, iar „ordinea unipolară mondială a fost percepută
de membrii radicali ai diferitelor culturi ca o ameninţare la adresa identităţii şi vieţii
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lor”56 (s.n.). Este un lucru acceptat că „în condiţiile unei coexistenţe amestecate,
perspectivele menţinerii armoniei interioare sunt nefavorabile. Fiecare etnie se simte
ameninţată, chiar dacă nu există temeiuri pentru aceasta. Majoritatea se teme de
deznaţionalizare, în timp ce minorităţile se tem să nu fie dominaţi de majoritate57”. Şi
toţi se tem de alienare, de pierderea identităţii. De aceea „urmările sunt neîncrederea
şi atitudinea defensivă. Istoria arată că în astfel de situaţii conflictele sunt
inevitabile”58.
De pildă, „identificându-se cu ’Ceilalţi’ faţă de lumea occidentală, musulmanii
percep umilinţă faţă de nerecunoaşterea ca civilizaţie de acelaşi rang cu lumea
occidentală”59. Căci globalizarea, a pus, la fel de categoric, „problema Celuilalt”.
Paradigmatică în acest sens a fost întâlnirea omului occidental cu Celălalt al Americii
acum mai bine de o jumătate de mileniu. Şi ştim cum s-a sfârşit ea. Tveztan Todorov
încearcă descrierea acestei întâlniri dintr-o perspectivă semiotică a comunicării:
„Această modalitate specială de a practica comunicarea (neglijând dimensiunea
interumană, priveligiind contactul cu lumea) este prin urmare responsabilă de
imaginea deformată pe care o vor avea indienii despre spanioli, de-a lungul primelor
contacte, şi în special de ideea că aceştia sunt zei; ideea are, şi ea, un efect
paralizant. Faptul… nu se poate explica decât printr-o incapacitate de a percepe
identitatea umană a celorlalţi, adică de a-i recunoaşte în acelaşi timp egali şi diferiţi.
[…]. Or, stranietatea spaniolilor este [pentru azteci, n.n.] mult mai radicală. […].
Nereuşind să-i integreze în categoria totonacilor – purtătorii unei alterităţi deloc
radicale –, aztecii renunţă, faţă cu spaniolii, la sistemul lor de alterităţi umane, şi se
văd obligaţi să recurgă la singurul dispozitiv rămas accesibil: schimbul cu zeii60. Şi
prin aceasta îi putem compara cu Colon, şi totuşi apare şi o diferenţă esenţială: ca şi
ei, Colon nu reuşeşte cu uşurinţă să-l vadă pe celălalt ca uman şi, în acelaşi timp
diferit; ci îl tratează din capul locului ca pe un animal. De altfel, eroarea indienilor
nu va dura mult; suficient, totuşi, ca să piardă lupta, iar America să fie supusă
Europei. Cum se spune într-un alt context în Cartea lui Chilam Balam: ‹‹Cei care nu
vor putea înţelege, vor muri; cei care vor înţelege, vor trăi››”61.
Concluzie
Mediul de securitate este intim legat de fenomenul religios, chiar şi acolo unde
el şi-a pierdut sacralitatea, adică în statele seculare ale Occidentului. Globalizarea nu
a anulat această mai mult decât interdependenţă – consubstanţialitate, dimpotrivă: a
provocat simultan atât „resurgenţa” religiei – „soft”, în Occident, şi „hard”, în Orient
– cât şi bulversarea mediului de securitate, care a intrat, la rândul său, în criză.
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Astfel că un răspuns complet al intelligence-ului la provocarea începutului de
secol XXI trebuie să fie dublu: trebuie să se adreseze şi fundamentului religios, sau
comunitar, al mediului de securitate.
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PUTERE ŞI CORUPŢIE. ERODAREA PUTERII PRIN CORUPŢIE
Flaviu RAICU*
Corupţia este un fenomen social endogen. Cu alte cuvinte, societatea generează corupţie.
Acest tip de generare a unui fenomen endogen este însă unul de tip special, adică mediat. Pentru că
nu societatea, în ansamblul ei, generează corupţie, ci puterea este componenta care controlează şi
întreţine acest fenomen. De aceea, corupţia urmează, pas cu pas, trendul puterii şi nivelurile ei.
Corupţia este, deopotrivă, politică, economică, financiară şi de altă natură, dar, mai ales, îmbracă
toate nivelurile acţiunii umane: politic, strategic, operaţional şi tactic. Combaterea acestui
fenomen trebuie să urmeze, la rândul ei, tot acest spectru, întrucât, numai aşa, se poate ajunge la
un management corespunzător, care să asigure controlul şi autocontrolul puterii.

1. Esenţa insecuritară a corupţiei
La început, corupţia a fost privită ca o poveste cu personaje pline de culoare şi
de fantezie, lipsită de interes teoretic, un fel de istorioară comună a unor lucruri
mărunte, fără importanţă, asupra cărora nu merita să fie concentrat efortul cercetării
ştiinţifice. Abia spre sfârşitul anilor 1980, fenomenul corupţiei reintra în zona de
interes.1 În anii care au urmat, acest fenomen a intrat dintr-o dată în atenţia
guvernelor, a lumii afacerilor, agenţiilor internaţionale de ajutorare şi de credit, a
presei şi a cercetării ştiinţifice.
Corupţia a apărut odată cu societatea omenească, mai exact, odată cu capacitatea
omului de a-şi folosi calităţile cognitive şi intelectuale nu doar pentru a produce şi a
crea, ci şi pentru a obţine putere, tot mai multă putere. Niciodată puterea nu este şi nu
va fi suficientă pentru cel care o are. Acest „cel care o are” va dori mereu una şi mai
mare, imperială, extinsă, fără limite, dacă se poate, chiar la întregul Univers, dincolo
de el, asupra Infinitului. Omul împătimit de putere nu înţelege puterea ca pe o
modalitate prin care să producă securitate, stabilitate, încredere şi siguranţă, ci ca pe o
modalitate de a domina, de a-şi asigura lui şi celor apropiaţi lui un cadru de securitate
prin funcţia dominatoare, preventivă şi chiar corupătoare a puterii.
Corupţia rezultă mai ales din faptul că relaţiile între oameni nu se bazează numai
pe colaborare şi întrajutorare, pe altruism şi respect faţă de semeni, ci îndeosebi pe
putere. Desigur, oamenii colaborează pentru că sunt fiinţe sociale, pentru că
dependenţa şi interdependenţa sunt înscrise în gena lor. Ei cooperează însă şi pentru a
face faţă împreună unor provocări, pericole şi ameninţări care-i vizează pe toţi şi pe
fiecare în parte. Dar scopul intrinsec al colaborării este obţinerea puterii, a acelei
puteri necesare pentru a face faţă unei confruntări, unei competiţii. Aşa cum eroismul,
spre exemplu, este un produs al unei confruntări, al unui comportament plin de curaj,
responsabilitate şi loialitate faţă de grup şi corupţia este un efect al unui mod de a ieşi
dintr-o constrângere (dar în sens opus), de a eluda legea, o restricţie, de a obţine o
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poziţie mai avantajoasă sau mai sigură faţă de ceilalţi, faţă de mediu, faţă de
comunitate.
Există, în opinia noastră, în concordanţă cu cea a numeroşi specialişti, trei
categorii mari de corupţie. Vom denumi aceste categorii, din perspectiva impactului
lor asupra securităţii, pe cele patru mari niveluri ale planificării şi acţiunii în planul
domeniilor securităţii: nivelul politic, nivelul strategic, nivelul operaţional (operativ,
la care se operează efectiv) şi nivelul tactic:
- corupţia politică sau corupţia la vârf, la nivelul deciziei;
- corupţia strategică sau corupţia globală;
- corupţia operaţională sau marea corupţie;
- corupţia tactică sau mica corupţie.
Corupţia politică este corupţia-cadru, mai exact, corupţia-cadru generatoare de
corupţie, întrucât se află la nivelul cel mai înalt al deciziei. Indiferent de regimul
politic şi de structura sistemului de guvernare, nivelul politic decizional conţine în el,
ab initio, şi unele predispoziţii sau unii germeni ai corupţiei. Lunga istorie a omenirii
arată că, practic, domeniul politic corupe şi, la rândul lui, este coruptibil. Competiţia
pentru a avea acces la acest nivel decizional este foarte intensă, iar candidaţii şi
sistemele de candidaturi folosesc toate mijloacele posibile – unele, legale, altele
eludând legea – pentru a câştiga şi a ajunge la putere. Aproape că nu contează nimic,
atunci când este vorba de obţinerea puterii politice. Istoria cunoaşte revoluţii,
războaie, lovituri de stat, şantaje, maşinaţiuni de tot felul. Rareori se poate ajunge la
putere pe căi absolut cinstite, într-o competiţie corectă şi cu mijloace legale. De foarte
multe ori, în bătălia pentru puterea politică, pentru un mandat politic – care, în
principal, se duce pentru influenţarea electoratului –, se aplică fel de fel de politici şi
de strategii de influenţare, se fac promisiuni, se oferă compensaţii. Unele campanii
electorale sunt finanţate din medii greu de identificat şi de controlat şi, în
eventualitatea câştigării mandatului, scadenţa constă în facilitarea unor afaceri cu
statul, în crearea unor favoruri şi a unor dependenţe şi interdependenţe la limita legii
sau chiar în afara legii. De multe ori, în staff-urile politicienilor ajunşi în Parlament
sau în funcţii importante, sunt incluse persoane care au sponsorizat campaniile
respective, cele care oferă, în continuare, sprijin financiar legal sau ilegal,
comisioane, parteneriate, alte avantaje care eludează legea sau o folosesc cu abilitate
în avantaj reciproc.
Există, în foarte multe ţări ale lumii – unele cu vechi democraţii, cazuri de
corupţie la vârf, de corupţie politică – unele au fost publicate şi sunt de notorietate,
dar cele mai multe nu transpar în domeniul public, nu ajung la urechea ziariştilor.
Corupţia strategică sau corupţia globală reprezintă corupţia marilor puteri şi se
materializează prin politici şi strategii ale unor mari corporaţii financiare sau
economico-financiare, care şi prin care se controlează guvernele marilor puteri, de
fapt, ale tuturor ţărilor, care creează şi susţin multinaţionalele.
Definind această lume Miguel Pedrero scrie: „Astfel, eliberaţi de îngrădiri ce ţin
de ideologie sau doar de interes, ne apare în faţa ochilor lumea, lumea serviciilor de
informaţii secrete, cea a marilor corporaţii internaţionale, a înfruntărilor geopolitice
dintre puteri sau a alianţelor politice şi economice necunoscute dintre diversele
grupuri: o lume în care ideologiile politice, orientările de dreapta şi de stânga sau
136

diferenţele dintre guvernanţi şi criminali se estompează. Este lumea reală: nedreaptă,
sălbatică, competiţională, în care fiinţa umană este subordonată unor interese
importante.”2 Cât de importante sunt aceste interese şi cine anume decide asupra
importanţei lor, rămâne o enigmă şi un uriaş paradox.
După unele date, traficul de droguri generează profituri mai mari decât produsul
intern brut al majorităţii ţărilor occidentale. Este vorba de lanţuri şi roluri foarte
precise, în cadrul acestui flagel care agresează, practic, întreaga lume şi îndeosebi
masa tineretului. Aceasta este cea mai mare afacere de pe întregul glob pământesc,
depăşind cu mult profiturile care se obţin în industria petrolului, în cea a
tehnologiilor, a automobilelor şi chiar în cea a armamentelor.
Potrivit statisticilor elaborate de poliţia americană şi de cea europeană, se reţin
doar 15% dintre droguri. În rest, adică în proporţie 85%, aceste droguri ajung pe
străzi. Poliţia nu poate face mai mult şi nu reprezintă o soluţie viabilă pentru
eradicarea acestui trafic, ci doar un paliativ. Acţiunile întreprinse de poliţie sunt, de
fapt, acţiuni asupra efectelor şi nu asupra cauzelor. Ar trebui atacate conturile
bancare ale acestor reţele de traficanţi de droguri, adică finanţele şi finanţarea
acestora. Este însă foarte greu să fie depistate şi atacate aceste conturi, întrucât ele fac
parte din sistemul financiar al lumii, din jocul financiar, din politicile şi strategiile
financiare care, practic, conduc lumea într-o direcţie greu de cunoscut şi de înţeles.
Paradisurile fiscale – Elveţia, Bahamas, Barbados, Bermude, Insulele Cayman,
Trinidad-Tobago, Antilele Olandeze, Kuweit, Singapore, Hong Kong, Liechtenstein –
servesc „spălării profiturilor obţinute din traficul de droguri, printr-un sistem de
schimbare de conturi şi investiţii în firme fantomă, societăţi de investiţii etc.”3 Este
vorba, între altele, de faptul că entităţile financiare care se află în aceste paradisuri
fiscale se bazează pe protecţia guvernelor statelor.
Miguel Pedrero, în cartea sa, Corupţia marilor puteri, semnalează şi
comentează lucrarea Războiul fără limite, scrisă de doi colonei din Armata Populară
de Eliberare din China, Wang Xiangsui şi Qiao Liang. Autorii consideră că structura
industriei militare americane este prea concentrată pe crearea de noi arme şi
echipamente tehnologice, dar nu pentru că aşa ar trebui, ci pentru că marile companii
multinaţionale din domeniul armamentului nu vor să piardă beneficiile enorme pe
care le obţin din afaceri cu statul, deci banii statului. Cei doi colonei consideră că, la
un moment dat, se va ajunge la colaps, întrucât războiul viitorului cere altceva:
informatică, informaţii, economie, terorism…
La sfârşitul lunii aprilie 2002, mai multe medii de informare au lansat ştirea
potrivit căreia CIA se pregătea pentru a face faţă unui atac cibernetic pe care îl
pregăteau serviciile secrete chineze. Americanii au arătat, la rândul lor, că statul
chinez se înarmează intens, dispune deja de 350 de rachete balistice îndreptate spre
Taiwan, la care se adaugă, în fiecare an, alte 50, iar cheltuielile militare urmează să
crească de patru ori.
Constituirea organizaţiei BRICS (Brazilia, Rusia, India, China) reprezintă, de
asemenea, o expresie a tendinţei de contrabalansare a puterii americane, îndeosebi în
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Pacific, dar şi pe continentul asiatic, ceea ce pune un mare semn de întrebare,
întrucât, PIB-ul celor patru ţări la un loc este de peste 600.000 de miliarde de dolari,
în timp ce PIB-ul SUA şi cel al Uniunii Europene, în care se află cele mai dezvoltate
ţări ale lumii este, fiecare în parte, cu puţin peste 400.000 de miliarde de dolari.
La nivelul înfruntării şi confruntării dintre marile puteri şi, implicit, dintre
marile corporaţii, care se află, înapoia acestora, corupţia îmbracă o altă dinamică,
exercitându-se mai ales sub formă de presiuni, de blocaj, de şantaj, de intervenţii
subtile în piaţă etc.
Spre exemplu, pe la mijlocul anilor 1990, s-au descoperit rezerve enorme de
petrol într-o zonă care cuprinde ţările Asiei Centrale – Kazahstan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Tadjikistan, Kirghistan –, pentru care a şi început o confruntare între
China şi Statele Unite. S-a şi proiectat o conductă care să transporte petrolul, pe
drumul cel mai scurt – prin teritoriul Afganistanului –, spre porturile din Oceanul
Indian. Anul trecut, în Afganistan, au fost descoperite uriaşe zăcăminte de litiu şi de
alte materiale de importanţă strategică, aşa cum, spre exemplu, un oficial irakian a
anunţat că, în Irak, a fost descoperit cel mai mare zăcământ de petrol din zonă. La ora
actuală, rezervele Irakului sunt evaluate la peste 140 de miliarde de barili.
În Congo, se află 80 % din rezervele mondiale de coltan, un metal greu, de
culoare neagră, indispensabil pentru producerea rachetelor balistice, a rachetelor
spaţiale, a armelor inteligente, a telefoanelor mobile, a jucăriilor electronice etc.
Războiul din anii 1990, prin care Rwanda şi Uganda, au atacat Kongo, viza tocmai
controlul acestor uriaşe rezerve, spre nemulţumirea Franţei şi a multinaţionalelor
sale.4
Acelaşi lucru s-a petrecut cu majoritatea războaielor din ţările africane. Acest
continent adăposteşte, în subsolurile sale, uriaşe cantităţi de petrol, de diamante şi de
alte materiale strategice. Substratul lor s-a situat dincolo de obiectivele pe care şi leau fixat clanurile care se confruntau între ele în bătălia pentru puterea politică,
urmărindu-se, după cum afirmă unele surse5, tocmai depopularea Africii şi stăpânirea
acestor resurse. Sistemele financiare puternice ale lumii care controlează industria,
pieţele şi resursele au o putere mai mare decât cea a statelor suverane, iar obiectivul
lor strategic îl constituie, în primul rând, controlul resurselor strategice şi al
conflictualităţii.
Corupţia operaţională sau marea corupţie este caracteristică statelor şi
guvernelor şi constă, pe de o parte, în coruperea puterii şi, pe de altă parte, în
acţiunile corupătoare ale puterii.
Este tipul de corupţie cel mai periculos şi cel mai răspândit, întrucât, în
afacerile interne şi în relaţiile internaţionale, statul este pilonul de bază. El deţine
puterea politică şi tot el este managerul societăţii. Marea corupţie se produce, de
regulă, la vârf, în cadrul unora dintre state, dar şi în organizaţii şi instituţii
internaţionale (prin crearea de avantaje materiale şi financiare pentru persoane,
grupuri, entităţi şi reţele transfrontaliere şi chiar pentru unele state).

4
5

Miguel Pedrero, Ibidem, pp. 112-113
Miguel Pedrero, Ibidem
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Corupţia la nivel operativ, adică la acel nivel în care se realizează
„dispozitivul” de punere în aplicare a unor măsuri stabilite la nivel strategic, este
esenţială. Aici, la acest nivel, se realizează întregul păienjeniş de forţe, mijloace,
resurse şi reţele care pun în aplicare politici şi strategii coruptive, fie ele individuale,
izvorâte din lăcomie şi sete de putere, fie generate de grupuri de interese, de elite sau
de carteluri de elite, de oligarhii, de clanuri sau de moguli.
Corupţia la nivelul operaţional este specifică statelor, structurilor de putere,
mai ales acolo unde legea şi moralitatea nu au nici un preţ.
Corupţia tactică sau mica corupţie se situează undeva, la graniţa dintre,
serviciile normale şi chiar necesare pe care oamenii şi le fac reciproc, pentru a-şi
ameliora condiţia, pentru a se răsplăti pentru anumite avantaje, în limitele legii sau,
undeva, la graniţa din legal şi ilegal. Micile atenţii pe care unii oameni le acordă
altora, pentru că le-au dat o recomandare, pentru că i-au ajutat să ocupe un loc de
muncă, pentru că i-au scos dintr-o încurcătură sau au pus o vorbă bună nu se
deosebesc, uneori, de condiţionarea unui serviciu (care ar trebui să fie firesc) de un
buchet de flori, de un pachet de cafea sau de un plic în care se află o sumă de bani.
Psihologia îndatorării pentru un serviciu deja făcut sau care urmează să fie
făcut se deosebeşte de cea a răspunsului pecuniar sau de altă natură la o cerinţă deja
formulată sau subînţeleasă. Oferirea de bani nefacturaţi pentru un serviciu pe care cel
care îl face este obligat sau în drept să-l facă, şantajarea unui funcţionar public, sau
oferirea de daruri care obligă, sunt acţiuni care pot fi incluse în rândul celor pe care le
definim ca făcând parte din mica corupţie.
Cauzele mici corupţii nu se află neapărat în retribuţia precară a funcţionarilor
publici, a medicilor, a poliţiştilor, a vameşilor sau a altor lucrători din domeniul
public, ci, mai ales, creării şi proliferării unei mentalităţi potrivit căreia numai aşa se
poate, numai aşa poţi obţine serviciul respectiv, fără complicaţii şi cu cât mai puţină
bătaie de cap…, în sensul că un plic cu o sumă potrivită poate deschide orice
poartă… .
Marea sferă de desfăşurare a corupţiei o prezintă însă statele. Iar mobilul
acesteia constă în mirajul, obsesia şi realitatea puterii. Bătălia pentru putere a fost,
este şi va rămâne multă vreme – poate, totdeauna – esenţa relaţiilor pe plan naţional
şi internaţional. Corupţia operaţională, care se desfăşoară, aşa cum subliniam mai sus,
la nivelul statului şi în interiorul acestuia, ocupă, de secole, capul de afiş în acest
fenomen care, probabil, va duce, în final, la eşecul societăţii omeneşti bazată pe
principiile actuale. Iată un exemplu din Coreea de Sud. În timpul mandatelor sale,
Pak Cijan Hi a strâns sume mari de bani pentru Partidul Republican Democrat pe care
îl conducea. Scopul principal al acestor sume era cumpărarea de voturi. Pentru
aceasta, s-au cheltuit, în campania din 1967, peste 40 de milioane de dolari. Banii sau procurat prin fel şi fel de tertipuri, care mai de care mai sofisticat şi mai camuflat.
O mulţime de chaebol-uri a contribuit la realizarea unor sume sustrase oricărui
control. În acest sens, firmele de construcţii ofereau comisioane între 2 şi 10 % din
valoarea contractelor importante. Ca să nu mai vorbim de societăţii-fantomă, de
impozite speciale, de eludarea legii etc. O parte din aceste fonduri mergea către
proiectele lui Pak (spre exemplu „Mişcarea pentru noul Stat”, care ar fi urmărit
îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale), în fapt, realizându-se un fond secret al
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preşedintelui. Casa Albastră – sediul Preşedinţiei Coreei – a devenit astfel spălătoria
naţională pentru banii politici. După asasinarea sa, au fost descoperiţi, printre
bunurile sale, 500.000 de dolari, dar această sumă este cu totul nesemnificativă în
comparaţie cu averile fabuloase strânse de unii dintre acoliţii săi, iar prin anii 1970, sau descoperit sume importante cheltuite de agenţi ai preşedintelui coreean în Statele
Unite.6
Kim Young Song este primul preşedinte care a câştigat, în 1993, alegerile civile
bazate pe competiţie. Prioritatea sa – cu care a câştigat, de altfel, şi alegerile – a fost
reforma. Reforma este cuvântul magic cu care politicienii se bat între ei pentru
câştigarea voturilor, amăgirea electoratului şi cucerirea puterii. Dar unii chiar se şi ţin
de cuvânt. Una dintre realizările acestui preşedinte o reprezintă „legile numelui real”
(1993) care prevedeau ca bunurile imobiliare şi financiare să fie trecute pe numele
reale ale proprietarilor. Dar proiectul său cel mai important a fost investigarea
„politicii banului” din epoca predecesorului său, Roh Tae Woo. În această anchetă au
fost incluşi 30 de lideri ai primelor chaebol-uri din ţară. Roh îşi însuşise peste 650 de
milioane de dolari (în medie 10 milioane de dolari pe lună). Chiar şi după ce a ieşit
din funcţie, mai avea, asupra sa, cam 245 de milioane de dolari. Fondul era
administrat de unul dintre bodyguarzii săi, devenit, ulterior, funcţionar al serviciului
guvernamental de informaţii. Toţi cei implicaţi au fost condamnaţi. Unele dintre
aceste condamnări au fost suspendate, altele reduse. Unii dintre cei care vor candida
ulterior la funcţia de preşedinte al Coreii (este vorba de Coreea de Sud) au fost, la
rândul lor, suspectaţi şi chiar acuzaţi că au primit bani de la Roh. Dar, în cele din
urmă, rezultatele acestei acţiuni anticorupţie nu s-au finalizat prin eradicarea
fenomenului, întrucât, după cum rezultă şi din cele relatate, nu s-a acţionat asupra
cauzelor, ci doar asupra efectelor.
Exemplele de acest gen pot fi continuate. Practic, aproape că nu există ţară pe
lume în care să nu fi avut loc acte de corupţie la vârf, mai mult sau mai puţin
cunoscute, descoperite şi sancţionate.
Deşi fac parte din marea corupţie, din corupţia la vârf, ele par rupte de corupţia
strategică sau de corupţia globală. Dar actele de corupţie de acest gen, în cazurile de
mai sus, ca şi în foarte multe alte situaţii, nu au fost îndreptate împotriva
independenţei şi suveranităţii ţării, nu au vizat înstrăinarea avuţiei naţionale, nici
slăbirea instituţiilor statului, nici aservirea unor cercuri sau unor grupuri de interese
transfrontaliere, ci doar crearea unor fonduri necesare coruperii electoratului pentru
câştigarea puterii, înavuţirii personale, din lăcomie şi aviditate pentru putere. Desigur,
pentru putere politică, dar, în aceeaşi măsură, pentru o putere financiară abjectă şi
nemăsurată, realizată prin cele mai perverse mijloace de eludare a legii, prin fraudă,
prin spălare a banilor, trafic de influenţă, trafic de droguri, de arme şi de persoane,
criminalitate transfrontalieră şi politici înşelătoare.
În bătălia pentru puterea politică, totdeauna, corupţia devine, deopotrivă, o armă
şi un pretext. Ca armă, corupţia are două tăişuri. Unul cu care se loveşte adversarul şi
altul de care, cel care o foloseşte, trebuie să se apere. Cu un tăiş se câştigă, cu celălalt
nu este de joacă; poate duce la pieire.
6

Michael Johnston, Ibidem, p. 141.
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Johnston distinge patru tipuri de corupţie:
- pieţele de influenţă;
- cartelurile de elite;
- oligarhiile şi clanurile;
- mogulii oficiali.
Pieţele de influenţă. În ţările din această categorie, instituţiile sunt puternice,
legitime şi relativ autonome, reformatorii se bucură de o serie de avantaje, cum ar fi
liberalizarea politicii şi a pieţelor, ca fapt împlinit, prevenirea dezechilibrelor,
apărarea punctelor de acces profitabile de către grupuri de interese corupte şi adânc
înrădăcinate. Dar şi în aceste tipuri de societăţi persistă corupţia, mai ales cea de tipul
„plăteşte ca să joci”, al mitei mărunte (în multe state şi localităţi americane), practici
scandaloase de finanţare politică (Germania şi Japonia), corupţia din rândul forţelor
de poliţie din numeroase democraţii avansate. Acest tip de corupţie nu subminează în
mod critic prosperitatea. De aici nu rezultă însă că o astfel de corupţie este bună.
Scandalurile legate de corporaţii care au izbucnit la un moment dat în Statele Unite,
finanţarea dubioasă a unor campanii electorale şi multe altele slăbesc credibilitatea
instituţiilor şi măresc gradul de neîncredere a populaţiei în clasa politică şi în
instituţiile statului. Scandaluri de acest gen au avut lor şi în Japonia, în Coreea, în
Filipine etc.
Cartelurile de elite. În majoritatea cazurilor, cartelurile de elite au economii de
piaţă şi politici deschise. La adăpostul acestora, elitele colonizează, în secret, atât
aparatul de stat, cât şi anumite segmente ale economiei şi finanţelor. Acest gen de
corupţie este cât se poate de complex şi de sofisticat, întrucât elitele au numeroase
modalităţi de a-şi folosi influenţa pe care le-o oferă şi le-o conferă corupţia.
Cartelurile de elite din Coreea de Sud şi Botswana, aceste carteluri şi-au urmărit
obiectivele de dezvoltare în modul cel mai eficient posibil. Şi Italia a trecut, într-o
vreme, prin faze asemănătoare. Foarte multe lucruri depind de persoanele aflate le
putere. Unele dintre elite folosesc corupţia nu pentru a produce dezvoltare, ci pentru a
păstra puterea de dragul puterii. Din această categorie face parte şi Paraguayul, în
ultimele etape ale guvernării de 35 de ani a lui Alfredo Stroessner. Cartelurile de elite
consolidează instituţiile, politizează excesiv economiile de piaţă, dar partidele sunt
destul de slabe şi servesc mai degrabă agendelor personale ale conducătorilor decât
interesele de durată ale societăţii. Pentru trecerea de la un sistem la altul, se schimbă
adesea sistemele (mecanismele). Dar nu totdeauna se reuşeşte să se pună capăt
colonizării de către partide a administraţiei şi a sectorului de stat, fenomen prezent la
ora actuală şi în România.
Oligarhii şi clanurile. O astfel de corupţie este specifică ţărilor în care elitele
sunt nesigure, societatea neconsolidată şi instituţiile slabe. Oligarhii şi clanurile
domină şi elitele şi societatea, întrucât profită de situaţiile confuze (pe care ei înşişi le
creează şi le întreţin).
Rusia a cunoscut şi cunoaşte încă o astfel de situaţie.
Şi în Filipine a avut loc o colonizare intensivă a statului de către un număr redus
de familii puternice care au distorsionat procesul de dezvoltare, şi-au impus interesul
şi, prin urmare, au pus sub control democratizarea. Şi în Mexic, după ce s-au
consolidat instituţiile şi s-a ajuns la un proces care genera dezvoltare şi stabilitate,
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deceniile de liberalizare economică n-au consolidat acest trend, ci au dus la
fragmentare şi la revenirea în forţă a puterii oligarhice şi de clan.
De regulă, oligarhiile şi clanurile apar în societăţile în curs de prefacere,
neconsolidate suficient, Clanurile, ca şi cartelurile de elite, confiscă statul şi în
folosesc în favoarea lor. Mecanismele sunt, uneori, foarte subtile, alteori, grosolane şi
violente.
Corupţia de tip oligarhii şi clanuri are o legătură strânsă cu ideea de protecţie.
Clanurile aflate în conflict îşi extind influenţa asupra statului şi instituţiilor acestuia,
slăbesc coeziunea lor, le controlează şi le modelează după interesele şi obiectivele
lor.
Mogulii oficiali. Mogulii oficiali şi clienţii lor câştigă enorm şi îşi dirijează
câştigurile obţinute din corupţie către ţările străine în care instituţiile sunt mai
puternice şi câştigurile mai mari. Sunt vizate paradisurile fiscale, dar nu numai. Căile
de atac împotriva acestor moguli care scot peste graniţe ce câştigă prin corupţie într-o
ţară, căutând locuri în care depozitele sunt sigure, investiţiile profitabile, iar
câştigurile fabuloase nu sunt prea numeroase. Ele se reduc la obligarea acestor
moguli să depună sumele respective pe nume reale şi verificabile, în conturi care pot
fi controlabile sau, în orice caz, care să nu permită evaziunea fiscală şi proliferarea
corupţiei.
Toate aceste forme de manifestare a corupţiei sunt, deopotrivă, independente,
dar şi dependente, unidirecţionale, dar şi multidirecţionale, individuale, dar şi conexe,
ceea ce complică foarte mult procesul de identificare, analiză, cunoaştere şi
combatere.
Corupţia este un fenomen care implică folosirea ingenioasă a oportunităţilor şi
realităţilor, ingeniozitatea şi iniţiativa strategică, astfel încât întregul mecanism de
generare şi proliferare să fie ascuns, subtil, greu identificabil, cu numeroase refugii,
tentacule şi variante de reconstrucţie, atunci când se află în impas.
Corupţia generează insecuritate. Această propoziţie are valoare de axiomă. Este
posibil ca unii să afirme că nu orice gen de corupţie generează insecuritate. Sau, în
orice caz, ar putea să existe corupţie care generează securitate pentru un sistem sau
pentru un proces şi insecuritate pentru altele. Atunci când, spre exemplu, corupi un
tiran cu scopul de a slăbi tirania, s-ar putea ca el să accepte anumite libertăţi pentru
populaţie, pentru anumite organizaţii, pentru anumite persoane. De asemenea, când
marea finanţă corupe unii şefi de state, organizaţii, partide etc. din unele ţări bogate în
resurse strategice, pentru a facilita exploatarea acestora de către anumite firme, este
posibil ca, prin crearea de noi locuri de muncă în ţara respectivă, populaţia s-o ducă
mai bine, iar problemele de securitate economică şi financiară să fie, într-un fel,
rezolvate, cel puţin la nivelul unor indivizi sau grupuri profesionale. Chiar şi la
nivelul naţiunii respective, punerea în valoare a resurselor sale naturale, ar putea
aduce un plus de prosperitate pentru locuitorii ţării şi pentru ţară. Pe ansamblu însă,
corupţia nu generează securitate, întrucât baza construcţiei sale nu o reprezintă legea,
dreptul, ci eludarea acestora, arhitecturile fractale, care nu rezolvă problemele
importante ce ţin de mediul de securitate, de ansamblul condiţiilor necesare pentru
prevenirea conflictualităţii, ci doar pe unele, în defavoarea celorlalte.
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Este adevărat, uneori, un nivel nesemnificativ de corupţie poate că nu
influenţează mediul general sau naţional de securitate, dar corupţia nu este un sistem
închis, un dat nesemnificativ, cu existenţă efemeră sau cu durată limitată, ci un
fenomen dinamic, cu evoluţii imprevizibile şi necontrolabile, care pot degenera în
situaţii foarte complexe, în crize, conflicte de toate tipurile şi chiar în războaie.
Fenomenul corupţiei viciază puterea, creează dependenţe periculoase,
vulnerabilizează sistemele şi procesele, impune alte reguli în structurarea şi
restructurarea acestora, creează funcţii, atribuţii şi evoluţii paralele, conturbă
comunicaţiile şi sistemele de conducere, induce dezordine, infracţionalitate şi
insecuritate publică, socială şi societală. Într-o societate coruptă, nimeni nu mai e
sigur de nimic. Şi atunci fiecare va căuta să se pună bine cu cineva, să de şpagă, să
facă servicii persoanelor influente, astfel încât, atunci când situaţia se degradează, să
se bucure de un minim de protecţie.
Gradul de insecuritate generat de procesele de corupţie este invers proporţional
cu puterea statului şi a instituţiilor. Astfel, societăţile democratice, cu instituţii
puternice şi stabile, nu sunt decât în mică măsură vulnerabile la fenomenul corupţiei,
chiar dacă ea este exercitată de nivelurile politic şi strategic şi vizează crearea unor
condiţii pentru forţarea procesului mondializării. Ţările respective – Statele Unite,
ţările Uniunii Europene, Japonia etc. – sunt suficient de puternice pentru a nu se
confrunta cu un grad de insecuritate greu de gestionat, atunci când fenomenul
corupţiei cunoaşte creşteri. Ţările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, cu
regimuri instabile, cu instituţii slabe şi cu sisteme de valori neintegrate şi
neconsolidate, cu interese dominate de elite, de oligarhi, de clanuri şi moguli, de
multinaţionale sunt vulnerabile la corupţie, iar starea lor de securitate este una
sensibilă, cu evoluţii imprevizibile şi aleatoare. E drept, această stare de insecuritate
se află, într-un fel, sub controlul marilor puteri. Războaiele din Rwanda, din Congo
din Sudan, din Angola, din Somalia, din Afganistan şi din alte zone de pe planetă
arată care este preţul pe care naţiunile respective îl plătesc stării de insecuritate
generate şi de corupţie.
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ASCENSIUNEA CHINEI LA STATUTUL DE MARE PUTERE MONDIALĂ.
PERSPECTIVE ASUPRA RĂZBOIULUI HEGEMONIC,
A TRANZIŢIEI SISTEMICE ŞI IMPLICAŢII ASUPRA ORDINII
MONDIALE ACTUALE
Raluca RĂILEANU
This paper will identify the potential threats the United States might face due to China’s
accesion to a great power status and whether China will become a status quo power or a revisionist
power. Additionally, the paper shall discuss the implications on the world order of China’s
accesion to a great power status. In order to further understand the balance of power in the
international system, the theory of hegemonic war and power-transition theory will be objectively
analyzed. In the following lines, it will also be assesed to what degree this phenomenon could bring
back ideological and military rivalry on the international scene.

1. Cadrul teoretic – Teoria tranziţiei de putere
Teoria tranziţiei de putere este o teorie a ciclului natural al războaielor care
studiază condiţiile ciclice a războaielor şi modul în care tranziţia de putere conduce la
producerea acestora şi descrie sistemul internaţional ca fiind unul ierarhic, cu patru
grade de putere. Puterea dominantă este statul cu cele mai multe resurse, interesat de
menţinerea status-quo-ul sistemului internaţional, puterile mari sunt potenţiali rivali,
dar care participă la menţinerea sistemului, puterile mijlocii sunt puteri cu
semnificaţie regională, şi ultima categorie este reprezentată de puterile mici
(Ikenberry, 2008). De asemenea, această teorie pune accentul pe relaţiile continue şi
schimbătoare dintre hegemon şi statul contestatar, urmărite pe parcursul competiţiei
lor tehnico-economice, măsurată prin puterea materială tehnico-economică şi
estimarea subiectivă a nivelurilor de satisfacţie a actorilor statali. Schimbarea
sistemul internaţional poate fi schimbare prin dezvoltare, cum ar fi negocierile între
state, ce reprezintă ajustări minore ale sistemului internaţional sau schimbare
revoluţionară, cum ar fi războiul hegemonic sau guvernarea sistemului (Gilpin, 2000,
p. 71). Tot aceeiaşi teorie susţine că posibilitatea izbucnirii unui război este crescută
atunci când un stat aspirant la puterea dominantă, nemulţumit de sistemul
internaţional existent, intră la paritate cu statul dominant sau atunci când are loc un
transfer de putere între statul dominant şi cel revizionist, de obicei, o mare putere în
ascensiune (Gilpin, 2000, p. 66).
Războiul intervine şi atunci când un stat contestatar la adresa ierarhiei existente
atinge 80% sau mai mult din capabilităţile materiale ale hegemonului şi îi contestă
acestuia dominaţia. În cazul Statelor Unite şi al Chinei, cele două state colaborează
din punct de vedere economic, fiind dependente una de cealaltă. China nu a contestat
în mod direct dominaţia militară a Statelor Unite, însă din punct de vedere economic,
a ajuns a doua economie a lumii, depăşind Japonia şi îndreptându-se cu paşi repezi
spre primul loc, ocupat în prezent de Statele Unite.
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2. Ameninţările/provocările la adresa SUA provocate de ascensiunea
Chinei la statutul de mare putere
Potrivit raportului experţilor serviciilor americane din acest an privind
strategiile de securitate americane şi provocările ce stau în faţa intereselor americane
în lume, patru ţări sunt considerate a reprezenta potenţiale pericole pentru interesele
americane, printre care se află şi China. Prin controlul asupra Mării Chinei de Sud,
China ar putea pune presiune pe Japonia, Coreea de Sud şi alte state ale căror
schimburi comerciale şi energetice depind de transporturile maritime. Impunerea
supremaţiei în aceeaşi regiune şi în alte ape adiacente ar ajuta China să îşi satisfacă în
viitor şi cerinţele energetice. O altă provocare la adresa SUA o constituie politica de
investiţii a Chinei în întreaga lume, care spre deosebire de cea a SUA nu impune
condiţii politice, decât pe aceea de “nerecunoaştere a Taiwanului.”
În absenţa unei crize majore în strâmtoarea Taiwan, o confruntare militară
între SUA şi China este improbabilă. În contextul în care direcţiile strategice ale
Chinei sunt dezvoltarea relaţiilor cu Africa şi penetrarea economică a Americii
Latine, investiţiile masive ale Beijingului pe continentul negru accentuează lupta
pentru resurse (Ikenberry, 2008). Nu există niciun motiv raţional pentru care China,
înconjurată de state mari, cu bugete semnificative în domeniul militar, ar provoca
Statele Unite, risipindu-şi resursele într-o confruntare militară, atâta vreme cât
prosperă pe plan economic.
3. China: o putere de status quo versus putere revizionistă
Ca orice putere de status quo, China participă la stabilirea regulilor jocului,
având un loc în Consiliul de Securitate, fiind invitată la G8 şi G20 şi participând la
forumuri precum ASEAN sau Summitul Asiei de Est (Kagan, 2008, pg. 28). Un
raport al băncii de investiţii Goldman Sachs despre BRICS (Brazilia, Rusia, India, şi
China) a prezis că economiile acestor ţări la un loc ar putea fi mai mari decât cele ale
ţărilor membre iniţial la G6 (Germania, Franţa, Italia, Japonia, Marea Britanie,
Statele Unite) până în 2050 (Ikenberry, 2008). În prezent, China joacă cartea de soft
power, conducând Asia într-o structură de cooperare pentru securitate şi prosperitate
economică.
SUA şi China sunt rivali şi complementari, între ele existând o interdependenţă
politică şi economică clară. Refuzul Chinei de a accepta propunerea preşedintelui
Obama privind constituirea unui G2 SUA-China trădează o implicare nu atât de
activă pe cât s-ar crede a Chinei în problemele internaţionale.
Politica puterii de status quo este opusă contestării relaţiilor de putere dintre
două sau mai multe naţiuni, reducând A de la o putere de prim rang la un nivel
inferior şi ridicând B la distinsa poziţie pe care A a deţinut-o în mod formal. Din
acest punct de vedere, China nu-i poate uzurpa SUA poziţia actuală întrucât se
confruntă cu numeroase probleme interne, este încă în urma SUA din punct de vedere
economic, cercetările privind răspunsul Asiei de Est la dezvoltarea Chinei ca fiind
sensibilă la variaţiile inter-regionale ale capabilităţilor militare şi economice ale SUA
şi China, pun la îndoială premiza unei hegemonii regionale chineze în ascensiune sau
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a unei competiţii costisitoare în regiune între SUA şi China. De asemenea, China
dispune de un aparat militar greoi şi nu este capabilă să-şi proiecteze forţa la distanţă.
4. Implicaţiie asupra ordinii mondiale actuale datorită ascensiunii Chinei
la statutul de mare putere
Ordinea mondială este un model sau dispunere de activităţi internaţionale care
urmăreşte în principal conservarea sistemului şi a societăţii de state. China rămâne o
mare putere doar pe plan regional – atâta timp cât nu evidenţiază un factor de
intimidare în raport cu SUA. Poziţia Chinei ca o putere nucleară, ca membru al
Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, donator de ajutor în străinătate, este
aceea de putere dispusă să ajungă la o înţelegere politică cu SUA pe bază de egalitate.
Dinamica economiei chineze nu poate fi disociată de dinamica dezvoltării, în
ansamblu, a lumii din jurul Oceanului Pacific, în mai puţin de-o jumătate de secol,
Extremul Orient şi Asia de Sud-Est devenind unul dintre principalele centre ale
economiei mondiale. Ca urmare a deschiderii sale politice, a performanţelor
economice şi militare China reuşeşte să joace un rol major în gestionarea problemelor
cu care se confruntă spaţiul Extremului Orient şi Pacificului.
Aflată la debutul unui program de dezvoltare internă, China nu-şi poate
permite să se implice într-un mare război pentru putere cu SUA. Dorinţa ei de a-şi
relua poziţia istorică de putere hegemonică în Asia de Est poate duce la o schimbare a
balanţei de putere în regiune. Cu atât mai mult cu cât economia Chinei se deschide tot
mai alert către piaţa liberă, ea va cunoaşte o prezenţă regională şi mondială
crescândă.
5. Măsura în care acest fenomen poate readuce rivalitatea ideologică şi
militară în prim-planul politicii internaţionale
Sunt voci care cred că lumea va fi împărţită în două, zona euroatlantică
dominată de SUA şi sfera asiatică dominată de SUA. Alţii văd lumea împărţită în trei
regimuri monetare: dolari, euro, şi yuanul chinezesc (Kagan, 2008, pg. 27). Regimul
post-Tiananmen a îmbrăţişat naţionalismul chinez ca pe o nouă sursă de legitimare,
stârnind în mod conştient anti-americanismul (Kagan, 2008, pg. 30).
Afirmaţia Chinei de a pune capăt treptat perioadei de subordonare faţă de
Occident şi de Japonia nu trebuie trecută neobservată. De când China şi-a definit
“adversarul” ca principală ameninţare Washingtonul a luat măsuri de contrabalansare
şi de prevenire a hegemoniei chineze. Cooperarea militară cu Birmania deschide
accesul la unele facilităţi navale şi poate fi folosită ca mijloc de constrângere în
strâmtoarea Malacca. In timp ce Occidentul reduce cheltuielile, China îşi sporeşte
bugetul armatei, îşi extinde zona de acţiune a flotei militare şi îşi intensifică atacurile
cibernetice. Se observă şi revizuirea de către China a strategiei sale militare, trecând
de la o apărare împotriva invaziei la o strategie regională ce subliniază proeminenţa
puterii. Cu toate astea, cel mai probabil competiţia dintre China şi SUA nu va fi
militară, ci va fi o acomodare paşnică, exprimată economic şi politic.
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SUA

China

Populaţie

~ 307 milioane loc.

~ 1,3 miliarde loc.

Suprafaţă

~ 9,8 milioane km2

~ 9,6 milioane km2

Densitate

31 loc/ km2

140 loc/ km2

PIB

14.441 miliarde $

4.300 miliarde $ în 2008,
potrivit
datelor
Băncii
Mondiale

PIB/loc.

47.500 de dolari

4.000 de dolari

Principalii parteneri de China, 16.9%
import
Canada, 15.7%

Japan 13.3%
EU 11.7%

Mexico, 10.6%

South Korea 10.9%

Principalii parteneri de Canada, 21.4%
export
Mexico, 11.7%

Şomaj

EU 20.4%
US 17.7%

China, 5.6%;

Hong Kong 13.4%

10.2% (Octombrie 2009)1

4.3% (oficial)2
Tabelul 1 - Comparaţie China – SUA
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PUTERE ŞI SECURITATE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Dr. Gabriel GABOR*
Power is a social relation characteristic for every human community no matter its
dimensions, on national or international level. Power represents main instrument, if not the only
one, to fulfil national interests. Power is the milestone of the international relations. Nowadays, the
International Relations are focused in by the majority of researchers from the human sciencies field
being thought that the problems put on the discussions’ agenda for economic or political issues can
get an answer only by a global approach for encountering the globalization phenomenon.

Puterea se află în epicentrul sistemului internaţional. Concepte precum puteri
regionale, mari puteri, superputeri sau hiperputeri fac parte din limbajul de zi cu zi.
Comportamentul fiecărui stat cât si dinamica sistemului internaţional îşi au izvorul în
structura şi distribuţia puterii mondiale.
Absenţa unui guvernări suprastatale determină la modul imperativ necesitatea
reglementării relaţiilor internaţionale dintre state, teoretic egalitatea formală dintre
ele, reprezentând caracteristica fundamentală a acestora. Din perspectiva realismului,
realitatea este cu totul alta, aceasta fiind în esenţă caracterizată de o distribuţie
inegală a puterii, esenţializat însemnând că arena relaţiilor internaţionale este o
formă a „politicii de putere“ (power politics).
Termenul derivă din latinescul „potestas”, iar literatura de specialitate oferă o
multitudine de accepţiuni ale conceptului. În viziune sociologică, puterea însemnă
capacitatea cuiva de a-şi impune voinţa în cadrul unei relaţii sociale, în ciuda
oricărei rezistenţe întâmpinate şi indiferent de factorii care determină această
capacitate. Puterile pot fi considerate şi analizate ca liant al elementelor sistemului
internaţional şi ca factor generator al ordinii mondiale. Puterea exprimă ordinea,
susţine şi întreţine sistemul, coagulează şi oferă coerenţa pentru că asigură legătura
actorilor state-naţiune, organizaţii internaţionale, nonguvernamentale, companii etc.)
în sistem, guvernându-le interacţiunile. Definiţiile formale ale puterii pornesc de la
premisa ca nici o societate nu poate exista fără putere deoarece politicul/politica este
cosubstanţială omului ca gen, ocupă locul central şi constituie temeiul oricărei
organizări sociale.
1. Definirea puterii în relaţiile internaţionale
Puterea reprezintă un concept central în relaţiile internaţionale, dar şi un
instrument fundamental de analiză în ştiinţele politice şi sociale. Definirea puterii s-a
dovedit o sarcină extrem de dificilă, întrucât este un concept multidimensional, cu
sensuri multiple şi uneori eluzive. Ca urmare, există o multitudine de opinii
referitoare la ce este puterea şi cum poate fi ea măsurată. Puterea a fost studiată încă
din zorii istoriei cunoscute. Platon, Aristotel, Sun Tze, Confucius, Machiavelli,
Thomas Hobbes, Montesqieu şi alte sute de autori prestigioşi au abordat, fiecare din
*
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unghiul civilizaţiei şi vremurilor cărora le aparţineau, diversele aspecte şi forme ale
puterii. Din păcate, câţi autori, cam tot atâtea viziuni sunt! Unii o văd ca fiind
relaţională, în sensul ca A îl influenţează pe B, alţii ca fiind comportamentală, în
sensul unui continuum de mijloace de acţiune, mergând de la atractivitate,
convingere, plată, coerciţie. Unii insistă asupra puterii data de resursele deţinute,
adică asupra puterii potenţiale, ca un concept mai larg, care include dimensiunile
militară, economică, socială şi psihologică a unui stat, alţii asupra efectelor exercitării
puterii şi condiţiilor în care exercitarea puterii este încununată de succes.
Puterea potenţială rezultată din deţinerea unei cantităţi oarecare de resurse este
un concept clar, intuitiv şi cuantificabil. Mai dificil de definit şi de cuprins într-un
model teoretic este puterea exercitată, pentru ca ea este rezultatul mai multor
categorii de factori: resursele de putere, capacitatea internă a unui stat de
transformare a acestor resurse în putere, conjunctură în care se exercită,
caracteristicile subiectului asupra căruia se exercită (caracterul relaţional) s.a. Aceasta
este principala dificultate în definirea puterii: extrema complexitate pe care i-o
conferă specificul sau relaţional, a aplicării contextuale, a varietăţii conţinutului, a
diversităţii mecanismelor de acţiune, a condiţionalităţilor de eficienţă. Nu există o
definiţie, darămite o teorie, care să explice de ce o putere a avut câştig de cauză într-o
situaţie şi a eşuat în alta. Spre exemplu, nici una dintre definiţii nu explică
convingător „paradoxul puterii nerealizate”, ilustrat, între altele de Statele Unite care
au pierdut în fata unui Vietnam incomparabil mai slab decât Uniunea Sovietică, pe
care au învins-o în Războiul Rece.
2. Viziunea sociologică
Sistemul internaţional este o comunitate a statelor, asemănătoare în esenţă unei
comunităţi umane oarecare, cu deosebirea ca părţile componente nu sunt indivizi, ci
state-naţiune. De aceea, mulţi cercetători care s-au aplecat asupra conceptului de
putere în afacerile internaţionale s-au raportat într-un fel sau altul la diversele definiţii
ale puterii din sociologie. Una dintre abordările cele mai complete ale conceptului de
putere, este cea a politologului american Rudolph Rummel1. Acesta analizează
puterea, conflictul şi cooperarea din punct de vedere sociologic şi extrapolează
concluziile la nivelul puterii şi războiului în relaţiile internaţionale. De asemenea,
Rummel investighează trei aspecte ale puterii exercitate: motivaţiile, mecanismele şi
formele exercitării puterii şi propune o ecuaţie a puterii, ecuaţie capabilă să ofere
cheia transpunerii resurselor în efecte ale puterii.
În opinia sa, motivaţiile care fac posibilă exercitarea puterii sunt interesele
pozitive, interesele negative şi efectele constrângerii, iar mecanismele prin care se
exercită puterea sunt ameninţarea, promisiunea, persuasiunea, legitimitatea, admiraţia
sau dragostea, deţinerea controlului asupra situaţiei şi oportunităţilor.
În opinia lui Rummel, formele prin care se exercită puterea sunt (cu exemple
din sfera relaţiilor internaţionale):
1

Rudolph Rummel - "Undestanding Conflict and War. Vol. 2: The Conflict Helix", Cap. 21: The
Family of Power.
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9 puterea neutră: capacitatea unui individ/entităţi de a produce efecte
neintenţionat, prin simplul fapt al existentei sau activităţii sale (ex. ziua naţională a
unui stat determină acţiuni de felicitare din partea autorităţilor altor state);
9 puterea în sine: capacitatea de a produce intenţionat efecte în mediul în care
funcţionează/există un individ/entitate (ex. capacitatea Ucrainei de a executa lucrările
de amenajare a canalului Bâstroe);
9 puterea fizică: capacitatea existentă de a afecta intenţionat integritatea unui
individ/entităţi (ex. existenţa de baze militare americane în Asia de Nord Est). În
sfera relaţiilor internaţionale, puterea fizică este totuna cu puterea militară;
9 forţa: capacitatea utilizată de a afecta intenţionat integritatea sau interesele
unei entităţi, împotriva voinţei acesteia (ex. atacul de la Pearl Harbour). În sfera
relaţiilor internaţionale forţa provine din exercitarea puterii militare, dar şi a puterii
economice (ex. embargoul impus Cubei castriste de către SUA este o manifestare de
forţă);
9 puterea indirectă: capacitatea de a produce efecte prin intermediul altcuiva
(ex. capacitatea de a implica armata şi serviciile secrete pakistaneze în lupta
împotriva talibanilor refugiaţi din Afganistan);
9 puterea coercitivă: capacitatea de a folosi ameninţarea pentru a determina
pe cineva să aleagă cel mai mic dintre două rele (ex. criza rachetelor din Cuba: "va
retrageţi rachetele nucleare sau vom ataca");
9 puterea de negociere: capacitatea de a folosi promisiuni pentru a determina
pe cineva să aleagă una dintre două soluţii/comportamente la fel de acceptabile
(capacitatea Bruxelles-ului de a impune statelor candidate unele condiţionări nu
tocmai convenabile în schimbul accederii în Uniunea Europeana);
9 puterea intelectuală: capacitatea de a convinge pe cineva să creadă în ceva
sau să facă ceva anume (ex. capacitatea de a convinge fostele state comuniste din
centru şi estul Europei să îmbrăţişeze statul de drept şi economia de piaţă);
9 puterea autoritară: capacitatea de a apela la legitimitate pentru a convinge
pe cineva să facă ceva anume (rezoluţia Parlamentului European care cere Italiei să se
conformeze reglementărilor comunitare în materie de drepturi ale omului în cazul
amprentărilor copiilor romi);
9 puterea bazată pe altruism: capacitatea de a face apel la admiraţie sau
dragoste pentru a convinge pe cineva să facă ceva anume (ex. activarea Articolului 5
al Tratatului NATO ca urmare a solidarizării statelor membre cu americanii după
atentatele din Septembrie 2001);
9 puterea de manipulare: capacitatea de a controla situaţia şi oportunităţile
cuiva pentru a-l determina să facă sau să nu facă ceva anume (sprijinul politic selectiv
şi şantajul economic practicat Rusia faţă de Republica Moldova pentru a reduce
sprijinul populaţiei pentru ideea unirii cu România).
Rummel propune şi o ecuaţie a puterii, care inter-relaţionează capacităţi,
interese şi voinţa. Capacităţile se referă la resurse şi la posibila lor contribuţie la
succesul unor interese manifestate de un individ/entitate pentru a obţine anume
efecte. Interesele sunt legate în principal de scopurile unui individ/entitate, iar voinţa
de tăria dorinţei sale de a-şi atinge acele scopuri. Privită dinspre capătul opus, voinţa
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exprimă cât de hotărât este un individ/entitate să-şi utilizeze capacităţile pentru
atingerea unor scopuri precise. Astfel, ecuaţia puterii lui Rummel este:
Ps= Cs x Is x Vs
unde Cs reprezintă capacităţile unui individ/entităţi disponibile pentru atingerea
scopului s, Is este interesul acestuia pentru atingerea lui, iar Vs reprezintă puterea
voinţei sale de a atinge scopul s.
Relaţia între factorii acestei ecuaţii este multiplicativă, întrucât dacă unul dintre
ei este nul, atunci puterea de a atinge scopul s este nulă. De exemplu, oricât de
puternic ar fi un stat, dacă el nu are interes să ocupe un teritoriu al unui stat oricât de
slab faţă de el, sau, dacă ar avea un interes serios pentru ocuparea acelui teritoriu, dar
nu consideră că merită efortul - adică, dacă nu are voinţa necesară - atunci puterea lui
este redusă. Invers însă, statul slab pentru care deţinerea teritoriului este vitală şi care
are voinţa de a merge până la capăt pentru păstrarea lui, se poate dovedi mai puternic
decât marea putere care îl ameninţă şi îşi poate atinge scopul de a-şi păstra în
continuare teritoriul ipotetic disputat. În concluzie, pentru a avea puterea de a reuşi
ceva, nu trebuie ca un stat să aibă în mod egal capacităţi, interese şi voinţă. Fiecare
dintre aceşti factori joacă un anumit rol, în interacţiune cu ceilalţi doi, dar dacă unul
dintre ei este absent în legătură cu un scop, aşa este şi puterea lui în legătură cu
scopul respectiv.
Am descris în detaliu ecuaţia lui Rummel, întrucât poate explica succesul lui
David în lupta cu Goliath, a Vietnamului în lupta cu Statele Unite, a Afganistanului
în fata Armatei Rosii s.a. Deşi reprezintă una dintre numeroasele variante în care
puterea poate fi clasificată, viziunea Rummel pare să ofere instrumentele necesare
pentru a descifra toate tipurile posibile de manifestări ale puterii exercitate în relaţiile
internaţionale.
Abandonându-l deocamdată pe Rudolph Rummel, trebuie precizat că între
primii gânditori care au elaborat definiţii ale puterii ce au rezistat probei timpului a
fost Max Weber, vestitul sociolog al guvernării.
„Puterea este posibilitatea de a-ţi impune voinţa asupra comportamentului
uneia sau mai multor persoane", scria Max Weber în „Wirtschaft und Gesellschaft”
(Economie şi Societate), în 1915.
„Puterea este probabilitatea ca un actor într-o relaţie socială să fie într-o
poziţie care să-i permită să-şi impună voinţa în ciuda rezistentei altcuiva, indiferent
de fundamentul pe care se bazează această probabilitate”, adaugă Max Weber în
„Theory of Social & Economic Organization: Role of Ideas & Subjectivism in
Action”, din 1915.
„Prin putere se înţelege oportunitatea existentă într-o relaţie socială care
permite cuiva să-şi impună voinţa chiar împotriva rezistenţei altcuiva şi indiferent pe
ce se bazează această oportunitate”, concluzionează Max Weber în „Basic Concepts
in Sociology”, 1920.
Pornind de la baza teoretică excepţională lăsată moştenire de Max Weber, alţi
cercetători ai sferei relaţiilor internaţionale au adăugat precizări sau nuanţe
suplimentare, fără însă a produce vreo revoluţie conceptuală:
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„Puterea poate fi definită ca obţinerea efectelor dorite. A are mai multa putere
decât B daca A obţine mai multe efecte dorite, iar B doar câteva” (Bertrand Russell,
1938);
„Puterea reprezintă capacitatea de a utiliza forţa” (Bierstedt, R.,1950);
„Puterea este procesul prin care se afectează politicile altora cu ajutorul
(efectiv sau cu ameninţarea folosirii) unei pedepse severe pentru neconformarea cu
politicile dorite” (Lasswell and Kaplan, 1950);
Aserţiunea „A are putere asupra lui B” poate fi substituită cu aserţiunea
„comportamentul lui A determina comportamentul lui B” (Herbert Simon, 1957);
„Ideea mea intuitivă despre putere este ceva de genul: A are putere asupra lui B
până acolo încât îl poate determina pe B să facă ceva ceea ce nu ar fi făcut dacă nu ar
fi fost nevoit” (Dahl, Robert, 1957);
„Puterea reprezintă capacitatea cuiva de a-şi îndeplini dorinţele prin controlul
opţiunilor şi/sau preferinţelor altuia” (Kuhn, Thomas, 1957);
„Puterea este capacitatea de a provoca sau împiedica schimbarea” (Michael M.
May, 1972).
Definiţiile puterii trecute în revista mai sus răspund viziunii uneia sau mai
multor asemenea abordări. De altfel, aceste curente de gândire asupra puterii îşi
găsesc confirmarea în comportamentul statelor şi dinamica puterii internaţionale.
3. Securitatea ca putere
În secolul XIX, securitatea era subordonată artei militare, iar începând cu
secolul XX, aceasta a fost inclusă, din ce în ce mai pregnant, domeniului evoluat al
acesteia, denumit studii strategice, prin combinarea cu echipamentele şi tehnologiile
nucleare, comunicaţionale şi informatice. Din această perspectivă intervalul 19451990 îl putem considera ca perioadă de apogeu a securităţii înţelese ca putere
militară, arsenalele acumulate de către cele două blocuri militare, fiind de neimaginat,
rezultatul analizat „postum” fiind considerat ca şi calea potrivită care a dus la evitarea
„războiului cald”.
Relaţiile internaţionale se află, actualmente, în centrul atenţiei majorităţii
cercetătorilor domeniului ştiinţelor umaniste, considerându-se că problemele ce se
află pe agenda discuţiilor pe tărâm economic sau politic nu mai pot găsi răspuns decât
printr-o abordare globală, care să vină în întâmpinarea fenomenului însuşi ce poartă
numele de globalizare.
Conceptul de echilibru al puterii este o dezvoltare a ultimelor două secole în
Europa, modelul dorit a se implementa actualmente fiind bazat pe dictatele politicii
externe wilsoniene - securitatea colectivă, convertirea după modelul de viaţă
american, consolidarea unui sistem internaţional care gestionează disputele după
norme legal-convenţionale.
Chestiunea armonizării funcţiunilor statului este obiectivul oricărei guvernări,
indiferent de influenţele mediului de securitate, în aşa fel încât să se creeze echilibrul
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social, atingerea stării de ordine a statului, o ordine capabilă să „încorporeze în ea
toate forţele în loc de a fi la discreţia lor”.2
Actualmente marile puteri promovează alt stil de folosire a puterii, acela de
integrare a cunoştinţelor, simbolurilor, valorilor despre realitatea socială, prin
combinarea spiritualului, raţionalismului şi virtualismului mistic.
„Primatul spiritualului în conceperea ordinii combinat cu postulatul
virtualismului semitainic sau mistic apleacă perspectiva sociologiei atât de puternic
spre o nouă abordare şi deci spre o nouă abordare şi deci o nouă perspectivă de
integrare a cunoştinţelor încât am îndrăznit să o denumim printr-un termen nou:
noologie.”3
4. Securitatea ca funcţie
Una din funcţiile esenţiale ale statului, este aceea de prezervare a memoriei
colective, denumită de sociologi şi „etnopotenţial” (Llobera), „legături primordiale”
(perenialişti), „protonaţiune” (A. Smith), etnosubstrat (Ilie Bădescu), astfel că, de la
funcţia de apărare armată, la cea de apărare a „secretelor” (intelligence) şi de ordine
publică, până la cea amintită la început, regăsim una şi aceeaşi instituţie, dar şi unic
instrument capabil să îndeplinească eficace aceste atribuţii: statul naţional.
Conceptul de securitate naţională a fost introdus în 1945, de către James
Forrestal, secretar american al Apărării, ca principiu de bază al politicii externe a
SUA.
Noţiunea de securitate provine din latinescul securitatis, -atis şi semantic este
definită prin „faptul de a fi la adăpost de orice pericol” sau “sentimentul de
încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol”.
Securitatea este una din condiţiile esenţiale de conservare a vieţii indivizilor şi
grupurilor umane, care pentru asigurarea întreţinerii ei şi realizarea progresului
material şi spiritual al membrilor colectivităţii, este nevoie de a se acţiona împotriva
influenţei factorilor perturbanţi din afară. Securitatea a apărut odată cu apariţia
omului, a preocupat colectivităţile umane de-a lungul existenţei lor, iar conceptul
folosit cel mai des în analizele de securitate, în special ale dimensiunilor non-militare,
este cel de securitate umană, întrucât subiectul şi obiectul de referinţă al securităţii
este individul uman, iar starea lui de securitate trebuie să constituie punctul de
pornire al oricărui studiu în acest domeniu, indiferent de sfera de analiză, din punct
de vedere spaţial(teritoriu naţional, regiune, continent etc.).
Omul reprezintă entitatea de construcţie pentru orice formă de organizare
socială, iar gradul de realizare a securităţii lui se reflectă în securitatea grupului din
care face parte. Insecuritatea reprezintă opusul securităţii şi teoretic ea trebuie să fie
starea de excepţie a oricărei societăţi, însă realitatea este cu totul alta mai ales în
cazul ţărilor subdezvoltate, unde nici măcar securitatea alimentară nu este asigurată.
Aceste situaţii confirmă şi întăresc locul central al securităţii în organizarea şi

2
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Ilie Bădescu, Cu faţa spre Bizanţ, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2004, p.110.
Ilie Bădescu, Cu faţa spre Bizanţ, p. 112.
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funcţionarea oricărei societăţii, ea devenind actualmente una dintre provocările cele
mai evidente la adresa societăţii umane.
Protecţia trebuie realizată prin cunoaşterea şi contracararea ameninţărilor şi
îndepărtarea pericolelor, astfel că fiecare naţiune este obligată să-şi construiască
„capacităţi (organizaţii) informaţionale, capabile să utilizeze informaţia, printr-o
strategie construită …., cu caracter public sau secret. Acestea sunt vitale pentru
identificarea şi prevenirea presiunilor expansioniste (de acaparare, subordonare
n.n.) ale imperiilor („centrelor de putere”) sau ale celor distructiviste (de
fărâmiţare) ale construcţiilor mecanice de tipul feudelor.4
„Cea mai mare parte a literaturii de specialitate de referinţă în domeniul
securităţii apelează la două concepte principale: putere (power) şi pace (peace).
Conceptul de putere este central în relaţiile internaţionale şi în studiile strategice, în
timp ce conceptul de pace este central în studiile de pace (peace studies) şi în dreptul
internaţional….Şcoala realistă a statuat necesitatea obţinerii puterii, în special a
puterii militare, ca ultimă garanţie a securităţii, în timp ce şcoala idealistă a
subliniat importanţa dezarmării şi obţinerii păcii, chiar a păcii permanente, pentru
asigurarea securităţii.”5
„Conţinutul preponderent militar şi orientarea externă a conceptului de
securitate au lăsat loc pentru dezvoltarea unor rudimente a ceea ce, în unele ţări, s-a
numit „siguranţa naţională”…Tehnologia informaţiei a redus limitările impuse în
trecut de spaţiu (distanţă) şi timp (durată) mişcării de capitalurilor, forţei de muncă,
serviciilor, ideilor, ceea ce a dat naştere unui proces transnaţional care nu mai ţine
cont de graniţe.”6
„Pe scurt, putem vorbi astăzi de un domeniu al studiilor de securitate în curs
de delimitare, care şi-a câştigat autonomia faţă de studiile strategice şi de studiile de
pace, a încorporat rudimentele teoriilor privind siguranţa internă, a devenit un
domeniu cu o pronunţată orientare către aspectele civile (politic, economic, societal,
ecologic) şi înregistrează o subordonare a agendei regionale faţă de agenda globală.
Securitatea este publică, demilitarizată, civilă şi globală.7
Noua şcoală a studiilor de securităţii, abordată de Barry Buzan, propune
omologarea socială a problematicii de securitate stabilite de şcoala realistă, cu un nou
aparat conceptual, în baza unei noi metodologii şi a unei noi scheme de interpretare,
realizând o convergenţă a modelelor realist şi liberal. 8 Natura securităţii nu permite
obţinerea unei definiţii general acceptate. Majoritatea definiţiilor omit una sau mai
multe chestiuni cruciale. Deşi o definiţie precisă va fi întotdeauna controversată,
sensul general a ceea ce se află în discuţie este urmărirea absenţei ameninţării.9
Identificarea unei anumite metodologii în studiile de securitate nu se poate face în
afara unei teorii. În studiile strategice, de exemplu, securitatea a fost explicată prin
teoria „echilibrului de putere” şi prin metodologia „echilibrului armamentelor”. În
studiile de pace, a fost elaborată teoria securităţii „zonelor de pace” utilizându-se
4
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I.N.S., p.13.
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I.N.S., pp.31-33.
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metodologia „checklist” (indicatorii democraţie, economie de piaţă, libertate etc.), iar
metoda sectorizării securităţii nu poate fi înţeleasă decât în interiorul teoriei lărgite a
securităţii propuse de noua şcoală.10
„Războiul rece a condus la o militarizare a securităţii, întrucât confruntarea
militară dintre Est şi Vest a dominat întreaga perioadă dintre 1945 şi 1990”11 şi
totodată aceeaşi perioadă „poate fi considerată perioada de apogeu a securităţii
înţeleasă ca putere militară.”12
Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI este marcat de
profunde transformări, globalizarea se afirmă tot mai mult ca un proces necesar şi
ireversibil, lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, generând noi riscuri şi
ameninţări.
În ultimul deceniu, securitatea la nivel global s-a transformat dramatic, o mare
parte din vechile ameninţări au dispărut treptat, provocări noi şi terifiante luându-le
locul, acestea fiind generate de tensiunile şi instabilitatea provocată de incidenţa
terorismului internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă, amploarea
crescândă a crimei organizate transfrontaliere, a traficului ilegal de droguri, de bunuri
şi de fiinţe umane, dar mai ales de politicile imprevizibile ale „statelor eşuate” cu ale
lor regimuri totalitare.
Actualmente vulnerabilităţile, riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa
securităţii au căpătat o semnificaţie sistemică, astfel că, de exemplu, restrângerea
definiţiei securităţii la conceptele de integritate teritorială sau de interese naţionale
determină excluderea din analiză a ameninţărilor de natură socială la adresa societăţii
interne, regionale sau internaţionale. Redefinirea securităţii astfel încât să includă şi
dimensiunea economică, politică, culturală etc. ca elemente separate şi cu importanţă
egală, este concomitentă cu preocuparea de a identifica şi celelalte aspecte ale unei
noi agende de securitate (politici macroeconomice, factori de natură culturală,
politică, de mediu etc.).
Starea de securitate a unui stat, analizat ca organism social, din perspectivă
sistemică, în afara stării de război(excluzând din analiză dimensiunea militară), poate
fi măsurată, comensurată şi după caz cuantificată prin metode şi modalităţi diverse,
care să evidenţieze echilibrul sau dezechilibrul în dinamică al întregului, al părţilor
inter-relaţionate, reprezentate de subsistemele, politic, economic, social, cultural,
ecologic, pornind chiar de la entitatea de referinţă, individul, analizat la rându-i din
perspectiva asigurării minimului de condiţii bazale existenţiale, repere şi coordonate
cadru de evoluţie în societate (instituţii funcţionale).
Analiza ar trebui să ia în calcul pentru evaluare, aspecte reflectate de către
elementele constitutive esenţiale ale sistemului: context (capacităţi, proiecte şi
rezultate, modele economice aplicate, aşteptări sociale, tradiţii şi/sau mentalităţi,
percepţii individuale şi colective, calitatea mediul natural); mediu cultural (ideologii
şi doctrine, valori, norme, atitudini, axiologie, deontologie, etică şi morală,
ecocultură); structuri (partide, modalităţi de guvernare, grupuri de interese,
producători şi consumatori, statusuri şi funcţii sociale, localizarea şi distribuţia
10
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industriilor în spaţiu); procese (constructive şi consensuale, deconstructive şi fals
consensuale, viciate şi ineficiente, producţia şi distribuţia ei, educaţia, gradul de
folosire/epuizare al resurselor şi alternativele la acestea); efecte (guvernare bună sau
ineficientă, bunăstare sau pauperizare, justiţie sau injustiţie, instruire, elită, incultură,
mediocritate, ignoranţă, mediu poluat sau protejat).
Securitatea se realizează la toate nivelurile de organizare socială (individ –
grup – stat - naţiune - federaţii - alianţe şi se manifestă în toate domeniile vieţii
sociale: politic, economic, social, cultural, militar, ecologic, etc. Securitatea se
realizează de către sistemul politic şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
9 să fie în competenţa unor instituţii ale statului;
9 puterea politică să fie legitimă şi să primeze autoritatea legii;
9 orice acţiune desfăşurată trebuie făcută pe baza unui sistem normativ;
9 întemeierea acţiunilor trebuie să aibă la bază un sistem de valori general
acceptate de către societate;
9 respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în conformitate
cu reglementările internaţionale la care statul este parte;
„Când Europa va începe să-şi asume o identitate politică proprie, veritabilă,
cu preluarea crescândă de către U.E. a unor funcţii de guvern supranaţional, NATO
va trebui să se transforme pe baza formulei 1+1 (SUA+ UE)”13.
Semnificativ, în această direcţie, a fost decizia luată în cadrul alianţei în 1996,
de a se constitui Combined Joint Task Forces, creând astfel posibilitatea unor
iniţiative strict europene bazate pe comanda, controlul, comunicaţiile, informaţiile şi
logistica alianţei. „Menţinerea NATO este vitală pentru conexiunea transatlantică. În
această privinţă există un consens americano-european covârşitor. Fără NATO,
Europa nu numai că ar deveni vulnerabilă, dar s-ar şi fragmenta politic. NATO
asigură şi oferă o structură stabilă pentru
înfăptuirea unităţii europene. Acest lucru face ca NATO să fie vital pentru
Europa”.14
Conceptul de putere este determinant în relaţiile internaţionale şi în orice studiu
strategic şi tocmai din această perspectivă enunţăm în continuare o serie de întrebări
la care trebuie să răspundă noua configuraţie strategică a NATO:
1. Cine, cu ce mijloace şi în ce scop ar putea declanşa un război de mare
amploare împotriva Alianţei Nord-Atlantice sau a unui stat membru al acesteia?
2. Care sunt şi care ar putea fi sursele unor conflicte de mare amploare, unde se
află şi unde se pot afla ele în raport cu arealul NATO?
3. Care ar putea fi structura de forţe (stat, putere mondială, alianţă, coaliţie) ce
s-ar constitui ca adversar al Alianţei Nord-Atlantice, în cât timp s-ar constitui şi ce
potenţial ar avea?
4. Care ar putea fi, pentru următoarele decenii, structura globală dominantă de
putere economică, politică şi militară şi ce rol ar putea avea NATO în cadrul
acesteia?
13
14

Zbigniew Brzezinski, Marea tablă de şah, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 91.
Zbigniew Brzezinski, Marea tablă de şah, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 90.

159

5. Care ar putea fi obiectivele politice şi strategiile operaţionale ale unui război
împotriva Alianţei Nord-Atlantice?
6. Care ar fi modalităţile concrete de acţiune împotriva Alianţei NordAtlantice?
7. Care ar putea fi dinamica timpilor de avertizare şi cei de reacţie imediată,
pentru o astfel de confruntare?
În acest context, pentru a-şi asigura supravieţuirea şi pe cât posibil bunăstarea,
România a ales şi face parte dintr-o alianţă politico-militară şi dintr-o comunitate
aflată în plin proces de construcţie şi definire.
Spectrul analizei relaţiilor internaţionale este foarte larg, putând însă a fi
încadrat din punct de vedere doctrinar în trei teorii distincte: realism, liberalism şi
marxism, însă conceptul de securitate internaţională este mai extins, fiind analizat de
specialişti în funcţie de seturile de semnificaţii care i se atribuie în diversele şcoli de
gândire: realism, neorealism, behaviorism, constructivism, liberalism, marxism.
Dreptul puterii şi puterea dreptului au reprezentat reperele tradiţionale în
abordarea şi înţelegerea securităţii, ca produs dar şi ca derivat. În mod eronat
raţionaliştii au crezut că raţiunea este sursa luminii. „În realitate, sursa luminii este în
adâncul fără fund al inimii şi se transpune în lume prin trăiri, adică prin stări
sufleteşti, ca simple latenţe sufleteşti.”15
„Sistemele internaţionale au o viaţă precară. Fiecare „ordine mondială”
exprimă o aspiraţie la permanenţă; termenul însuşi are o aură de perenitate în jurul
său. Şi totuşi, elementele care o compun sunt într-o curgere constantă.”16
Henry Kissinger conchide în continuare că „durata sistemelor internaţionale sa micşorat” cu fiecare secol, astfel că, de exemplu, ordinea postwestfalică a durat 150
ani, sistemul internaţional creat după Congresul de la Viena a durat 100 ani, ordinea
care a caracterizat Războiul Rece s-a menţinut 40 ani, realitate care-i susţine
raţionamentul.
Orice stat (dintre cele care am făcut referire), care-şi asumă calitatea de jucător
în arena internaţională, prin intermediul exponenţilor lui („grup conducător”), are la
dispoziţie mai multe alternative de a edifica un regim, de a-şi folosii puterea publică,
pornind de la posibilităţile de dezvoltare care există „latent în starea de fapt a
propriului popor”, ori de a-l edifica, a-l înălţa, ca pe o pură „construcţie
ideologică”17, toate astea formate în interior şi mai apoi extinse şi impuse(chiar
juxtapuse) cât de mult este posibil şi la alte popoare.
Cu referire la cele menţionate Henry Kissinger scrie: „Pentru a treia oară pe
parcursul acestui secol, America şi-a declarat astfel intenţia de a construi o nouă
ordine mondială aplicând întregii lumi valorile sale interne”18 astfel cele trei
momente au fost iniţiate cronologic în 1918 la Conferinţa de pace de la Paris, sfârşitul
celui de-al doilea război mondial, prin exponenţii săi Fraklin Delano Roosevelt şi
Truman, urmat de epoca post război rece aflată în derulare.
15
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„Totuşi, puterea a devenit mai difuză, iar chestiunile în care forţa militară este
relevantă sau împuţinat. Absenţa unei ameninţări imperioase, fie ideologice, fie
strategice, lasă naţiunilor libertatea de a urma politici externe bazate tot mai mult pe
interesul naţional imediat.”19 Deci, constatăm că, realitatea se construieşte pe
modelul democratic, „lărgirea democraţiei”, „în mod limpede, aceste concepte
(wilsoniene - n.n.) nu au fost nici un succes extraordinar, nici un eşec
extraordinar.”20
Democraţia este un sistem de guvernare prin intermediul căreia cetăţenii îşi
aleg conducătorii/guvernanţii prin vot, iar puterea se sprijină pe suveranitatea
naţională. Filozoful spaniol Miguel de Unamuno a dat, după aprecierile specialiştilor,
cea mai potrivită definiţie a democraţiei, anume că ea este înţeleasă ca „proces istoric
de realizare efectivă a libertăţii şi egalităţii, proces de reală şi crescândă participare
a tuturor la viaţa politică şi economică a societăţii.”21
Conform viziunii ONU, societatea umană trebuie să se înscrie rapid într-un
proces de transformare pe două niveluri, al cărui rezultat să fie, pe de o parte,
transferul centrului de greutate de la securitatea teritorială la cea a oamenilor, iar pe
de altă parte, transferul mijloacelor de realizare a securităţii de la achiziţia de
armament la dezvoltarea umană sustenabilă. Securitatea umană necesită, în acest caz,
contracararea unei largi game de ameninţări la adresa oamenilor, grupate astfel:
securitatea economică prin asigurarea unui venit minim necesar fiecărui individ,
securitatea hranei, securitatea medicală, securitatea personală, ocrotirea oamenilor de
violenţa fizică, oricare ar fi sursa acesteia, securitatea comunităţii, securitatea
drepturilor politice, securitatea ecologică.
Adepţii teoriei securităţii umane analizează atât sursele directe, cât şi pe cele
indirecte ale ameninţărilor22:
• Ameninţări directe:
9 moarte violentă: victimele unei crime violente, uciderea femeilor şi
copiilor, terorism, revolte, genocid, torturarea şi uciderea disidenţilor,
victimele de război etc;
9 dezumanizare: sclavie, răpire, arestarea oponenţilor politici etc;
9 droguri: dependenţa de stupefiante, trafic ilegal;
9 discriminare: legislaţie discriminatorie, practici împotriva minorităţilor,
subminarea instituţiilor politice etc;
9 dispute internaţionale: tensiuni şi crize între state;
9 armament de distrugere: proliferarea armelor de distrugere în masă.
• Ameninţări indirecte:
9 privaţiuni la nivelul nevoilor umane de bază (hrană, apă, îngrijire
medicală de bază, educaţie primară);
9 maladii: rata de apariţie a bolilor şi morburilor care ameninţă viaţa;
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9 dezastre naturale şi/sau provocate de om şi degradarea mediului la nivel
naţional, zonal, regional şi global;
9 subdezvoltare: nivel scăzut al PIB/locuitor, creşterea lentă a PIB-ului,
inflaţie, şomaj, inegalitate, sărăcie, instabilitate economică, stagnare şi
transformare demografică la nivel naţional, zonal, regional, global etc.;
9 dislocare de populaţie: refugiaţi şi migraţie la nivel naţional, zonal,
regional şi global.
Securitatea de grup/grupală este similară celei individuale, însă, la nivel grupal,
unul dintre cele mai importante aspecte ale securităţii/insecurităţii este absenţa/
prezenţa discriminării. În timp ce un individ poate fi marginalizat din cauza afilierii
sale religioase, naţionale sau etnice, discriminarea este mult mai evidentă şi, în
acelaşi timp, mai uşor de prevenit, atunci când subiectul este un întreg grup.
Immanuel Kant observa încă din anul 1795 o tendinţă, anume că „lumea s-a
restrâns” până la punctul în care încălcarea unui drept într-o ţară are consecinţe
asupra întregii lumi, însă ea a devenit evidentă spre sfârşitul secolului XX. Astfel că,
războaiele dintre state sau armate naţionale au devenit, în cele mai multe zone ale
lumii, un anacronism. Multe conflicte armate actuale sunt intra-statale purtate
împotriva civililor, pentru a stăpâni teritorii şi a controla resurse, altele sunt produs al
efectelor destabilizatoare ale grupurilor etnice care acţionează uneori cu încăpăţânare
pentru a-şi impune tranşant autonomia, dar indiferent ce motivaţii se aduc, violenţa se
derulează sub imperiul puterii interesului.
Adesea numite „războaie civile”, sunt născute în contextul globalizării şi
caracterizate de o multitudine de conexiuni globale. Conflictele armate desfăşurate în
plan naţional au implicaţii şi efecte asupra nivelului internaţional şi viceversa.
Concluzii
La nivelul actorilor globali, din perspectiva luptei armate, partida s-a încheiat
veacul trecut, dominaţia pe marea tablă de şah, din acest punct de vedere, fiind
tranşată pentru multă vreme. Un război între aceşti jucători geostrategici şi pivoţi
geopolitici, indiferent de combinaţia lor în raport de beligeranţă, ar avea ca
deznodământ o catastrofă globală, cu învingători şi învinşi deopotrivă. Trecerea de la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţiunilor de sine stătătoare la cea
regional-civilizaţională, construită pe fundamentul identităţii de rasă. Lumea
unipolară, cea a unei singure superputeri, SUA, este greu de modelat şi constatăm că
„victoria în Războiul rece a făcut mult mai dificilă implementarea visului wilsonian
de securitate colectivă. În absenţa unei puteri potenţial dominante, naţiunile
principale nu văd ameninţarea la adresa păcii în acelaşi fel şi nici nu sunt dispuse
să-şi asume aceleaşi riscuri pentru învingerea acelor ameninţări pe care le
recunosc23 înţelegerea reacţiilor binevoitoare sau greşite ale acestora, asumarea
propriilor erori şi corecţia disfuncţiilor interne.

23

Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2003, p. 714.
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Democratizarea relaţiilor internaţionale a determinat o creştere a influenţei
actorilor non-statali în foarte multe compartimente ale societăţii civile, unele instituţii
ale statului suveran cedând o parte a autorităţii unor astfel de organizaţii, erodându-se
controlul statului pe anumite segmente ale exercitării puterii statale. Apare, astfel,
între stat şi aceşti actori non-statali, un factor de interdependenţă, fiecare din părţi
încercând să-l modeleze pe celălalt. În ciuda oricăror influenţe din partea actorilor
non-statali, statul suveran nu este pus în pericol, dar, încet şi sigur, aceşti actori
erodează autoritatea statului, făcând, astfel, jocul globalizării care erodează puterea
statelor, până la dispariţia multora.
Mediul extern - internaţional este o creaţie convenţională a statelor. În acest
mediu, în context westfallian, nu aveau acces decât statele ca instituţii care guvernau
societăţi distincte, iar societatea participa la stabilirea ordinii mondiale, în mod
determinant, prin intermediul statului naţiune. In context postwestfallian societatea
participă, cu accente diferite, direct în arenă (în cea europeană, de exemplu), astfel,
observăm că, nivelul şi limita statului naţiune se restrâng, nemaiputând împiedica
societatea (vectorii săi componenţi) să pătrundă în mediul internaţional. De
asemenea, constatăm că membrii săi „neoficiali” ies din raza sa de reprezentare,
aceea de relaţionare exclusivă prin reprezentanţii statului, concurându-i chiar
autoritatea, creând o nouă realitate, relativ independentă şi constrângătoare în raport
cu a sa (vezi efectul MAILAT, dar şi al celorlalţi şi în dimensiunea lui negativă, la
care, pentru celălalt pol, îl adăugăm pe tenorul Costel BUSUIOC).
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PRIMĂVARA ARABĂ ŞI MEDIUL DE SECURITATE
Dr. Petre DUŢU*
Anişoara DINU**
Revoltele arabe au fost evenimente ce au marcat evoluţia mediului de securitate naţional,
regional şi internaţional în principal, în prima parte a anului 2011. Efectele pe care le-au generat
au condus la consecinţe semnificative în plan social, politic, economic, militar şi geopolitic.
Obiectivele urmărite de persoanele implicate, îndeosebi de tinerii ce au constituit baza
socială a revoltelor nu au fost atinse aşa cum au sperat la declanşarea evenimentelor. Totuşi,
urmările revoltelor arabe se vor vedea cu mai multă claritate în timp.

1. Consideraţii privind mediul de securitate
Mediul de securitate este o realitate reprezentată de sistemul condiţiilor
favorabile, interne şi internaţionale, sociale, economice, militare, politice şi de mediu,
în care fiinţează şi activează orice comunitate umană. El reprezintă arealul în care se
manifestă starea de securitate/insecuritate, atât la nivel individual, grupal, statal,
zonal, regional, cât şi global. Mediul de securitate are o structură complexă şi
evoluţia sa depinde de o multitudine de factori naţionali, regionali şi internaţionali.
Mediul de securitate este definit diferit în lucrările de specialitate, în funcţie de
o serie de criterii. Cel mai adesea se foloseşte criteriul nivelului de existenţă şi
manifestare a caracteristicilor sale. În acest context, se poate vorbi de: mediul
internaţional de securitate; mediul regional de securitate şi mediul naţional de
securitate1. Fiecare tip de mediu de securitate are propriile sale arii de cuprindere,
trăsături definitorii, vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări. De aceea, analiza şi
evaluarea oricăruia dintre ele trebuie să ţină seama de mediul strategic de securitate şi
tendinţele sale de evoluţie, de natura vulnerabilităţilor sale, de riscurile şi
ameninţările specifice fiecărui tip de mediu de securitate.
Există, în acelaşi timp, o interdependenţă funcţională între diferitele tipuri de
medii de securitate. Astfel, mediul naţional de securitate poate fi văzut ca o
componentă a mediului regional de securitate, iar acesta din urmă constituie un
element esenţial al mediului global de securitate. Prin urmare, dacă există
disfuncţionalităţi majore, ieşite de sub control, la nivel naţional, acestea influenţează
negativ stabilitatea mediului regional de securitate. La rândul său, insecuritatea
existentă la nivel regional se răsfrânge nefavorabil asupra mediului global de
securitate. Astfel, conflictul armat regional dintre statul Israel şi miliţiile Hezbollah
(aflate în sudul Libanului), a acţionat semnificativ asupra mediului internaţional de
securitate amplificând sursele de insecuritate. De asemenea, revoltele arabe au
*

Cercetător ştiinţific gr. II, Şeful Secţiei de Studii şi Cercetări, Centrul de Studii Strategice de
Apărare şi Securitate din UNAp „Carol I”.
**
Preşedintele Fundaţiei „Casa Îngerilor”, Bucureşti.
1

Vezi: Petre DUŢU, Mediul de securitate în contextul globalizării şi integrării regionale, Bucureşti, 2007, cap.IV.

165

contribuit la creşterea gradului de insecuritate în regiune prin efectele economice,
politice, geopolitice şi sociale produse.
2. Primăvara arabă
2.1. Derularea evenimentelor
Sfârşitul anului 2010 şi începutul lui 2011 au fost marcate de declanşarea,
relativ spontană, a mişcării de protest din Tunis, capitala Tunisiei. A urmat apoi
Egiptul, şi ulterior celelalte state din Orientul Mijlociu şi nordul Africii. Mass-media
internaţională, depăşind dificultăţile din capitalele cuprinse de revolte, au relatat
despre desfăşurarea evenimentelor numite fie revoluţii arabe, fie revolte arabe ori
primăvara arabă2. „Primăvara arabă” este un eveniment major al debutului secolului
al XXI-lea, care, asemenea căderii Zidului Berlinului, redistribuie datele geopoliticii
mondiale. Evenimentele ce se derulează în lumea arabă sunt o formidabilă
oportunitate pentru populaţiile arabe de a se elibera de regimurile autoritare care
conduc de decenii respectivele ţări. De asemenea, revoltele arabe sunt ocazia pentru
Occident de a-şi revedea modul său de gândire, şi de a rupe cu paralizia intelectuală
ce se bazează pe teama unui islamism galopant şi a unei anumite condescendenţe visà-vis de lumea arabă.
Pornită din exasperarea tinerilor care nu au mai tolerat umilirea, corupţia,
sărăcia, şomajul şi nepotismul, revoltele au continuat mai multe luni. Această
aspiraţie la demnitate, la modernitate şi la libertate a fost cu brutalitate reprimate în
Libia, Siria, Yemen şi Bahrein în timp ce în Egipt şi Tunisia, răsturnarea puterii
politice este asociată cu o tranziţie relativ reuşită spre instaurarea de regimuri mai
democratice. De fapt, tinerii participanţi la revoltele arabe, au fost nemulţumiţi de
condiţiile sociale, economice şi politice în care trebuiau să trăiască, precum şi de
absenţa oricărei speranţe de ameliorare a situaţiei lor. În acest context, o problemă
deosebit de gravă cu care se confruntă mai ales populaţia tânără din Orientul Mijlociu
este şomajul foarte mare. Astfel, rata şomajului în Maroc, Egipt, Tunisia şi Algeria
era în rândul tinerilor de 24% faţă de 9,8% la nivelul întregii populaţii active3. O altă
problemă acută cu care se confruntă întreaga populaţie, şi implicit şi tinerii o
reprezintă creşterea preţurilor alimentelor. Astfel, în 2011, această scumpire a
alimentelor a contribuit la trezirea mâniei populaţiei, îndeosebi a tinerilor. De
exemplu, în ţările Africii de Nord preţurile la alimente au crescut cu 25 % în ultimul
an4. În fine, o altă cauză o reprezintă sărăcirea populaţiei. De exemplu, în Egipt 40%
din populaţie trăieşte cu un dolar pe zi.
Practic, „Primăvara arabă” reprezintă un ansamblu de evenimente populare de
amploare variabilă ce au cuprins numeroase ţări din lumea arabă începând cu
decembrie 2010. Aceste mişcări revoluţionare naţionale5 sunt, totodată, numite
revoluţii arabe, revolte arabe sau trezirea arabă6.
2
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În opinia noastră, denumirea cea mai corectă este cea de „revolte arabe” dacă
avem în vedere transformările social-politice pe care le-au generat în ţările ce au avut
loc, forţele sociale implicate în eveniment şi conducătorul acestor mişcări sociale.
Aceste evenimente au început la 17 decembrie 2010 în Tunisia ce a făcut ca Ben Ali
să părăsească puterea. Alte popoare au preluat sloganul tunisienilor „pleacă” devenit
simbol al acestor revolte. În afara plecării dictatorilor şi instaurarea unei democraţii,
manifestanţii cereau împărţirea bogăţiilor care să le asigure condiţii mai bune de
viaţă, locuri de muncă şi demnitate. Atunci când revolta egipteană a provocat
plecarea lui Hosni Mubarak şi o tranziţie democratică, ceilalţi nu au putut face ceva
asemănător. De exemplu, în Libia revolta s-a transformat într-un război civil între
forţele fidele lui Muammar Gadhafi şi insurgenţi, susţinuţi de o intervenţie străină sub
mandat ONU. În Bahrein, solidaritatea contrarevoluţionară a monarhiilor din Golf a
dus la eşecul mişcării de contestare. În Yemen, dictatorul Saleh a ales calea de mijloc
răspunzând, într-o oarecare măsură, exigenţelor opoziţiei şi susţinerii internaţionale
de a realiza o tranziţie paşnică spre o guvernare democratică. În Siria, represiunea a
cauzat sute de morţi iar speranţele protestatarilor s-au spulberat. Totuşi, în ciuda
violenţei represiunilor în toate aceste ţări cuprinse de revolte şi a eşuării revoltelor
contestaţiile continuă. Toate celelalte ţări arabe au fost cuprinse de revolte, dar
manifestările de aici au avut o amploare şi consecinţe limitate. Statele non-arabe au
înregistrat, de asemenea, manifestaţii sau procedat la acţiuni preventive, mai ales în
Iran, dar amploarea acestor mişcări a fost în general redusă şi influenţa lor în lumea
arabă nu a fost clar stabilită.
Principalele cauze ale acestor mişcări cu puternică dimensiune socială sunt
lipsa libertăţilor individuale şi publice, şomajul, mizeria, costul ridicat al vieţii ca şi o
nevoie de democraţie care să nu fie de faţadă. Acest val de revolte este comparat cu
diverse momente istorice, ca Primăvara popoarelor din 18487, căderea Cortinei de fier
în 19898.
Aceste revolte au recurs la metode de contestare non-violente iar protestatarii
au folosit tehnologiile moderne - Internet şi telefon mobil - de o manieră intensivă
pentru a comunica între ei, precum şi televiziunea satelitară ce a jucat un rol
important în derularea evenimentelor. Dictaturile vizate au încercat să contracareze
aceste mijloace de comunicaţii prin bruiaj al reţelelor, atacuri împotriva jurnaliştilor
şi alte procedee de limitare sau anulare a funcţionării Internetului, telefoanelor mobile
şi a televiziunii prin satelit.
În iunie 2011, contestarea a continuat în cvasi-totalitatea ţărilor arabe, diferitele
mişcări se încurajează reciproc: astfel, contestarea din Bahrein, contracarată prin
intervenţia saudită, s-a reluat la finele stării de urgenţă. În toate ţările cuprinse de
revolte, acestea au condus la cimentarea unităţii naţionale9. Aceste revolte arabe ar
putea să conducă la o modificare a hărţii în această zonă a lumii, cu consecinţe
7
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geopolitice (ca şi asupra conflictului israelo-palestinian), sociale şi economice majore
la scară mondială, mai ales din cauza industriei petroliere, foarte prezentă în aceste
regiuni.
2.2. Contextul desfăşurării revoltelor arabe
Înţelegerea adecvată a revoltelor arabe, a mecanismului declanşării şi
desfăşurării lor apreciem că necesită analiza contextului în care aceste evenimente sau produs. În opinia noastră, contextul desfăşurării revoltelor arabe se referă la:
factorul demografic; natura regimurilor politice în ţările cuprinse de evenimentul
analizat; condiţiile socio-economice; schema de derulare a evenimentelor; acţiunile
non-violente al protestatarilor şi rolul armatei în timpul şi după revolte; rolul
noilor tehnologii şi al mass-media; locul Islamului şi al femeilor în revoltele arabe.
Factorul demografic constituie un prim aspect definitoriu al revoltelor arabe.
El constă în: extrema tinereţe a populaţiei arabe într-un context al unei profunde
transformări demografice. Într-adevăr, de la începutul anilor 1980, lumea arabă a
cunoscut o reală diminuare demografică, cu o scădere semnificativă a indicelui
sintetic de fecunditate, care, astăzi, oscilează între 2 la 3 copii pe o femeie faţă de 5 la
7 copii în medie în anii 196010. Această scădere demografică se explică prin numeroşi
factori: ridicarea nivelului de şcolarizare a femeilor şi participarea lor la piaţa muncii;
urbanizarea accelerată şi nuclearizarea familiilor; încetinirea economiilor rentiere;
folosirea metodelor contraceptive; globalizarea comportamentelor. Comparativ cu
Europa, ridată şi îmbătrânită, lumea arabă se caracterizează, potrivit sursei citate,
printr-o extremă tinereţe a populaţiei sale. Grupa de vârstă 0-20 de ani reprezintă
aproape 45% din populaţia totală, adică aproximativ 170 de milioane de arabi dintr-o
populaţie totală de 360 de milioane. Tinerii din grupa de vârstă 15-25 de ani
reprezintă o pătrime din populaţia totală, adică 80 de milioane.
Teoretic, populaţia tânără reprezintă un avantaj pentru o ţară, mai ales din
punct de vedere economic, social şi demografic. În lumea arabă, însă realitatea este
cu totul alta: tinerii arabi a căror rată de şcolarizare şi educaţie au cunoscut un salt
spectaculos, sunt confruntaţi cu o rată de şomaj alarmantă, estimată la 40% pe
ansamblul tinerilor şi la 30% sunt tineri cu studii superioare11. La rândul lor, femeile
în două din trei cazuri sunt dublu penalizate. Mai mulţi factori explică această stare
datorită: slabei calităţi a sistemului educativ, a economiilor puţin diversificate şi puţin
integrate în regiune, regimuri politice rapace, sector privat anemic şi bazat pe
structuri familiale, sector public exagerat a cărui capacitate de absorbţie a fost atinsă
şi redusa gamă a produselor pentru acrea folosiri de calitate. Cu alte cuvinte, este
vorba de o inadecvare semnificativă între ofertă şi cerere de tineri din populaţia
activă.
Prin urmare, o generaţie tânără plină de vise, activă, din ce în ce mai educată,
larg urbanizată şi conectată la lumea externă prin reţelele sociale, sateliţi etc. şi o
piaţă a muncii restrânsă o fac să fie un actor esenţial al revoltelor arabe.
10

Prof. Bichara KHADER, La jeunesse: moteur des soulèvements démocratiques
http://www.medea.be/2011/05/la-jeunesse-moteur-des-soulevements-democratiques-arabes/, p.1.
11
Prof. Bichara KHADER, art. cit. p.2.

168

arabes,

Natura regimurile politice constituie al doilea element al contextului
revoltelor arabe. Pe ansamblu aceste regimuri politice, în lumea arabă, sunt de tip
autoritar, oligarhic12. De aceea, societăţile arabe aspiră la regimuri democratice, dar
acesta pare a fi un proces de durată şi foarte dificil întrucât, în prezent, există libertăţi
limitate, corupţie dezvoltată în majoritatea ţărilor şi şefi de state foarte adesea
vârstnici aflaţi în funcţie de mulţi ani, favorabili transmiterii ereditare a puterii
inclusiv în regimurile de tip republican.
De asemenea, se cuvine menţionat că anul 2010 marchează o scădere a rolului
SUA în regiune13. Astfel, în 2008, Turcia contribuie efectiv la realizarea medierii
între Siria şi Israel. Criza din Erbil din noiembrie 2010 este soluţionată fără ei. În
fine, Arabia Saudită şi Siria îşi asumă rolul de intermediar în Liban în 2010 şi 201114.
Pe de altă parte, obiceiul de a se supune dat de islam este cel care va face ca revoltele
fără lideri să nu reuşească. Pentru ca democratizarea să devină realitate, trebuie ca
manifestanţii să se organizeze potrivit modelului partidelor politice : program,
schimbări constituţionale15.
Numeroşi observatori notează cu satisfacţie că tentativele de a importa cu forţa
democraţia în lumea arabă au toate şansele să eşueze: invazia din Irak în 2003,
revoluţia din Cedre în 2005, susţinută de ţările occidentale şi războiul din Liban din
2006, nu au făcut decât să sărăcească aceste ţări şi să întărească acolo
comunitarismul. Reformele liberale impuse de FMI şi UE încetează de a mai fi un
stimulent economic al democratizării şi, de fapt, se manifestă ca un mod de a sărăci
populaţiile arabe, pe de o parte, şi de întărire a dictaturilor sau regimurilor autoritare,
pe de altă parte. Privatizările, speculaţia funciară, deschiderea la finanţa mondială,
departe de a crea locuri de muncă, au îmbogăţit oligarhiile kleptocrate şi au sărăcit
populaţiile16.
Condiţiile socio-economice sunt al treilea element esenţial al contextului
derulării revoltelor arabe. În regiune se alocă sume importante educaţiei: 5% din
bogăţia sa de 30 ani şi a reuşit să şcolarizeze 75% din grupa de vârstă în învăţământul
secundar, şi 25,8% în învăţământul superior17. În acest sens, trebuie menţionat că deşi
au un nivel de instrucţie ridicat tinerii nu-şi găsesc în ţara lor un loc de muncă
adecvat. Aceasta din cauza faptului că regiunea este atinsă de şomaj şi paradoxal,
tinerii sunt cei care sunt cei mai afectaţi. Astfel, 90% dintre şomeri au vârsta cuprinsă
între 15 şi 29 ani, şi rata şomajului la persoanele din această grupă de vârstă variază
între 20 şi 25% în regiune18.
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Acest şomaj ridicat limitează veniturile unei părţi din ce în ce mai mare a
populaţiei, deja sărace şi care nu a profitat de loc de liberalizarea din anii 1990 şi
200019.
Cu preţuri mari la alimente, cele mai înalte la sfârşitul anului 2010 şi începutul
lui 201120 o parte importantă a populaţiei este la limita posibilităţii de a se hrăni:
- preţul cerealelor a atins cel mai înalt nivel istoric, adică de 2,5 ori mai mult
decât în 2002;
- preţul zahărului a crescut de 4 ori faţă de 2002;
- alte produse alimentare au cunoscut creşteri mai puţin spectaculoase, dar şiau depăşit cel mai înalt nivel istoric.
De asemenea, este dificil accesul la o locuinţă şi la constituirea unei dote: rata
oamenilor căsătoriţi din grupa de vârstă 25-29 ani este doar de 50%, cea mai slabă
din lume. Frustrările acumulate prin acest gen de situaţie sunt considerabile21. Totuşi,
acest aspect este mai puţin important în ţările petrolifere, în care alimentele sunt fie
subvenţionate dinainte din 2011, fie veniturile din petrol sunt rapid mobilizate pentru
a face să scadă preţurile lor, sau fie Consiliul de cooperare din Golf intervine pentru a
finanţa măsurile sociale. Solidaritatea de proximitate sunt foarte importante, de
asemenea, pentru supravieţuirea celor mai săraci, în timp ce solidaritatea tribală au
dispărut practic. Potrivit lui Jean-Francois Daguzan, dificultăţile economice ale ţărilor
arabe cauzate de criza economică din 2008 sunt unul din factorii cheie al revoltelor în
curs. Economiile ţărilor arabe ar fi fost într-adevăr dur atinse de multiplii factori22. În
acest sens, sursa citată menţionează:
- diminuarea resurselor din aceste ţări prin scăderea preţurilor materiilor
prime cu 30-40% şi a exporturilor cu 30,6%;
- creşterea importurilor de bunuri la 18,6%, de unde o agravare a deficitului
balanţei comerciale la 60,4% ( 21 miliarde de dolari);
- conjunctura defavorabilă a afectat sursele de finanţare: contribuţia
turismului s-a diminuat cu 4,3%, transferul de venituri de către expatriaţi au scăzut cu
6,1% şi investiţiile directe externe se reduc cu 32,2%;
- ajutorul în dezvoltare a scăzut, atunci când emigranţii ce lucrează în ţările
golfului au tendinţa de a reveni în ţările de origine.
Acţiunile non-violente ale protestatarilor şi rolul armatei în timpul şi după
revolte constituie al patrulea aspect major al revoltelor arabe. Printre punctele
comune între diferitele revolte arabe, influenţa lui Gene Sharp, teoretician al
rezistenţei non-violente, est adesea citat23. Faţă cu această acţiune non-violentă,
atitudinea militarilor faţă de revendicările populare este primordială24:
- în Egipt şi Tunisia, armata este neutră: ea se detaşează de puterea care nu
mai dispune de această forţă pentru a reprima manifestaţiile;
19
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- celelalte armate sunt în întregime înfeudate puterii graţie recrutării, mai ales:
70% dintre militarii sirieni şi 80% dintre ofiţeri sunt alauiţi; o bună parte din armata
yemenită şi libiană sunt devotate dictatorului, ca urmare a unei recrutări tribale şi a
tratamentelor privilegiate; în Bahrein, şiiţii majoritari în ţară sunt absenţi în armată şi
mulţi străini suniţi sunt naturalizaţi în momentul angajării lor; Emiratele Arabe Unite
au recrutat un corp de 800 de mercenari.
În sfârşit, când aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a învinge aceste revolte,
armatele străine pot să sprijine armata naţională în aceste sarcini de represiune:
aviaţia siriană în Libia, trupe saudite în Bahrein.
Noile tehnologii şi media reprezintă al cincilea element esenţial al revoltelor
arabe. Unul din punctele comune ale tuturor revoltelor din ţările arabe este rolul
important jucat de noile tehnologii (televiziune prin satelit, telefon mobil, reţeaua
socială a Internetului). Dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiei
permite o circulaţie foarte fluidă şi orizontală a informaţiei între foarte numeroşi
utilizatori în ciuda tuturor tentativelor dictatorilor de a controla acest flux. Ea a
permis acestor revolte să se structureze şi să-şi pregătească mişcările de contestare.
Importanţa reţelelor sociale este crucială în perioada pregătitoare a revoltelor întrucât
ele permit indivizilor să se angajeze, să verifice cât de numeroşi sunt, să analizeze
situaţia şi să confirme validitatea angajamentului lor personal. La rândul său, presa
scrisă a jucat un rol important pe durata primăverii arabe.
Locul Islamului şi a femeilor în revoltele arabe constituie al şaselea element
esenţial al revoltelor arabe. Derularea efectivă a revoltelor arabe, mai ales în Egipt şi
Tunisia, a condus la relativizarea fricii de islamism, ca şi de examenul programelor
organizaţilor islamiste. Potrivit analiştilor, societăţile care contestă regimurile politice
în funcţie sunt insensibile la tezele islamismului radical, deşi fidele şi practicate.
Riscul revoluţiei islamice ca în 1979 este deci slab în lumea arabă25. De regulă, liderii
religioşi au susţinut regimurile politice aflate la putere în ţările arabe. De aceea,
influenţa lor a fost relativă reducă în cazul revoltelor arabe.
La rândul lor, femeile, tradiţional izolate, au luat parte activă la mişcările de
protest, jucând un rol chiar de lideri. Astfel, mii de femei au coborât în străzile
oraşelor din Orientul Mijlociu şi din Magreb pentru a solicita sfârşitul represiunii,
mai multă libertate şi de dreptate. Peste tot femeile se mobilizează pentru mai multe
drepturi şi se temeau, în acelaşi timp, că revolta lor le va fi confiscată26.
2.3. Consecinţe ale revoltelor arabe
În opinia noastră, este vorba de atitudinea comunităţii internaţionale faţă de
revoltele arabe, consecinţe politice, economice şi migratorii, precum şi o nouă
configurare diplomatică ce au urmat derulării evenimentelor cercetate.
Astfel, comunitatea internaţională a susţinut revoltele arabe prin adoptarea
unor măsuri adevate situaţiei. Astfel, conturile bancare aflate la diferite bănci din
străinătate ale dictatorilor alungaţi de la putere de revoltele arabe au fost blocate.
La iniţiativa Franţei şi după votul rezoluţiei 1973 a Consiliului de Securitate a ONU,
25
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la 19 martie 2011, o conferinţă internaţională a reunit la Paris Franţa, marea
Birtanie, SUA; UE; liga Arabă, secretarul general al ONU şi diferite ţări au decis o
intervenţie a forţelor aeriene în Libia27. Ulterior, adică la 27 martie 2011, NATO a
acceptat să-şi asume integral conducerea operaţiilor militare din Libia28. Practic,
ONU şi Liga arabă s-au implicat activ în derularea revoltelor arabe.
Apoi, o consecinţă politică semnificativă o constituie aprecierea că primii
câştigători ai revoltelor arabe sunt islamiştii29, ţinând seama de capacitatea lor de
mobilizare şi organizare. În plus, trebuie remarcat că islamiştii s-au bucurat de o
susţinere masivă în ţările din Golf şi din partea Washingtonului. SUA a acceptat
o islamizare moderată a lumii arabe, ca în Turcia, unde doar armata rămâne o
contra-putere.
Revoltele arabe au adus atingere activităţii economice în ţările afectate de
aceste evenimente şi economiei mondiale prin preţul petrolului exportat din această
regiune. De exemplu, în Tunisia şi Egipt, creşterea economică a coborât în 2011ca
urmare a reducerii exporturilor de bunuri, a diminuării serioase a turismului,
reducerii substanţiale a sumelor de bani trimise de persoanele aflate la muncă în
ţările din Golf sau în Occident30. Pentru a favoriza demarajul economiei tunisiene şi
egiptene, de exemplu, diferite ţări şi instituţii internaţionale au promis ajutorul lor31.
O nouă configurare diplomatică este, de asemenea, o consecinţă a revoltelor
arabe. De o manieră generală, relaţiile diplomatice între ţările din regiune şi între
aceste ţări şi restul lumii sunt influenţate de primăvara arabă. Politica externă a
Egiptului pare să se emancipeze de tutela americană: este vorba de apropierea de
palestienieni şi de Iran32. Schimbarea de personal politic şi diplomatic, sau simpla
schimbare a orientării politicii externe, şi presiunea pe acre revendicările populare
au exercitat-o asupra conducătorilor arabi a antrenat o reconfigurare raporturilor
de forţe în cadrul Consiliului drepturilor omului al ONU.
3. Implicaţii ale revoltelor arabe asupra mediului de securitate
Revoltele arabe au implicaţii diverse şi diferite asupra mediului de securitate.
Practic, analiza acestor implicaţii, pentru o înţelegere corectă a lor, trebuie urmărite
pe fiecare componentă a mediului de securitate. este vorba de componentele socială,
economică, politică, militară şi de mediu.
Astfel, din punct de vedere social, revoltele prin durata şi contestarea ordinii
sociale existente au accentuat sentimentul de insecuritate personală, grupală şi
naţională. Posibilitatea producerii unor fapte antisociale în localităţile cuprinse de
valul revoltei antiguvernamentale, cum ar fi furturi, jafuri, omoruri, distrugeri de
27
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bunuri etc. este mult crescută. De asemenea, funcţionarea societăţii, ca ansamblu,
este afectată, de aici disfuncţionalităţi majore pentru populaţie.
Din perspectivă politică, revoltele arabe au avut urmări diferite. Astfel, în
Tunisia şi Egipt şefii de stat au părăsit puterea deţinută în ţară de decenii întregi,
locul lor fiind luat de un guvern provizoriu ce a promis înfăptuirea unor reforme
democratice. În celelalte ţări, schimbările politice au fost relativ nesemnificative,
excepţie făcând Libia unde rebelii sprijiniţi consistent de comunitatea internaţională
au preluat puterea politică în stat fără ca Gadhafi să se declare învins. În acelaşi
timp, revoltele par să fi schimbat şi orientarea puterii politice spre alte „alianţe”
externe. Turcia pare a fi marele câştigător, în plan politic, influenţa sa în regiune
crescând, ea putând fi luată de model de regim politic de alte state din zonă.
Sub aspect economic, revoltele arabe au adus atingere atât dezvoltării
economice naţionale, cât şi globale, având în vedere scăderea producţiei petroliere
în statele din regiune, şi deci a exportului către piaţa aferentă, pe de o parte, şi
creşterea preţului petrolului pe piaţă, pe de altă parte. De aici şi preocuparea
statelor celor mai dezvoltate ale lumii de a acorda un ajutor statelor din zonă pentru
a depăşi dificultăţile economice cu care se confruntă atât datorită crizei financiare
globale, cât şi revoltei arabe. În acest sens, se cuvine amintit că turismul în unele
state, ca de exemplu, Tunisia şi Egipt, a cunoscut o scădere semnificativă pe timpul
revoltelor populare din acest ţări.
Din perspectivă militară, analiza apreciem că trebuie să vizeze două aspecte:
primul şi cel mai important, rolul armatei pe timpul derulării revoltei populare. De
exemplu, în Egipt, armata nu a intervenit în favoarea şefului statului şi a guvernului
când manifestanţi au cerut ca aceştia să cedeze puterea politică. După îndepărtarea
acestora de la cârma statului, armata s-a angajat în procesul de reformarea a ţării. În
alte state, de pildă, în Bahrein armata a participat la suprimarea revoltei; apoi,
intervenţia unor forţe militare străine pentru înăbuşirea revoltei populare. Este cazul
în Yemen, de exemplu. Un caz special, îl constituie situaţia din Libia, unde rebelii au
fost susţinuţi de Franţa iniţial, şi ulterior, conducerea operaţiilor au fost preluate de
NATO sub mandat ONU. Revoltele arabe nu au atins obiectivele sperate de
manifestanţi. Astfel, în Tunisia, unde s-a aprins flacăra mişcărilor de protest,
guvernul, care dă impresia ataşamentului său la revoluţie, este cu siguranţă provizoriu
(pe motiv al vârstei avansate a membrilor săi). Judecând după fluxul crescând din
Tunisia spre Europa, societatea nu crede în concretizarea idealurilor revoltei. În
Egipt, situaţia este mai clară. Printr-o lovitură de stat militară clasică s-a produs aici
pe valul manifestaţiilor, şi evenimentele ce vin depind doar de voinţa consiliului
generalilor la putere. Toţi comentatorii străini, fără excepţie, evocă de o manieră
paradoxală ca tip de scenariu posibil: control militar total, asortat cu un discurs cu
accente democratice, ce convine tuturor33. Libia este un exemplu ce arată că setea de
putere a unui dictator este capabilă să stopeze impulsul revoluţionar, şi de o asemenea
manieră încât chiar intervenţia unei puternice alianţe militaro-politice nu aduce nimic.
În Bahrein şi Yemen, Consiliul de cooperare a statelor arabe din Golf, organizaţie ce
33

Fedor LOUKIANOV, Après l’euphorie de l'hiver, le printemps arabe
http://fr.rian.ru/tribune/20110421/189221346.html, p.1.

173

regrupează probabil regimurile cele mai conservatoare din lume, care nu face nici
efortul de a mima democraţia, pretind primele roluri politice. Monarhiile din regiune
nu urmăresc decât stabilitatea, şi toate mijlocele pentru ca ele să ajungă la aceasta
sunt bune. De unde incoerenţa aparentă a politicii lor. În Libia, Emiratele Arabe
Unite şi Qatar susţin rebelii, în Bahrein Consiliul de cooperare a statelor arabe din
Golf ajută la reprimarea revoltelor, şi cere demisia preşedintelui yemenit al-Saleh.
Totuşi, nu Africa de Nord, nici Levantul, ci ţările din Golf care joacă rolul cheie, şi
aceasta semnifică că evoluţia situaţiei în aceste ţări va determina viitorul regiunii. În
contextul marii dezordini a actorilor externi, importanţa puterilor locale creşte. Se
remarcă acelaşi lucru în Siria, unde Ankara urmăreşte să-şi asume rolul de
„consultant” pentru reglementarea crizei, şi în plan secund, ca în Bahrein, se simte
planând spectrul Teheran-ului.
Din punct de vedere al mediului înconjurător, impactul revoltelor este unul
relativ mic, se pare că nu au fost cazuri de incendiere a unor puţuri de petrol sau de
avariere a unor conducte de ţiţei sau gaze naturale, care să ducă la poluarea
mediului înconjurător.
Unele modificări în plan geopolitic, consecinţă a revoltelor arabe, pot avea
implicaţii semnificative, în timp, asupra mediului de securitate naţional şi
regional. Redistribuirea influenţei geopolitice este pentru moment consecinţa cea mai
notabilă a evenimentelor de debut al anului 2011. SUA nu şi-au definit încă noua
strategie, dar ele au neliniştit pe toţi aliaţii lor: se dovedeşte că chiar 30 de ani de
loialitate ireproşabilă, ca în cazul lui Hosni Mubarak, nu sunt un obstacol pentru a-şi
balansa partenerul cu un simplu pocnet de degete34. Totuşi, SUA doresc să sprijine
economic statele ce au cunoscut revoltele arabe35.
Uniunea Europeană este atât de modestă încât, practic, a încetat să mai facă
morală vecinilor săi mediteranieni. Europa este singura preocupată de afluxul de
refugiaţi, cu care nu ştie ce să facă pentru moment. Unele ţări europene, care au
încercat de-aşi ridica prestigiul internaţional iniţiind intervenţia în Libia, au obţinut
efectul invers: ele s-au angajat într-un conflict intern şi ingerinţa lor a contribuit mult
la diminuarea reputaţiei lor în loc să le-o întărească.
Ţările BRICS, care s-au solidarizat abţinându-se să participe activ, mai ales
China şi India, observă cu interes evenimentele actuale. Ele speră să umple vidul ce
se va forma pe măsură ce slăbeşte relativ influenţa occidentală în regiune. În acest
context, vechile instituţii de reglementare, de exemplu, „cvartetul pentru Orientul
Mijlociu” şi-au pierdut legitimitatea. (Cvartetul pentru Orientul Mijlociu este un
grup format de patru state şi organizaţii naţionale şi internaţionale decise să
realizeze o mediere în procesul de pace israeliano-palestinian. Cvartetul este compus
din SUA, Rusia, UE şi ONU).
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Concluzii
Evenimentele din Orientul Mijlociu continuă, dar sentimentul de noutate care a
copleşit lumea în timpul derulării revoltelor arabe s-a estompat. Bilanţul preliminar al
„primăverii arabe” diferă de previziunile făcute în stadiul de exaltare iniţială. Mulţi
estimau că evenimentele din Africa de Nord nu au un impact semnificativ numai în
istoria Orientului Mijlociu, ci, de asemenea a lumii, cu referinţă la disoluţia unui
anumit tip de regim politic. Este vorba de o putere personală bazată pe imitarea
proceselor democratice, dar în fapt foarte autoritare. Acest model este probabil
epuizat. Schiţa instituţională a Orientului Mijlociu, care nu s-a schimbat din epoca
decolonializării de la mijlocul secolului XX şi care a fost singurul ce a scăpat
cataclismelor mondiale de la sfârşitul anilor 1980 –debutul anilor 1990, va suferi
transformări. Totuşi, vectorul schimbărilor este imprevizibil, şi premisele sociopolitice ale schimbărilor fundamentale sunt exagerate.
Marele Orient Mijlociu este clar intrat într-o perioadă de schimbări care vor
atinge structura internă a unor state. Prezenţa occidentală, care domina până acum, nu
a contribuit la democratizare, ci mai degrabă la provocarea fenomenului invers.
Creşterea importanţei forţelor regionale, şi anume a monarhiilor din Golf sau a
marilor puteri din Asia de Sud şi de Est care nu se disting prin cuceriri democratice,
ar putea dimpotrivă să stimuleze influenţa „străzii”. Şi aceasta nu va fi cu certitudine
o democraţie liberală, ci un fel de versiune originală oscilând între Turcia kemalistă şi
Iran-ul teocratic. Şi s-ar putea ca după „primăvara arabă”, să se aducă aminte cu
nostalgie de „iarna” care a precedat-o.
În opinia noastră, revoltele arabe pot avea, pe lângă cauzele menţionate
anterior, şi înăsprirea competiţiei între marile puteri mondiale, ţările emergente şi
puterile regionale pentru menţinerea/întărirea/ocuparea zonei de influenţă pe care o
reprezintă această lume arabă.
Revoltele arabe, prin efectele sociale, politice, economice, militare, de mediu şi
geopolitice au implicaţii semnificative asupra mediului de securitate naţional,
regional şi chiar global.
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COMPLEXITATEA MEDIULUI DE SECURITATE
ŞI IMPACTUL ASUPRA TRANSFORMĂRII ARMATEI
Mirel ŢARIUC*
Aurel COBIANU
The analysis of the security environment, along with stating the values and the national
interest, represent the first step in grounding the defence planning. The National Defence Strategy
issued recently and the upcoming approvals of the White Paper and of the Military Strategy are
determining the experts to analyze the implications of the changes on the ongoing defence plans for
short and medium term.
Although the picture of the main risks and opportunities related to the international security
as presented by the NATO or EU is relatively simple, the risk and threat picture at national level is
more detailed and more complex. Of course, it is necessary to analyze these characteristics for a
proper judgment of the national defence system contribution in preventing and combating potential
threats.
In principle, the Armed Forces transformation process is developing on a continuous basis
by respecting, the Strategy of Transformation of the Romanian Armed Forces, document endorsed
by the Supreme Council of National Defence and that should be enforced according to the law.
Both the current economic environment and the increased complexity of the security environment
are requiring an updating of this document in such a manner as to allow the achievement of the
stated objective in the National defence strategy: “The main objective of the military
transformation is to achieve an increased sustainability and interoperability capabilities, flexible,
mobile, deployable to the required theater of operations, carrying out the whole range of
operations and missions at the national level, and UN, NATO and EU –led or by other
organizations level as well.

1. Starea actuală a documentelor strategice româneşti şi aliate
Trebuie să subliniem încă de la început faptul că, după mulţi ani, există
posibilitatea ca toate documentele strategice prevăzute de lege să fie aprobate în
timpul aceluiaşi ciclu electoral. Astfel, Strategia Naţională de Apărare1 a fost
elaborată, prezentată şi publicată de Administraţia Prezidenţială, fiind transmisă
Parlamentului şi urmând a fi prezentată acestuia de Preşedinte, într-o şedinţă comună.
Carta Albă a Apărării a fost elaborată, însuşită de către Guvern şi avizată de Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării şi aşteaptă să fie aprobată de către Parlament. Strategia
Militară este definitivată şi urmează să străbată traseul legal.
Ajunşi aici este momentul să amintim prevederile legii planificării apărării.
Legea aflată în vigoare2 precizează că Preşedintele României, în termen de cel mult 6
luni de la data depunerii jurământului, prezintă Strategia naţională de apărare
Parlamentului, care o dezbate şi o aprobă, prin hotărâre, în cadrul unei şedinţe
comune. S-a discutat şi se discută încă despre valabilitatea actualei strategii de
*
1
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Strategia Naţională de Apărare – Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor
viitoare, Bucureşti, 2010.
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Legea 473/2004 a planificării apărării.
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apărare în condiţiile în care legea CSAT precizează obligativitatea deciziilor
Consiliului, iar strategia nu a fost încă aprobată de Parlament. Pentru a acoperi
diversele probleme, Preşedinţia menţine pe site vechea Strategie de Securitate
Naţională a României3, prezentată public de Preşedinţie în 2007 şi aprobată de
Parlament, în condiţiile în care Preşedintele şi-a început primul mandat în decembrie
2004.
În privinţa Cartei Albe a Apărării, legea planificării apărării prevede că După
ce este însuşită de Guvern şi avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Carta
albă a apărării se supune spre aprobare Parlamentului în termen de cel mult 6 luni
de la acordarea încrederii Guvernului. De notat faptul că ultima Cartă Albă a fost
aprobată de Parlament în 20044.
În sfârşit, cazul cel mai puţin verosimil este cel al Strategie Militare, a cărei
ultimă versiune aprobată oficial datează din mileniul trecut. Legea (ulterioară ultimei
strategii militare) dispune că: Strategia militară are un orizont de acoperire pe
termen mediu şi lung analog cu cel al Cartei albe a apărării. După ce este avizată de
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Strategia militară se supune spre aprobare
Guvernului în termen de cel mult 3 luni de la aprobarea Cartei albe a apărării.
Anul trecut a fost aprobat Noul Concept Strategic al NATO – Angajament
activ, apărare modernă, cu prilejul summit-ului de la Lisabona din noiembrie 2010.
În 20095, britanicii au publicat noul lor SDRîn 20096, considerat de mulţi ca
revoluţionar, din momentul în care el pare foarte influenţat de criza economică. Carta
Albă a Securităţii şi Apărării din Republica Franceză7 a fost prezentată în 2007,
Strategia Naţională de Securitate a SUA în 20108, Strategia Naţională de Apărare a
SUA în 20089, Strategia de Securitate a Federaţiei Ruse în 201010. Singurul document
mai vechi de cinci ani pare a fi Strategia Europeană de Securitate, care a fost aprobată
în 200311.
Aşadar, ne aflăm într-o perioadă destul de efervescentă din punct de vedere al
documentelor strategice, mai ales că unele dintre ele vizează o perioadă suficient de
lungă. Cee ce se remarcă însă în documentele de după 2008 este importanţa pe care
staatele puternice din punct de vedere militar o dau crizei financiare şi economice
care s-a manifestat şi se manifestă încă.
Pe de altă parte, se poate constata că din punct de vedere ideologic nu au apărut
mari mutaţii în aceste strategii, lucru care denotă oarecare stabilitate a gândirii
politico-militare după o perioadă marcată de atacurile de la 11 septembrie 2001 din
Statele Unite, singurul caz în care un stat NATO a fost agresat militar. Să vedem însă
principalele caracteristici ale mediului de securitate, aş cum sunt ele oglindite în
documentele oficiale.
3
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2. Principalele riscuri şi ameninţări la nivel global
Pare evident faptul că proiectarea şi construcţia unui sistem de apărare
naţională trebuie să ia în consideraţie pericolele existente sau potenţiale şi, înainte de
asta, să identifice cât mai corect respectivele pericole. Am folosit intenţionat cuvântul
„pericol”, pentru a nu cădea în capcana utilizării termenilor consacraţi, riscuri şi
ameninţări, înainte de a preciza înţelesul în care îi vom folosi. De asemenea, alături
de riscuri şi ameninţări, vom introduce şi conceptul vulnerabilităţii, o caracteristică a
statului însuşi, un fel de ameninţare dinspre înăuntru. „Insecuritatea reflectă o
combinaţie de vulnerabilităţi şi ameninţări, iar cele două nu pot fi separate într-un
mod raţional12”.
Aşadar, o definire a riscurilor şi ameninţărilor nu este tocmai facilă, din
moment ce aceste concepte sunt descrise în mod diferit de diverşi autori, ajungânduse chiar la ideea prezentării lor împreună, aşa cum procedează Strategia de Securitate
Naţională a României: „Principalele riscuri şi ameninţări, de natură politică,
economică, socială şi militară, capabile să pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi
securitatea naţională a României, valorile şi interesele sale ca stat membru al
comunităţii europene şi euroatlantice sunt: terorismul internaţional structurat în
reţele transfrontaliere; proliferarea armelor de distrugere în masă; conflictele
regionale; criminalitatea transnaţională organizată; guvernarea ineficientă”. Vom
reveni asupra acestui tablou autohton, în subcapitolul următor. În acest moment, am
dorit numai să arătăm că una dintre căile de a evita separarea celor două concepte este
folosirea lor în aceeaşi sintagmă.
Să analizăm cele două concepte pe baza modului în care le defineşte
Dicţionarul Explicativ. Risc13: „Posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea
de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă; pericol posibil.” Ameninţare:
„Acţiunea de a ameninţa şi rezultatul ei. Primejdie, pericol.” A ameninţa: „1) A arăta
intenţia de a face cuiva rău (pentru a-l intimida sau pentru a obţine ceva de la el); 2)
A face un gest de ameninţare; 3) A constitui o primejdie pentru cineva sau ceva.”
Acceptând aceste definiţii (considerând ca valabilă a treia definire a verbului a
ameninţa), observăm că diferenţa între un concept şi altul este legată de probabilitatea
producerii consecinţelor, evident mai mare în cazul unei ameninţări decât în cazul
unui risc.
În ceea ce ne priveşte, „prin riscuri înţelegem posibilitatea de manifestare a
unor primejdii, a unor pericole, care rămân însă în stadiul virtual, nenominalizate şi
cu un autor (sau agresor) nenominalizat. Ameninţările au în vedere însă pericole
concrete şi identificate, care pot fi asociate cu autori concreţi14”. Pentru a clarifica
diferenţa vom exemplifica prin riscul permanent al unei pandemii, care devine
ameninţare în momentul apariţiei virusului gripei noi, astfel încât statele sunt nevoite
să ia măsuri speciale pentru a limita atingerea securităţii lor. În continuare, ni se par
relevante ameninţările la adresa securităţii, amintind numai riscurile majore ce s-ar
putea transforma în ameninţări, în viitorul apropiat.
12
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Concret, Conceptul Strategic al NATO din 1999 stabileşte unele riscuri şi
ameninţări valabile şi astăzi. „Referitor la ameninţări, documentul reafirmă concluzia
Conceptului Strategic din 1991 şi anume, că pericolul unui război general în Europa
a dispărut virtual, dar că există alte riscuri şi incertitudini cu care se confruntă
membrii Alianţei şi alte state din regiunea Euro-Atlantică, precum conflictele etnice,
încălcarea drepturilor omului, instabilitatea politică, precaritatea economică,
răspândirea armelor nucleare, biologice şi chimice şi căile de furnizare a
acestora15”. Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au pus în evidenţă o ameninţare
majoră, neprevăzută în acel moment – terorismul internaţional. Din acel moment,
terorismul a devenit (mai ales în tandem cu proliferarea armelor de distrugere în
masă) principala ameninţare la securitatea Alianţei.
Strategia Europeană de Securitate descrie principalele ameninţări la adresa
Uniunii: Terorismul, Proliferarea ADM, Conflictele regionale, Eşecul statal,
Criminalitate organizată. După cum se poate vedea, toate acestea îşi au origine în
afara frontierelor UE, iar rezolvarea lor, aşa cum arată şi experienţele recente, are loc
la distanţe apreciabilă de ţările europene.
O poziţie complet diferită adoptă Federaţia Rusă. Ameninţările la adresa
securităţii militare sunt: politica unor ţări străine direcţionată spre obţinerea unei
superiorităţi semnificative în sfera militară, în primul rând în forţe strategice nucleare,
prin dezvoltarea unor mijloace cu înaltă tehnologie, de mare precizie, informaţionale
şi de altă natură, de ducere a luptei armate, în armamente strategice convenţionale, în
constituirea unilaterală a sistemelor globale de apărare antirachetă şi în militarizarea
spaţiului cosmic, capabile să ducă la o nouă spirală a cursei înarmărilor, precum şi
proliferarea tehnologiilor nucleare, chimice şi biologice, producerea armei de
nimicire în masă şi a componentelor acesteia şi a mijloacelor de lansare”.
Opinia noastră este că enumerarea cea mai concretă este dată de T. Frunzeti:
“ameninţările cele mai semnificative la adresa securităţii globale (în consecinţă şi
asupra României), la începutul acestui mileniu, sunt: proliferarea armamentelor,
criminalitatea organizată, violenţa etnică şi religioasă, conflictele teritoriale şi
terorismul internaţional”. Vom discuta, mai departe, despre modul în care pot fi
prevenite sau/şi contracarate aceste ameninţări.
3. Riscuri şi ameninţări asupra României
Desigur, ca stat membru al NATO şi UE, România trebuie să facă faţă
aceloraşi riscuri şi ameninţări cu alianţele din care face parte. Dealtfel, Strategia de
Securitate Naţională a României precizează riscuri asemănătoare celor prezentate mai
sus. „Principalele riscuri şi ameninţări, de natură politică, economică, socială şi
militară, capabile să pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi securitatea naţională a
României, valorile şi interesele sale ca stat membru al comunităţii europene şi
euroatlantice sunt: terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere;
proliferarea armelor de distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea
transnaţională organizată; guvernarea ineficientă.”.
15

Manualul NATO, Office of Information and Press, Brussels, 2001.

180

Din motive neprecizate, noua Strategie Naţională de Apărare, conţine un
număr sporit de astfel de riscuri şi ameninţări, mai ales în condiţiile interpretării ca
ameninţări interne a vulnerabilităţilor. Astfel, principalele riscuri şi ameninţări sunt:
Terorismul internaţional; Proliferarea armelor de distrugere în masă; Criminalitatea
organizată; Traficul şi consumul de droguri; Menţinerea instabilităţii şi insecurităţii
în zona Mării Negre; Perpetuarea incertitudinilor în Balcanii de Vest; Fragilitatea
sistemului financiar internaţional; Proliferarea manifestărilor radicale, iredentiste şi
extremiste; Riscurile de sănătate, pandemii; Degradarea mediului înconjurător şi
dezastrele naturale. În privinţa vulnerabilităţilor, acestea sunt: Diminuarea
capacităţii de aplicare a legii; Capacitatea de administrare relativ redusă;
Politizarea excesivă a unor instituţii; Corupţia; Evaziunea fiscală, contrabanda şi
practicile economiei subterane; Lipsa unui mecanism coerent pentru prognoze şi
previziuni; Dezechilibre bugetare generate de decizii politice greşite; Scăderea
calităţii serviciilor de sănătate; Crima organizată şi influenţa sa asupra instituţiilor
statului; Campaniile de presă la comandă; Decalajele de dezvoltare între regiunile
României; Tendinţele demografice negative şi îmbătrânirea populaţiei; Calitatea
scăzută a sistemului de educaţie; Degradarea coeziunii familiilor ca urmare a
migraţiei; Deficienţe în protecţia şi funcţionarea infrastructurii critice.
Chiar dacă, la primă verde, tabloul pare foarte complicat, el se simplifică
semnificativ în urma unor raţionamente simple. Astfel, se pot îndepărta
vulnerabilităţile, care ţin exclusiv de securitatea internă, neavând legături cu
securitatea militară (apărarea, după părerea noastră) şi se poate constata că unele
riscuri şi ameninţări externe pot fi, la rândul lor eliminate, atâta timp cât interesul
nostru se manifestă numai pe probleme de natură militară. Considerând că
Menţinerea instabilităţii şi insecurităţii în zona Mării Negre şi Perpetuarea
incertitudinilor în Balcanii de Vest sunt ameninţări ce pot fi încadrate cu uşurinţă în
categoria conflictelor regionale, ajungem la o serie foarte asemănătoare celor
precedente. Putem astfel sistematiza informaţia într-un tabel:
Uniunea
T. Frunzeti
SSNR
SNAR
Europeană
Terorismul internaţional Terorismul
Proliferarea
Terorismul,
în
reţele internaţional;
armamentelor, structurat
Proliferarea
Proliferarea armelor
Criminalitatea transfrontaliere;
ADM
Proliferarea armelor de de distrugere în masă
organizată,
Conflictele
în
masă; Criminalitatea
Violenţa etnică distrugere
regionale
Conflictele
regionale; organizată
şi religioasă
Eşecul statal
Proliferarea
Criminalitatea
Criminalitatea Conflictele
manifestărilor
transnaţională
teritoriale
organizată
radicale, iredentiste
organizată;
Terorismul
şi extremiste;
Guvernarea ineficientă
internaţional
Conflictele regionale
Tabel 1. Tabloul riscurilor şi ameninţărilor

Aşadar, terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele
regionale şi criminalitatea organizată apar în toate cele patru cazuri. Violenţa etnică şi
religioasă, respectiv proliferarea manifestărilor radicale, iredentiste şi extremiste apar
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în coloanele 2 şi 4. Uniunea Europeană propune eşecul statal ca ameninţare de
securitate, iar SSNR propune guvernarea ineficientă, cu adresă mai degrabă la intern
decât la extern. Este de menţionat faptul că, deşi varianta UE se referea la statele
sărace din Africa (în primul rând), Asia şi America de Sud, situaţia actuală a Greciei
(stat membru NATO şi UE) dă un nou conţinut acestei ameninţări la securitatea
europeană.
4. Implicaţiile de natură militară
Chiar dacă ar putea apărea ca ameninţări de securitate lipsite de interes de
natură militară, tipurile prezentate mai sus acoperă, practic, toate operaţiile ce au avut
loc în ultimii ani. Să începem cu terorismul. Până la evenimentele din septembrie
2001, terorismul părea ceva mai legat de securitatea internă decât de cea naţională
sau globală. De atunci însă, se duce un război necruţător împotriva acestuia, vizibil
mai mult ca oriunde în Afghanistan, unde participă constant şi cu succes şi armata
noastră. Uniunea Europeană constată anvergura şi radicalismul terorismului. Cel mai
recent val de terorism este global ca arie de acoperire şi este legat de un extremism
religios violent. Acesta este rezultatul unor cauze complexe. Acestea includ presiunea
modernizării, crizele culturale, sociale şi politice, precum şi alienarea tinerilor care
trăiesc în societăţi străine. Acest fenomen face parte, de asemenea, din propria
noastră societate. Europa este atât o ţintă, cât şi o bază pentru un asemenea tip de
terorism: statele europene sunt ţinte şi au fost atacate. Baze logistice ale Al Qaeda au
fost descoperite în Regatul Unit, Italia, Germania, Spania şi Belgia. Este
indispensabilă acţiunea concertată la nivel european. Pe scurt. Amploarea
fenomenului a făcut ca terorismul internaţional să fie tratat ca un adversar staatal,
căruia i s-a declarat război şi care a dus la mutaţii complexe în modul de apreciere al
unor aşa-zise grupări de eliberare, cum au fost considerate, mult timp, grrupările
rebele cecene. În fapt, pe terorişti nu îi caracterizează scopul afirmat, ci modalităţile
antiumane pe care le folosesc.
Aceeaşi strategie europeană apreciază că “proliferarea armelor de distrugere
în masă este probabil cea mai mare ameninţare la adresa securităţii noastre.
Regimurile tratatelor internaţionale şi acordurile privind controlul exportului au
încetinit răspândirea ADM şi a vectorilor acestora. În prezent intrăm, totuşi, într-o
perioadă nouă şi periculoasă în care creşte posibilitatea producerii unei curse a
înarmărilor cu ADM, în special în Orientul Mijlociu. Evoluţiile înregistrate în
ştiinţele biologice pot conduce la sporirea potenţialul armelor biologice în anii care
urmează; atacurile cu materiale chimice şi radiologice reprezintă, de asemenea, o
posibilitate serioasă/gravă. Răspândirea tehnologiei rachetelor adaugă un element
suplimentar de instabilitate şi poate reprezenta un risc tot mai mare pentru Europa”.
Nu trebuie uitat nici faptul că războiul din Irak a început exact ca urmare a
presupunerilor referitoare la armele de distrugere în masă pe care le-ar fi produs acest
stat arab.
Cu privire la criminalitatea organizată, pericolul provine de la faptul că acest
flagel produce bani care pot fi folosiţi de către extremişti pentru cumpărarea armelor
de distrugere în masă. În fapt, se consideră că cel mai înfricoşător scenariu este acela
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în care grupurile teroriste intră în posesia armelor de distrugere în masă, pe baza
fondurilor asigurate de grupurile infracţionale organizate internaţional. În această
situaţie, un grup de talie mică ar putea fi capabil să producă daune la o scară anterior
posibilă numai pentru state sau armate.
În sfârşit, pericolul pe care îl creează conflictele regionale este bine cunoscut
de către noi, participanţi la conflictele din Balcanii de Vest şi foarte interesaţi de
situaţia existentă în Regiunea Extinsă a Mării Negre. Iată punctul de vedere al
strategiei europene faţă de aceste ameninţări. Probleme precum cele din Caşmir, din
regiunea Marilor Lacuri şi din Peninsula Coreei influenţează în mod direct şi indirect
interesele europene, ca şi conflictele mai apropiate de casă, în special conflictul din
Orientul Mijlociu. „Conflictele violente sau cele îngheţate, care se menţin, de
asemenea, la frontierele noastre, ameninţă stabilitatea regională. Acestea distrug
vieţi omeneşti şi infrastructuri sociale şi fizice; ameninţă minorităţile, libertăţile
fundamentale şi drepturile omului. Conflictul poate conduce la extremism, la
terorism şi la eşecul statal; acesta oferă oportunităţi pentru criminalitatea
organizată. Insecuritatea regională poate alimenta cererea de ADM. Modul cel mai
practic de abordare a noilor ameninţări, deseori dificile, va fi, uneori, acela de
abordare a problemelor mai vechi ale conflictului regional”.
Contracararea şi chiar prevenirea punerii în operă a unor astfel de ameninţări se
realizează, din ce în ce mai mult prin mijloace militare, pe baza rezoluţiilor ONU sau
a cererii de asistenţă a unor guverne. Toate aceste ameninţări, după cum s-a văzut cu
uşurinţă, nu sunt ameninţări asupra unui stat sau grup de state ci sunt atentate la
umanitate, ştirbind drepturile şi libertăţile omului, inclusiv dreptul la viaţă. Din
punctul nostru de vedere, violenţa etnică şi religioasă constituie motorul conflictelor
regionale, iar rezolvarea ei nu are legătură cu sistemul militar până în momentul în
care se transformă într-un alt tip de ameninţare: terorism, conflict regional etc.
De asemenea ar trebui amintit faptul că riscurile şi ameninţările la care este
supusă astăzi societatea umană sunt născute ca urmare a provocărilor cărora omenirea
ttrebuie să le facă faţă şi pe care trebuie să le gestioneze cu cât mai multă pricepere:
tendinţa de globalizare; criza financiară şi economică; diversitatea culturală şi
religioasă; dezvoltarea economică inegală; raritatea resurselor primare şi distribuţia
lor inegală; deteriorarea mediului şi schimbările climatice.
5. Consecinţe asupra transformării militare
Procesul de transformare a armatei este un proces continuu care se desfăşoară,
în principiu, în conformitate cu Strategia de Transformare a Armatei României,
document avizat de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi care trebuie aplicat,
conform legii. Atât condiţiile economice actuale, cât şi complexitatea mediului de
securitate conduc la necesitatea actualizării acestui document, astfel încât să poată fi
atins obiectivul precizat de către Strategia Naţională de Apărare: „Obiectivul
principal al transformării militare este realizarea de capacităţi cu un grad ridicat de
sustenabilitate şi interoperabilitate, flexibile, mobile, uşor de desfăşurat în zona de
operaţii, capabile să participe la întreaga gamă de operaţii şi misiuni naţionale, dar
şi ale ONU, NATO, UE sau alte organizaţii.”
183

Este de precizat aici faptul există voci care consideră că transformarea militară
nu trebuie să facă obiectul unui document separat, ci poate fi inclusă în Strategia
Militară. Indiferent că vom avea sau nu o nouă strategie, este evident că
transformarea armatei continuă, iar această transformare trebuie gestionată pe baza
unui plan realist şi utilizabil, care să poată fi evaluat periodic şi, eventual, actualizat
cu celeritate. Desigur, şi pentru astfel de plan este nevoie de analiză. Folosind
modelul prezentat de Todor Tagarev16, după identificarea principalelor riscuri şi
ameninţări este nevoie de elaborarea unor scenarii referitoare la aceste ameninţări. Să
apelăm la un exemplu destul de delicat, reîncepera conflictului între Chişinău şi
Tiraspol.
Alegerea acestui scenariu este utilă în primul rând pentru a accentua faptul că
primul principiu ce va trebui luat în seamă de elita politică şi militară recomandă
imperativ poziţionarea României ca membru al NATO şi nu ca ţară-soră a Republicii
Moldova. Asta înseamnă că, de aici încolo, reacţia noastră este reacţia NATO, iar
scenariile posibile se fac împreună cu Alianţa. După ce se apreciază situaţia cât mai
exactă a conflictului (informaţii refritoare la beligeranţi direct sau indirect, raport de
forţe etc), se imaginează posibilele evoluţii şi eventaualele căi de implicare. Să
spunem că România (NATO) decide să intervină prin mijloace politice, prin manevre
destinate descurajării părţii agresoare şi înfinal prin intervenţie armată.
Pentru acţiunile care ne interesează (ultimele două) va fi nevoie de utilizarea
unor capabilităţi militare. Vor apărea întrebările logice: Dispune NATO de aceste
capabilităţi? Pot fi ele dislocate? Are România posibilitatea de a găzdui, temporar
aceste capabilităţi? Cu ce capabilităţi va participa ţara noastră? Dispunem de
acestea? Ce capabilităţi trebuie completate? Avem posibilitatea? Ce capabilităţi noi
trebuie realizate?
Să spunem că, în scenariul comun (România-NATO), se ajunge la concluzia că
avem nevoie de o nouă capabilitate, anume asigurarea serviciilor medicale de urgenţă
pe perioada conflictului armat. De această capabilitate răspunde ţara noastră.
Ajungem aici la punctul nevralgic: orice capabilitate militară este formată din
componente - Instrucţie, Echipament, Personal, Informaţii, Doctrină şi Concepte,
Organizare, Infrastructură Logistică. Fiecare dintre aceste componente trebuie
analizată, identificată ca întreg şi în detaliu, eventual completată.
Dacă există deficienţe, ele trebuie înlăturate. Să ne imaginăm că nu dispunem
de numărul necesar de chirurgi militari. Putem completa cu chirurgi din alte armate
aliate? Apelăm la rezervişti? Recrutăm noi medici? Pentru ultimele două variante,
chiar dacă ne aflăm la componenta Personal, afectăm cel puţin componenta Instrucţie.
Iar după proiectarea realistă a noii capabilităţi trebuie să nu uităm ceea ce par a
uita mulţi reprezentanţi de frunte ai elitei militare: capabilitatea îşi va desfăşura
activitatea, probabil, sub altă comandă decât cea românească.
Astfel se identifică capabilităţile necesare. Urmează analiza costurilor pe care
ea le presupune. Se întocmeşte lista de capabilităţi necesare şi revine Consilului
Suprem de Apărare a Ţării să stabilească priorităţile, astfel încât realizarea lor să nu
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ţină la nesfârşit. Revine Guvernului sarcina de a finanţa capabilităţile. Revine armatei
sarcina de a pune în operă acele capabilităţi care dispun de resursele necesare.
Teoriile planificării apărării sunt relativ simple, dar aplicarea lor pare, deseori,
imposibile. Motivul unei asemenea situaţii nedorite constă, după părerea noastră, în
flexibilitatea nepermisă a planurilor şi în tolerarea existenţei unui număr de proiecte
ale căroro costuri depăşesc cu mult resursele disponibile. Ne numărăm între cei care
sunt absolut de acord că rigiditatea exagerată a planului provoacă neajunsuri
costisitoare, dar flexibilitatea exagerată înseamnă numai risipă. Existenţa multor
capabilităţi incomplete nu face decât să demonstreze corectitudinea afirmaţiei
noastre.
În concluzie, noua strategie de transformare, indiferent că va fi un document
separat sau o sumă de planuri, va trebui să evite mult prea multele consideraţii de
natură filozofică precum şi ideea de bază că visurile fiecăruia trebuie să se
împletească într-un astfel de document aprobat de CSAŢ, încercând să devină
concretă, însoţită de planuri detaliate şi realistă. Dar, în primul rând, ea trebuie să fie
corect fundamentată.
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NECESITATEA UNEI VIZIUNI PRAGMATICE
PRIVITOARE LA ARMATA ROMÂNIEI
Mirel ŢARIUC*
Şerban LUNGU
Nowadays, the degree of security that Romania has managed to achieve is without
precedent. An external aggression towards the national territory is very much unlikely. Romania is
member of NATO and EU and it represents a trustful ally of the most powerful nation, the US. Our
Armed Forces are successfully contributing in international operations, along with its allies.
On the other hand, the EDA statistics are relevant concerning the existing gaps between our
country’s financial efforts and those of the other European countries. The forecasts are not
predicting an improvement that could contribute, on a short and medium term, to reducing of the
existing laggings. From the military point of view, very important countries are seriously
considering a new approach to defence policy that will take into account as well the advantages of
a collective defence and allies’ solidarity.
Therefore, we should reflect on the future Romanian Armed Forces, by introducing its
usefulness criterion in the allied context. Along with the efficacy and the efficiency, this criterion
becomes of a paramount importance when states cannot afford aspiring to settling all their defence
problems by their own means. The specialization trend is obvious and we have to try designing the
defence system as a component of the collective defence system, in order to stop the waste of
resources and to achieve an optimal contribution of our country to the desired security
environment.

1. Securitatea României în noul mileniu
Cu mulţi ani în urmă, Augustin Buzura mărturisea într-un eseu dezamăgirea pe
care o trăise în copilărie cu privire la puterea diferitelor state ce s-au format şi au
fiinţat, de-a lungul secolelor, pe actualul nostru teritoriu naţional. Mai concret, marele
nostru scriitor (pe care, probabil, îl vom redescoperi într-o zi) povestea cum şi-ar fi
dorit, în copilărie, să afle de mileniile în care românii au ocupat alte teritorii, au
cucerit întinderi imense, au câştigat bătălii legendare. Din nefericire, poporul român,
strâns în menghină de mari imperii dinspre toate punctele cardinale, înconjurat de
popoare vorbitoare de limbi complet diferite, îndeobşte paşnic şi lipsit oarecum de
solidaritate, ambiţie, loialitate, s-a mulţumit să supravieţuiască situaţiilor vitrege,
reuşind să îşi îndeplinească cu succes nescrisul şi rar afirmatul obiectiv. Oricum,
faptul că a rezistat un mileniu întreg la frontiera dintre imperii războinice şi dornice
de extindere este meritoriu şi spune, într-adevăr, ceva despre valenţele de luptător ale
românului, în momentul în care „moşia” îi era ameninţată. În timpul şcolii am înţeles
că surplusul din „dotarea” soldatului valah, moldovean, ardelean sau român în
bătăliile istorice era „vitejia”, surplus care acoperea deficitul numeric, cel de instruire
sau de echipament. Fără ironie, putem presupune că acest surplus există şi va exista,
dar logica actualelor vremuri ne face să insistăm asupra improbabilităţii ca vitejia să
suplinească azi decalajele tehnologice existente.
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Se spune că Ştefan cel Mare a rezistat patruzeci şi şapte de ani pe tronul
Moldovei deoarece nu s-a luptat niciodată cu doi duşmani. Cu alte cuvinte, Ştefan a
avut înţelepciunea să se afle permanent în alianţe. S-a luptat cu turcii, tătarii, ungurii,
leşii..., dar a avut alianţe cu aceiaşi, de-a lungul domniei. În acele vremuri, alianţele
durau mai puţin, iar puterea lor era mult mai mică. Dar necesitatea alianţelor există
încă, iar România face parte din cea mai puternică organizaţie politico-militară a
lumii: Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Mai mult, ţara noastră este
membră a Uniunii Europene şi are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale
Americii, cea mai mare putere militară din lume.
Acesta este motivul pentru care Preşedintele României afirmă răspicat:
„România nu a beneficiat niciodată în istoria ei de garanţii de securitate atât de
cuprinzătoare precum cele conferite se statutul de ţară membră a Alianţei NordAtlantice şi de parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, România nu
a cunoscut niciodată în istoria ei oportunităţi de dezvoltare mai mari decât cele
derivate din statutul de ţară membră a Uniunii Europene1”. Suntem absolut de acord
cu aceste afirmaţii şi atragem atenţia că ele se bazează pe o realitate consfinţită în
documentele internaţionale, chiar dacă asupra aplicării lor există prea multe dubii, din
partea prea multor reprezentanţi ai elitei militare autohtone. De aceea, ne simţim
datori să detaliem fundamentul afirmaţiei prezidenţiale.
Încă din momentul deciziei României de a întreprinde tot ceea ce este posibil
pentru a accede la poziţia care i se cuvenea în mod natural (stat european asemenea
celorlalte state europene, aliat în cadrul celei mai importante organizaţii politicomilitare), era evidentă dorinţa poporului român (impusă reprezentanţilor săi) de a se
simţi apărat în faţa potenţialilor agresori prin intermediul unei alianţe care să-i
garanteze securitatea, îndeosebi cea militară. Acest sentiment de siguranţă provine
din textul Tratatului de Washington semnat la 4 aprilie 1949 de statele ce au fondat
Alianţa şi, în timp, de ţările care au aderat ulterior: “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
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 nordatlantice. Orice astfel de atac armat şi toate măsurile adoptate ca rezultat al acestuia
vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după
ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea şi
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale2”.
Ca urmare a textului Articolului 5, nicio parte semnatară nu a reclamat
vreodată, din 1949 până azi, un atac armat asupra sa din parte unui altui stat. De
altfel, singurul motiv pentru care a fost invocat acest articol a fost atacul din 11
septembrie 2001, în care agresorul a fost o organizaţie nestatală, consecinţa fiind
1
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declanşarea războiului împotriva terorismului. În aceste condiţii, tenacitatea cu care
este reclamată necesitatea unor capabilităţi militare care să permită o apărare
individuală excesiv de consistentă poate fi suspectată de înţelegerea eronată a
Tratatului sau, mai grav, de neîncredere în aliaţi şi în Alianţă.
Simplificând, probabilitatea unui atac armat asupra României este extrem de
redusă, în primul rând ca urmare a apartenenţei sale la NATO, ale cărei mijloace de
descurajare sunt cunoscute. În cazul în care, din diverse motive, asupra României va
avea loc un atac armat, statele semnatare ale Tratatului de la Washington, individual
sau împreună, vor lua măsurile necesare restabilirii imediate a păcii şi securităţii în
zonă. Aşa cum specifică explicit textul, sprijinirea părţii atacate (în speţă România)
nu are caracter opţional, ci obligatoriu.
În ceea ce priveşte Uniunea Europeană şi Politica de Securitate şi Apărare
Comună, prevederile apar în Versiunea Consolidată a Tratatului privind Uniunea
Europeană publicat în Jurnalul Oficial al UE din 9 mai 2008. Articolul 42 al versiunii
consolidate fixează cadrul general al Politicii de Securitate şi Apărare Comună
(PSAC), permiţând grade diferite de participare pentru ţările membre.
(7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe
teritoriul său, celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor şi asistenţă
prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta
Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al
politicii de securitate şi apărare a anumitor state membre. Angajamentele şi
cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale
acestei organizaţii fundamentul apărării lor colective şi cadrul de punere în aplicare
a acesteia3.
De remarcat faptul că statele membre au obligaţia să acorde sprijin şi asistenţă
în cazul agresării unuia dintre membri, prin toate mijloacele de care dispun.
Reamintim că o astfel de împrejurare ni se pare extrem de improbabilă, dar subliniem
că această obligaţie este valabilă pentru toate ţările europene şi în cazul unei agresiuni
asupra României.
După cum se vede, angajamentele aliaţilor sunt imperative, iar afirmaţiile
Preşedintelui sunt corect fundamentate. De altfel, în ceea ce ne priveşte – viitorul
armatei – Strategia Naţională de Apărare a Ţării se pronunţă foarte ferm: „Pentru
următorii ani, România nu percepe o ameninţare militară directă”.
2. Puncte de vedere asupra armatei de mâine
Documentele de planificare strategică fotografiază virtual viitoarea noastră
armată, în versiuni diferite, dar compatibile. Vom începe cu documentul invocat cel
mai des de elita militară a României şi anume Strategia de Transformare a Armatei
României. „Transformarea Armatei României are ca obiectiv general realizarea unei
structuri moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate,
eficientă, flexibilă, dislocabilă, sustenabilă, având capacitatea de a acţiona întrunit
3
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şi a fi angajată într-un larg spectru de misiuni, atât pe teritoriul naţional, cât şi în
afara acestuia4”. Reţinem adjectivele modern, profesionalizat, mobil, eficient,
flexibil, dislocabil, sustenabil, precum şi cerinţele de acţiune întrunită şi a se angaja
în misiuni foarte diverse, în ţară şi în afara ei. Strategia de Securitate Naţională a
României consideră că: „România urmăreşte crearea unei armate moderne, deplin
profesionalizate, dimensionată şi înzestrată corespunzător, cu forţe expediţionare
mobile şi multifuncţionale, rapid dislocabile, flexibile şi eficiente, capabile să asigure
credibilitatea apărării teritoriului naţional, îndeplinirea angajamentelor asumate în
cadrul apărării colective şi participarea la misiuni internaţionale, în conformitate cu
priorităţile şi cerinţele politicii externe şi de securitate. Se va urmări îmbunătăţirea
capacităţii de operare întrunită şi în cadru multinaţional, sporirea eficacităţii
procesului de generare a forţelor şi a eficienţei utilizării resurselor5”. În sfârşit,
documentul cel mai recent, Strategia Naţională de Apărare precizează că „România
trebuie să fie în măsură să descurajeze folosirea forţei militare împotriva sa sau
ameninţarea cu aceasta. Cu toate acestea, în cazul utilizării forţei militare împotriva
României, forţele armate trebuie să fie capabile să respingă atacul, utilizând în
acelaşi timp sprijinul NATO. Forţele armate trebuie să fie dislocabile (pot fi trimise
către sursa problemei), angajabile (pot fi angajate în apărarea teritoriului naţional
sau în procese de stabilizare, reconstrucţie şi asistenţă umanitară a altor ţări) şi
durabile (posibil a fi menţinute în operaţiuni în afara ţării pe perioade lungi, pentru
crearea mediului de securitate care să permită asigurarea unei păci durabile prin
intermediul eforturilor politice, sociale şi economice”. De asemenea, se subliniază
faptul că „Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capacităţi
cu un grad ridicat de sustenabilitate şi interoperabilitate, flexibile, mobile, uşor de
desfăşurat în zona de operaţii, capabile să participe la întreaga gamă de operaţii şi
misiuni naţionale dar şi ale ONU, NATO, UE sau ale altor organizaţii”.
Credem că este evidentă compatibilitatea acestor viziuni, după cum se poate
observa cu uşurinţă optimismul şi ambiţia conţinute în texte. Pe de altă parte, textul
este suficient de interpretabil, permiţând argumentarea unor opinii diverse, de la
opinia că România trebuie să se alinieze strict la politicile, operaţiile şi misiunile
NATO, până la cea conform căreia ţara noastră trebuie să fie capabilă să se apere
singură, cu succes, faţă de agresiunea oricui, oricând.
Concret, în ciuda cuvintelor, uneori nefericit alese, din textele de mai sus,
înţelegem că armata noastră, trebuie să aibă capabilităţi compatibile cu capabilităţile
aliaţilor, care să îi permită să participe la misiuni comune, dar care să îi permită şi
participarea la misiuni naţionale. Indiferent de alte interpretări posibile, este evident
că România trebuie să aibă militari instruiţi şi echipaţi asemănător militarilor aliaţi,
pentru a putea coopera eficient cu aceştia. Aici apare întrebarea care ni se pare
esenţială: „Cât de mare este efortul necesar ca România să asigure astfel de
capabilităţi în următorii ani?”. Iar de aici, înainte de a obţine un răspuns suficient de
clar, izvorăşte o nouă serie de întrebări: „1) Cât poate cheltui România pentru
apărare?; 2) Cu ce trebuie început?; 3) Când vom înţelege corect conceptul de
4
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capabilitate?; 4) Când vom decide să creăm capabilităţi comune pe modelul francobritanic?”. Evident, putem continua. Ceea ce însă este sigur, după părerea noastră,
este că România va trebui, volens-nolens, să cheltuiască mai mult decât aliaţii, dacă
doreşte ca decalajele existente să se micşoreze.
3. Statistica ucigaşă de vise
Pentru a cerceta astfel de aspecte am folosit portalul Agenţiei Europene de
Apărare (EDA), care publică statisticile din anul 2009 şi din anii precedenţi. De
aceea, subliniem că este vorba de un an în care România nu fusese încă afectată de
grava criză economică şi financiară care s-a finalizat, după unele păreri, într-o alta.
În tabelul de mai jos am concentrat datele ce ni s-au părut relevante pentru analiza
noastră. După cum se poate vedea, am ales cu predilecţie informaţiile de natură
economică, informaţii care ne vor permite să înţelegem dificultatea realizării
obiectivelor deja discutate.
Cheltuieli Procente Cheltuieli
apărare
din PIB
/ capita
mil.EUR
%
EUR
Uniunea
Europeană
România
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Republica Cehă
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Ungaria
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovacia
Slovenia
Spania

EDA
RO
AUT
BEL
BG
CYP
CZE
EST
FIN
FR
GER
GRE
HUN
IT
LET
LIT
LUX
MLT
NL
POL
POR
SVK
SLO
ESP

193990
1609
2401
4048
659
339
2262
256
2686
39190
36108
6023
1068
21946
227
289
179
43
8733
5428
2671
967
571
12196

1.67%
1.39%
0.87%
1.20%
1.95%
2.00%
1.65%
1.86%
1.57%
2.04%
1.50%
2.54%
1.15%
1.44%
1.21%
1.08%
0.47%
0.74%
1.53%
1.75%
1.63%
1.53%
1.63%
1.16%
190

392
75
287
375
87
424
215
191
503
608
441
535
107
364
101
87
360
103
528
142
251
178
279
264

Investiţii
/ militar
EUR

Cheltuieli
personal
mil. EUR

24522
2030
10746
9589
2845
3069
18679
22598
22084
43519
25453
15989
6564
13241
2316
5990
77241
196
31918
11087
9191
9972
8621
16236

98398
1221
1588
3014
385
230
997
82
850
18877
18177
2907
538
16216
128
176
84
31
4374
2992
2068
513
380
7156

Suedia
Regatul Unit

SWE
UK

3510
39596

1.22%
2.53%

376
641

55464
52844

1009
13650

Tabel 1: EDA – Date privitoare la cheltuielile de apărare în 2009

Să începem prin a spune că prima coloană de cifre conţine un indicator de
volum (cheltuieli totale) care are rol principal de bază de calcul, el reuşind numai să
ne dea o imagine a diferenţelor dintre ţările mari şi ţările mici. Zece ţări membre
EDA au cheltuit în 2009 mai puţini bani pentru apărare decât România. Cea de-a
doua coloană este însă deosebit de importantă pentru cercetarea noastră, deoarece ne
arată că procentul din PIB alocat apărării în România se situează sub media
europeană. Această situaţie se observă şi în figura 1, în care sunt trecute, alături de
ţara noastră, minimul, maximul şi media. Nouă ţări au avut un procent mai mic decât
România: ţările baltice, Ungaria, Austria, Belgia, Malta, Luxemburg, Spania.
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Fig. 1. Procentul din PIB alocat apărării

O situaţie care nu ne avantajează deloc este cea prezentată în coloana 3, adică
cea referitoare la cheltuielile pentru apărare raportate la numărul de locuitori, în care
România se află pe ultimul loc între ţările EDA. Poate că acest lucru nu ar fi aşa de
îngrijorător, dacă raportul dintre media europeană şi ţara noastră nu ar fi peste 5.
După cum se poate observa, România cheltuie te mai puţini bani pe cap de locuitor
decât ţările care au o frontieră non-UE comparabilă cu a noastră.
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Fig. 2. Cheltuieli de apărare pe locuitor

Un al treilea indicator care ni se pare foarte interesant este cel legat de
investiţiile făcute pentru fiecare militar. De această dată, Malta se situează pe ultimul
191

loc, dar pe penultimul se află România care a realizat investiţii pe militar de
aproximativ douăsprezece ori mai mici decât media europeană. Putem vizualiza
această situaţie, luând în consideraţie aceleaşi ţări ca la figura anterioară.
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Fig.3. Investiţii pe militar în 2009

În sfârşit, un indicator care ni se pare, de asemenea, relevant, este legat de
ponderea pe care cheltuielile de personal o au în cheltuielile totale. Vom folosi,
pentru consecvenţă, aceleaşi ţări membre EDA care au frontieră importantă cu ţări
din afara Uniunii Europene şi a NATO.
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Fig.4. Ponderea cheltuielilor de personal

Evident, fiind vorba de procente, graficul este mul mai aplatizat şi poate părea
mai optimist. Pe de altă parte, este absolut îngrijorător faptul că mai mult de trei
sferturi din cheltuielile ce apărare ale statului român sunt cheltuieli de personal. În
Europa, numai Portugalia are o pondere mai mare, iar Suedia are o pondere de mai
puţin de 29%.
Toate aceste situaţii ne conduc, din păcate, la concluzia că reducerea
decalajelor existente va fi foarte dificilă în viitorul imediat, mai ales că, de obicei,
încercăm să ne raportăm la ţări mai importante din punct de vedere militar decât cele
ce au făcut obiectul analizei noastre. Nu ne aflăm aici în mijlocul fabulei cu iepurele
şi broasca ţestoasă, pentru că nu este de închipuit ca vreunul dintre aliaţii noştri să
mai tragă câte un pui de somn lipsit de griji. Este evident că, pentru a ne apropia de
media europeană, este necesar să cheltuim mai mult decât media europeană.
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4. Necesitatea viziunii pragmatice
Am subliniat mai sus mulţimea de adjective ce vor trebui asociate armatei
noastre conform documentelor programatice importante. Profesionalism, eficienţă,
sustenabilitate, flexibilitate ş.a.m.d. După părerea mea, o armată trebuie să fie
eficace, eficienţa urmând abia după aceea. Armată eficace este o armată care face
ceea ce trebuie. În cazul nostru, eficacitatea constă în îndeplinirea cu succes a
misiunilor încredinţate, indiferent de natura acestora. Cu alte cuvinte, o armată
trebuie să fie utilă, fiindcă nimeni nu poate concepe încredinţarea unor misiuni numai
de dragul acţiunii.
De aceea primul pas către îndeplinirea pretenţiilor noastre de a fi conformi cu
cerinţele strategiilor citate este de a descrie, cu discernământ, misiunile posibile ce ar
putea fi asumate de armata României în cadrul diverselor alianţe sau independent.
Din descrierea acestor misiuni, se vor putea deduce capabilităţile necesare îndeplinirii
lor.
Ajunşi aici, trebuie să ne reamintim că acest concept (capabilitate) nu este
echivalent nici cu echipament, nici cu unitate militară, nici cu regiment, avion
multirol sau altceva ce ni se pare nouă, în anumite momente de reflecţie. Conform
DEX, „Capabilitatea este abilitatea de a atinge un obiectiv specific... sau de a face
ceva, într-o situaţie dată6”. Conform ministerului britanic de resort, „Capabilitatea
este abilitatea trainică de a genera rezultate operaţionale sau efecte dorite, în
legătură cu ameninţări, mediu şi contribuţia partenerilor de coaliţie7”. Conceptul a
evoluat şi a devenit din ce în ce mai uzitat în diversele medii, îndeosebi în domeniul
apărării, aflându-se la baza unor adevărate noi ştiinţe. Astfel, capabilitatea „este
inima ingineriei sistemelor, deşi, din păcate ea este rareori precizată ca atare în
abordările bazate pe această ştiinţă8”. Pe baza acestui concept a fost creat sistemul
de planificare bazat pe capabilităţi, care înseamnă „să planifici, în condiţiile
incertitudinii, realizarea unor capabilităţi care să răspundă unor arii largi de
provocări şi circumstanţe specifice zilelor noastre, în interiorul unui cadru economic
ce te obligă adesea la alegere9”.
Touchin10 consideră că o capabilitate militară este formată din următoarele
componente: Instrucţie, Echipament, Personal, Informaţii, Doctrină şi Concepte,
Organizare, Infrastructură Logistică. Modificarea unei componente determină
modificarea corespunzătoare a celorlalte, ceea ce înseamnă că efectele unor decizii
aparent locale se regăsesc în toate componentele capabilităţii.
Am putea părea dezarmaţi de complexitatea funcţionării unei capabilităţi
militare. De aceea, să descriem simplificat un exemplu comun: trebuie să avem
abilitatea de a proteja o porţiune de conductă de produse petroliere ce ar putea
constitui ţintă pentru inamic. Prima caracteristică a conceptului este că avem
libertatea de a alege modalitatea de a o proteja, indiferent de natura forţelor implicate,
6

Touchin, Malcolm, System of Systems Engineering for Capability, 2007.
Ministry of Defence, Acquisition Operating Framework, London, 2009.
8
Neaga, E.I., Henshaw, M., Yue, Y.,The Influence of the Concept of Capability-based Management on the
Development of the Systems Engineering Discipline, 7th Annual Conference on Systems Engineering Research, 2009.
9
Davis, A., Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, RAND, 2002.
10
Touchin, Malcolm, System of Systems Engineering for Capability, 2007.
7
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de gradul lor de întrunire. Putem proteja respectiva conductă cu forţe terestre care fac
pază permanentă, cu ajutorul supravegherii aeriene, combinat... există desigur o
multitudine de modalităţi dintre care alegem. Să presupunem că am ales că protecţia
va fi asigurată de blindate, observaţia fiind realizată cu avioane fără pilot. Deja
trebuie să ne îngrijim să avem militari instruiţi, echipamente corespunzătoare,
logistica necesară, procedurile de intervenţie, infrastructura ce va fi folosită. Când
toate acestea sunt bine puse la punct, avem o capabilitate. Dacă o decizie cu privire la
una dintre componente este luată la un moment dat, efectele sale se vor regăsi în toate
celelalte componente şi, evident, în cadrul sistemului, putând pune în pericol însăşi
existenţa capabilităţii.
Dar realizarea capabilităţii (ca şi menţinerea sa, deopotrivă) înseamnă
cheltuieli, atât pentru întreg cât şi pentru componente. Ca urmare, se fac calculele
necesare şi, pe baza lor se alege soluţia, sau se renunţă la capabilitate, pentru că o
capabilitate realizată sub un anumit nivel, „carevasăzică nu există”. Rămân astfel mai
multe capabilităţi dorite între care, în condiţiile cunoscute ale rarităţii resurselor,
trebuie ales. Şi trebuie ales pornind de la o serie de principii care, după părerea
noastră, nu îşi fac deloc simţită prezenţa în acest moment.
În primul rând, capabilitatea aleasă a fi realizată trebuie să fie utilă şi aliaţilor
noştri, de preferinţă eliminând cât mai mult redundanţele. De exemplu, realizarea
unui sistem anti-rachetă al României ar fi la fel de stupidă ca incendierea pădurii
pentru a fi mai multă lumină.
În al doilea rând trebuie luată în consideraţie, în fiecare caz, posibilitatea
cooperării cu aliaţii în vederea realizării de capabilităţi comune. Exemplul
capabilităţii de transport aerian este de luat în seamă şi poate fi repetat şi la scară mai
mică, chiar la nivel bilateral.
În sfârşit, trebuie avute în vedere şi avantajele specializării în anumite
capabilităţi în care se pot asigura resursele necesare şi în care există deficit la nivelul
NATO. Această specializare se discută de foarte mult timp şi, de fiecare dată, se
invocă eventuale dezechilibre între categoriile de forţe. Suntem partizani ai
recunoaşterii utilităţii fiecărei categorii de forţe, dar echilibrul dintre ele trebuie să fie
o stare de fapt şi nu un compromis păgubos. O astfel de mentalitate poate fi depăşită
şi prin utilizarea corectă, la nivel întrunit, a tehnicilor planificării capabilităţilor
militare.
Bibliografie:
1. ***Manualul NATO – Tratatul Nord-Atlantic, Office of Information and Press,
Brussels, 2001.
2. ***Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2007.
3. ***Strategia de Transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007.
4. ***Strategia Europeană de Securitate, Bruxelles, 2003.
5. ***Strategia Naţională de Apărare – Pentru o Românie care garantează
securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare, Bucureşti, 2010.
6. Ministry of Defence: Acquisition Operating Framework, London, 2009.
7. Touchin, Malcolm: System of Systems Engineering for Capability, 2007.
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PROPORŢIONALITATEA ŞI ECHILIBRUL DINTRE
IMPERATIVUL RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI
ŞI SECURITATEA SOCIETĂŢILOR ORGANIZATE
Anelis-Vanina ISTRĂTESCU*
Armed conflicts of the last decades revealed the fact that merely invoking of human rights is not
sufficient for it to confer full legitimacy to the military actions initiated in conflict areas of the Globe, if
such invoking does not provide efficient guarantees able to effectively protect the human being and its
inherent values. Therefore, fundamental rights and liberties would be entirely applicable only by a
common effort of the world’s states focused on eliminating the limitations affecting them in the very
substance or limiting them only in exceptional cases and respecting of minimum requirements for their
protection and efficiency.
In such circumstances, on one hand, there must be a proportionality relationship between the
necessity of respecting human rights and the security of the organised societies, aimed at preventing
abusive, arbitrary or excessive behaviours and on the other hand, a constant balance to attenuate the
actions developed for the preservation of the stability and peace at local, regional or universal level,
by increasing the protection of persons affected by the use of armed force. Concomitant applying of
these two rules is not an easy task, but a real challenge for the actors therein involved, being
permanently under „ the critical eye” of the international community.

1. Evoluţia şi trăsăturile protecţiei internaţionale a drepturilor omului
Garantarea drepturilor omului nu trebuie înţeleasă doar în sensul luării măsurilor
ce se impun pentru recunoaşterea şi respectarea lor de către agenţii statali, ci şi în sensul
abţinerii acestora de la restricţionarea lor, de la impunerea unor „bariere” insurmontabile
beneficiarilor normelor de protecţie. Altfel spus, ocrotirea drepturilor fundamentale nu
poate rămâne în stadiu contemplativ, ci trebuie să se reflecte în acte şi fapte concrete,
dându-se astfel eficienţă principiilor fundamentale aflate la temelia democraţiei şi
statului de drept.
Percepţia despre respectarea drepturilor omului în cadrul societăţii a cunoscut o
traiectorie sinuoasă, care continuă să ridice şi în prezent numeroase întrebări, rămase
deseori fără răspuns, dată fiind multitudinea de situaţii şi ipoteze ce pot apărea în
practica relaţiilor internaţionale, grevată de acutizarea crizelor, instabilitatea politică ori
de extinderea fără precedent a terorismului, sub toate formele sale de manifestare.
Astfel, dacă la apariţia creştinismului1 s-au pus bazele concepţiei limitării puterii
politice, adică a puterii statului în raporturile cu indivizii, mai apoi, conceptul drepturilor
omului a fost exprimat în filosofia „dreptului naturii şi ginţilor”2.
Viziunea asupra raporturilor dintre stat şi cetăţeni, din perspectiva drepturilor
omului, a căpătat o nouă dimensiune odată cu lansarea de către Jean Jacques-Rousseau3
*Avocat, Baroul Bucureşti, doctorand la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“,
Bucureşti
1

Pentru o abordare mai detaliată în legătură cu rolul creştinismului în protecţia drepturilor omului, D. Codiţă,
Principalele caracteristici ale culturii şi civilizaţiei creştine. Influenţele creştinismului asupra dreptului internaţional
umanitar, http://www.arduph.ro/.
2
Conceptul a fost formulat pentru prima oară în secolul al XVII-lea.
3
Filosof şi scriitor francez din perioada Iluminismului, acesta a creat lucrarea „Contractul social” (1762), ideile lui
regăsindu-se în schimbările aduse de Revoluţia Franceză din 1789.
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a teoriei contractului social, potrivit căreia oamenii conferă statului drepturile lor
naturale, în schimbul cărora statul le acordă drepturi civile însoţite de garanţii pentru
exerciţiul lor.
Teoriile privitoare la drepturile omului şi obligaţia statului de a le garanta au
evoluat vertiginos, abordând această problematică atât sub aspect politic, cât şi sub
aspect juridic, fapt care a permis sistematizarea valorilor sociale protejate, ca şi a
obligaţiilor pozitive şi negative ce incumbă puterilor lumii în vederea respectării lor şi
creării cadrului necesar pentru sancţionarea promptă a celor ce se dovedesc responsabili
de încălcări sau limitări de drepturi, nejustificate de o cauză obiectivă şi rezonabilă.
În plan politic, responsabilitatea liderilor statali în organizarea acţiunilor militare
conduse pentru prezervarea securităţii este uriaşă: ei trebuie să identifice acele căi şi
mijloace echilibrate şi ponderate, capabile a minimiza pe cât posibil efectele directe sau
indirecte ce ar ştirbi sau periclita principiul inviolabilităţii persoanei, cu toate atributele
sale. De aceea, s-a conchis pe bună-dreptate, că sarcina unui om de stat este de a
înţelege scopul deplin al acţiunii militare şi de a decide când aprecierea politică trebuie
să înlocuiască sau să restricţioneze preocuparea militară legitimă şi că operaţiunile
militare sunt îngrădite de dreptul şi de justiţia militară.4 Robert Cooper era de părere că
„intervenţiile de tip umanitar sunt întotdeauna extrem de periculoase pentru cei care
intervin. Este foarte greu să fixezi obiective clare, este foarte greu să ştii unde şi când
trebuie să te opreşti. (…) Trebuie înţeles că nu mai trăim deloc într-o lume a interesului
naţional pur şi exclusiv. Drepturile omului şi problemele umanitare fac parte inevitabil
din procesele noastre politice (…) Dorinţa de a proteja indivizii în locul rezolvării
problemelor de securitate ale statelor, face parte din etosul postmodern.”5
Vorbim aşadar, de o protecţie reală, palpabilă, ce se impune a fi analizată atât prin
prisma obligaţiilor asumate de state faţă de persoanele aflate sub jurisdicţia lor, cât şi
prin raportare la angajamentele în baza cărora se nasc, se modifică sau se sting
raporturile interstatale, guvernate de flexibilitate, adaptabilitate şi concesii reciproce.
Mai mult, obligaţia protejării drepturilor omului subzistă atât pe timp de pace, cât şi în
vreme de război, fiind unanim acceptat că valorile sociale inerente fiinţei umane au
întâietate în orice împrejurări şi în orice situaţii şi că securitatea internaţională –
invocată tot mai des în justificarea declanşării unor intervenţii - nu poate constitui o
„scuză” pentru limitarea şi cu atât mai puţin, pentru încălcarea lor.
În plan juridic, acte precum Magna Carta Libertatum6, Habeas Corpus7,
Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului adoptată în cadrul Revoluţiei Franceze8
reprezintă printre primele instrumente de notorietate în consacrarea şi garantarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului, în scopul declarat al protecţiei lui
faţă de orice ingerinţe vătămătoare ori prejudiciabile. Esenţa principiilor care trebuie să
guverneze raporturile dintre stat şi indivizi decurge din art. 12 al Declaraţiei amintite, în
4

Vezi, I. Dragoman, M. Radu, Modernitate în problemele fundamentale de drept internaţional umanitar – Teze şi
sinteze – Editura Zedax, Focşani, 2005, p. 42.
5
R. Cooper, Ordine şi haos în secolul XXI. Destrămarea naţiunilor. Geopolitica lumilor secolului XXI, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2007, p. 100-101.
6
Actul datează din anul 1215.
7
Adoptat în sistemul judiciar britanic în 1679, documentul garantează inviolabilitatea persoanei faţă de orice acţiune
arbitrară a agenţilor statali.
8
Odată cu adoptarea acestei declaraţii în 1789, au fost puse bazele democraţiei moderne.
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conformitate cu care „garanţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului necesită o forţă
publică: această forţă este instituită în avantajul tuturor şi nu în folosul personal al
acelora cărora le este încredinţată.”
Documentul francez se corelează cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului9,
al cărei preambul prevede necesitatea ca „drepturile omului să fie ocrotite de
autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluţie extremă, la revolta
împotriva tiraniei şi asupririi”. Considerente similare au stat şi la baza Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului din 1950, a cărei adoptare a fost justificată între altele,
de imperativul apărării şi dezvoltării drepturilor omului, considerate a reprezenta drept
temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume şi a căror menţinere se bazează în mod
esenţial, pe de o parte, pe un regim politic, cu adevărat democratic, iar pe de altă parte,
pe o concepţie comună şi un respect comun al drepturilor din care acestea decurg10.
De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene stipulează că
Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,
libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, pe principiile democraţiei şi statului de drept,
reafirmând obiectivul „consolidării protecţiei drepturilor fundamentale, în spiritul
evoluţiei societăţii, a progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.”
În spiritul aceloraşi principii s-a clădit şi sistemul de protecţie conturat în
domeniul dreptului internaţional umanitar, izvorând din Convenţiile de la Geneva din
1949, şi îndeosebi din art. 3 comun al acestor tratate, cunoscuta clauză Martens, care
consacră regula potrivit căreia „civilii şi combatanţii rămân sub protecţia şi autoritatea
principiilor dreptului internaţional, decurgând din cutuma stabilită, din principiile
umanităţii şi comandamentele conştiinţei publice”.
Desprindem de aici, concluzia că democraţia solidă va funcţiona la parametrii
optimi doar prin aplicarea strictă a principiilor statului de drept al cărui corolar este, fără
putinţă de tăgadă, cel al supremaţiei drepturilor omului, instrumentul cel mai eficient de
ocrotire a demnităţii umane.
Credem că cercetarea referitoare la protecţia drepturilor omului în plan
internaţional nu ar fi completă, fără analiza principalelor trăsături care o definesc şi care
îi desăvârşesc rolul în menţinerea ordinii juridice globale. Unii autori11 sunt de părere că
această protecţie se individualizează prin următoarele linii directoare: 1. excluderea
competenţei naţionale exclusive în materia drepturilor omului, înţeleasă ca obligaţie a
statului, parte la o convenţie internaţională, de a respecta atât drepturile fundamentale
ale propriilor cetăţeni, cât şi cele ale tuturor indivizilor aflaţi pe teritoriul său; 2.
excluderea regulii reciprocităţii şi crearea unui regim internaţional de ordine publică, în
baza căruia beneficiarii principali ai normelor de protecţie a drepturilor omului sunt
indivizii, iar în subsidiar, statele; 3. subsidiaritatea consacrării şi garantării internaţionale
a drepturilor omului faţă de consacrarea şi garantarea lor în plan intern, în virtutea căreia
statele trebuie să garanteze în mod eficient aceste drepturi, prin propriile pârghii şi
mecanisme; 4.aplicarea directă a normelor internaţionale în materia drepturilor omului

9

Declaraţia din 1948 a consacrat principiul libertăţii şi egalităţii în demnitate şi în drepturi.
Vezi preambulul Convenţiei ratificată de România prin Legea nr. 30/1994 publicată în M. Of. nr. 135/ 31.05.1994.
11
Pentru amănunte, a se vedea R. Miga Beşteliu, C. Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului – Note de
curs-, Ediţia a IV a revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 23-29.
10
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în dreptul intern în sistemele care au adoptat concepţia monistă12; 5. poziţia
particularului, privită din perspectiva capacităţii individului de a fi titular de drepturi şi
obligaţii şi de a fi parte la proceduri jurisdicţionale şi non-jurisdicţionale în materia
dreptului internaţional.
Alţi autori13 opinează că protecţia internaţională a drepturilor omului se distinge şi
prin alte trăsături specifice, precum caracterul recent al acestei protecţii, superioritatea
normelor internaţionale în materia drepturilor omului faţă de normele dreptului intern,
garantarea drepturilor omului prin intermediul unor tribunale internaţionale specializate,
ca şi prin importanţa surselor internaţionale jurisprudenţiale referitoare la drepturile
omului.
În ceea ce ne priveşte, achiesăm la acest din urmă punct de vedere, pornind de la
ideea că jurisprudenţa cristalizată la nivelul instanţelor judecătoreşti influenţează în mod
direct ordinea juridică, având un rol primordial în reprimarea şi combaterea violărilor de
drepturi, ca şi în prevenirea comiterii unor noi abateri de la normele de ocrotire a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale individuale. Prin urmare, mecanismele
jurisdicţionale au o importanţă semnificativă în prezervarea echilibrului social,
decurgând tocmai din forţa coercitivă de care dispun, în opera de punere în executare a
dispoziţiilor impuse în sarcina autorilor de fapte culpabile, în urma judecării şi
condamnării lor. În legătură cu acest aspect, s-a afirmat14 că funcţia statului şi dreptului
nu se mărgineşte la o acţiune restrictivă de poliţie şi siguranţă, ci se transformă într-un
mecanism judiciar activ de protecţie a drepturilor individuale care să asigure progresul
societăţii în urmărirea idealului de justiţie şi evoluţia cetăţenilor în realizarea idealurilor
de viaţă civilizată şi fericire individuală.
În opinia noastră, drepturile omului nici nu ar beneficia de o protecţie adecvată în
absenţa mecanismului jurisdicţional, naţional sau internaţional, izvor de jurisprudenţă şi
vector de stabilitate al relaţiei stat-individ ori a raporturilor dintre state, rezultatul
constând tocmai în obţinerea echilibrului atât de necesar bunei funcţionări a societăţilor
organizate.
2. Proporţionalitate şi echilibru – exigenţe în limitarea drepturilor omului
Drepturile omului ar rămâne o simplă utopie, dacă normele care le consfinţesc, nu
ar reglementa şi condiţiile în care pot fi supuse limitărilor sau restricţionărilor, pentru ca
esenţa lor să nu se piardă odată cu exercitarea ingerinţei din partea autorităţilor statale.
Cu alte cuvinte, îngrădirea unui drept fundamental individual nu poate interveni în orice
circumstanţe de timp, loc şi mod, ci doar cu îndeplinirea unui minim de exigenţe, în caz
contrar, dreptul fiind afectat chiar în substanţa sa.
12

Potrivit concepţiei moniste, al cărei cunoscut adept este Hans Kelsen, norma internaţională are aplicabilitate imediată
în statul care a adoptat-o, fără a fi necesară încorporarea ei într-o lege internă, spre deosebire de concepţia dualistă
promovată de D. Anzilotti şi H. Triepel, în lumina căreia simpla aderare la un tratat internaţional nu este suficientă
pentru aplicarea unei dispoziţii convenţionale, ci trebuie implementată în dreptul intern printr-o lege subsecventă de
ratificare; a se vedea în acest sens şi A. Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck,
Bucureşti, 2003, p. 153.
13
C. L. Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului – surse, instituţii, proceduri, Editura All Beck,
Bucureşti, 2000, pp. 7-16.
14
I. Dragoman, Dreptul european al drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009, p. 218.
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În lucrările de specialitate, s-a exprimat teoria potrivit căreia limitarea aplicată
drepturilor omului trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 1. să fie prevăzută de lege,
înţeleasă ca act normativ sau ca jurisprudenţă aplicată; 2. să urmărească un scop legitim,
decurgând atât din măsuri privind protecţia interesului public sau comunitar, cât şi din
măsuri privind protecţia drepturilor altor persoane; 3. să fie necesară într-o societate
democratică, atunci când este rezultatul unei nevoi sociale imperioase şi proporţională
cu scopul legitim urmărit.15
Fără a contesta raţiunile care au condus la fundamentarea ştiinţifică a clasificării
mai-sus enunţate, apreciem că cerinţa proporţionalităţii este distinctă de exigenţa
necesităţii într-o societate democratică, iar nu un element component sau o formă de
manifestare a acesteia din urmă; de aceea, suntem de părere că restricţionarea drepturilor
fundamentale individuale trebuie să îndeplinească patru criterii esenţiale: al legalităţii, al
scopului legitim, al necesităţii în societatea democratică, ca şi al proporţionalităţii cu
scopul urmărit prin aplicarea limitării.
În susţinerea tezei noastre, pornim în primul rând, de la argumentul potrivit căruia
o măsură necesară pentru limitarea dreptului trebuie să satisfacă întotdeauna şi cerinţa
proporţionalităţii pentru a nu deveni abuzivă, pe când restricţionarea unui drept, deşi
proporţională cu scopul urmărit, nu implică în toate situaţiile şi necesitatea limitării.
Altfel spus, o limitare proporţională nu este neapărat şi necesară.
În al doilea rând, avem în vedere reglementarea distinctă a principiului
proporţionalităţii în instrumentele juridice de protecţie a drepturilor omului, cât şi în
jurisprudenţa instanţelor competente să exercite controlul respectării normelor de
protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale individuale.
Dar mai întâi, credem că se impune clarificat ce înseamnă „proporţional”?
Semnificaţia verbului „ a proporţiona” este aceea de „a potrivi într-o proporţie justă”, „a
stabili un raport echilibrat”16. Prin prisma acestei definiţii, limitarea proporţională a unui
drept individual trebuie privită ca măsură justă, echilibrată, impusă de factori obiectivi,
în scopul protejării unor valori sociale de importanţă majoră pentru interesul general, al
comunităţii, sau pentru ocrotirea drepturilor ori intereselor altor indivizi.
Principiul proporţionalităţii decurge din necesitatea stabilirii unor coordonate
clare pentru autorităţile statale însărcinate cu crearea şi aplicarea dreptului, care să le
responsabilizeze şi să le facă să conştientizeze că orice imixtiune exagerată sau
nejustificată este susceptibilă de sancţiune, ori de câte ori afectează drepturile omului,
dacă scopul urmărit nu impune aplicarea unei astfel de îngrădiri. Cu alte cuvinte, măsura
de restrângere a dreptului trebuie să fie proporţională cu situaţia de criză ce a
determinat-o, să fie aplicată nediscriminatoriu şi să nu aducă atingere dreptului sau
libertăţii17.
Pentru ilustrarea acestui principiu, menţionăm cu titlu exemplificativ, art. 52, alin.
1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în conformitate cu care „prin
respectarea principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri, numai în cazul în
15

I. Olteanu, Drept european al drepturilor omului, vol. I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, p.
134.
16
http://dexonline.ro/definitie/proportiona
17
Pentru mai multe comentarii, I. Dragoman, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2008, p. 26-27.
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care acestea sunt necesare, şi numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes
general recunoscute de Uniune sau necesităţii protejării drepturilor şi libertăţilor
celorlalţi”. În opinia legiuitorului european, proporţionalitatea reclamă îndeplinirea a
două condiţii cumulative, constând în necesitatea aplicării restrângerii, respectiv
satisfacerea unui obiectiv general al uniunii ori protecţia drepturilor şi libertăţilor altor
persoane.
O altă abordare a aceluiaşi principiu se reflectă într-o manieră implicită şi în art.
18 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, potrivit căreia restricţiile aduse
drepturilor şi libertăţilor consacrate prin acest act internaţional „nu pot fi aplicate decât
în scopul pentru care au fost prevăzute”. Norma convenţională la care ne raportăm,
stabileşte în fapt, imperativul compatibilităţii perfecte dintre îngrădirea impusă dreptului
şi scopul care o determină, pornind de la premisa că limitarea trebuie întotdeauna
aplicată cu rigoare şi prudenţă, pentru a nu se ajunge în situaţia anihilării dreptului
restricţionat.
Exigenţa proporţionalităţii este afirmată în mod expres şi în art. 24 din Principiile
de la Johannesburg privind siguranţa naţională, libertatea de exprimare şi accesul la
informaţie18, în care se stipulează că „persoanele, mijloacele de informare în masă,
organizaţiile politice sau de altă natură nu pot fi supuse unor sancţiuni, limitări sau
pedepse disproporţionate faţă de gravitatea infracţiunii, pentru o infracţiune ce implică
libertatea de exprimare sau a informaţiei.”
Sub aspect jurisprudenţial, principiul proporţionalităţii a fost explicitat, în sensul
că orice ingerinţă în exerciţiul unui drept fundamental trebuie să asigure un just
echilibru între interesul individului şi interesul societăţii, în general, astfel încât dreptul
restricţionat să nu fie afectat în însăşi substanţa sa. Relevantă în aplicarea principiului
proporţionalităţii este, spre exemplu, hotărârea CEDO în cauza Calmanovici împotriva
României, în care s-a constatat că autorităţile statale au încălcat dreptul petentului la
libertate şi siguranţă19, în condiţiile în care în speţă, nu existau fapte concrete care să
dovedească riscul punerii sale în libertate şi nici dovada diligenţelor depuse de organele
judiciare în aplicarea unor măsuri privative de libertate alternative, raportate la
gravitatea faptelor comise şi la situaţia individuală a celui acuzat.
Considerăm că pentru a fi proporţională, restrângerea unui drept trebuie să
satisfacă cumulativ următoarele condiţii: 1. limitarea să nu aducă atingere substanţei
dreptului; 2. limitarea să îşi producă efectele doar în măsura existenţei scopului legitim
care a generat-o; 3. limitarea să nu cauzeze consecinţe care exced scopului urmărit prin
aplicarea ei; 4. limitarea să constituie cea mai adecvată măsură pentru prezervarea unui

18

Principiile de la Johannesburg au fost adoptate la data de 1 octombrie 1995 de un grup de experţi de drept
internaţional, siguranţa naţională şi drepturile omului în cadrul unei reuniuni organizate în Africa de Sud de Centrul
Internaţional împotriva Cenzurii împreună cu Centrul de Studii Aplicate al Universităţii din Witwatersrand; potrivit
preambulului, principiile se bazează pe standardele internaţionale şi regionale privind protecţia drepturilor omului,
practicile dezvoltate la nivele de state şi pe principiile generale de drept recunoscute de comunitatea naţiunilor,
recunoscând menţinerea aplicabilităţii Principiilor de la Siracusa asupra prevederilor limitative şi derogatorii din Pactul
Internaţional privind drepturile civile şi politice şi Standardele minimale ale normelor de drepturile omului în situaţii de
urgenţă.
19
Dreptul la libertate şi siguranţă reglementat prin art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului face parte din
categoria drepturilor relative, putând fi limitat în cazurile stricte şi expres prevăzute în cuprinsul art. 5, par. 1, lit. a-f din
norma convenţională.
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interes general sau al unui drept aparţinând altei persoane; 5. limitarea să înceteze atunci
când încetează şi cauzele pentru care a fost aplicată.
Controlul respectării cerinţei proporţionalităţii va depinde atât de natura
dreptului supus limitării, cât şi de împrejurările în care a intervenit limitarea.20
În primul rând, natura drepturilor şi libertăţilor justifică examinarea diferenţiată
a conduitei agenţilor statali, prin raportare la gradul de protecţie normativă conferită
dreptului sau libertăţii în discuţie: dacă în cazul drepturilor absolute sau intangibile
(precum dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor
inumane ori degradante, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru
aceeaşi faptă) nu se admit restricţionări, în cazul drepturilor relative sau condiţionale
(dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la libera
exprimare) sunt permise limitările justificate de cauze obiective, care trebuie expres
prevăzute în cuprinsul normei de reglementare a dreptului.
În al doilea rând, în analiza proporţionalităţii, prezintă relevanţă circumstanţele în
care se produce îngrădirea dreptului, prin raportare la elementele faptice sau juridice,
starea de pace sau de război în care se găseşte statul reclamat, în această din urmă
ipoteză, impunându-se a se face distincţia dintre limitări şi derogări. Astfel, dacă
limitările sunt admisibile în timp de pace, derogările pot interveni doar în vreme de
război sau alte asemenea situaţii (stare de asediu, stare de urgenţă), fiind generate de
motive speciale, cu caracter temporar.
Pe cale de consecinţă, limitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
individuale nu este condiţionată de preexistenţa unei situaţii excepţionale, ca în cazul
derogării, ci de respectarea strictă a condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv a principiului
proporţionalităţii, ţinând seama în mod obligatoriu de situaţia faptică concretă a
petentului şi de elementele juridice incidente în speţă. Spre exemplu, potrivit
jurisprudenţei CEDO, în litigiile de natură civilă este permisă obligaţia plăţii unei taxe
de timbru în sarcina reclamantului, ca măsură necesară pentru buna administrare a
justiţiei, cu condiţia ca valoarea sumei impuse cu acest titlu de către Stat să nu
reprezinte o sarcină exorbitantă pentru justiţiabil, care să îl împiedice să îşi valorifice
însuşi dreptul de acces la un tribunal, componentă esenţială a dreptului la un proces
echitabil21.
Pe de altă parte, derogările au un regim particular. De pildă, textul Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului reglementează posibilitatea derogării de la aplicarea
principiilor de respectare a drepturilor fundamentale individuale, inclusiv sub aspectul
proporţionalităţii limitărilor, în caz de război sau pericol public ce ameninţă viaţa
naţiunii, în măsura strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca măsurile derogatorii să
20

De pildă, atunci când verifică respectarea îndeplinirii cerinţei proporţionalităţii, CEDO va ţine seama de marja de
apreciere de care dispune statul şi a cărui întindere variază în funcţie de situaţia concretă, de natura dreptului protejat şi
de cea a ingerinţei; a se vedea în acest sens, hotărârile CEDO în cauzele Demir şi Baykara c. Turciei şi Mentzen c.
Letoniei.
21
Menţionăm hotărârea dată de CEDO în cauza Weissman şi alţii împotriva României, (hotărârea din 24 mai 2006,
publicată în M. Of. Partea I, nr. 588/27.08.2007), în considerentele căreia instanţa de la Strasbourg a constatat
încălcarea dreptului la un proces echitabil, decurgând din faptul impunerii unei taxe de timbru excesive în sarcina
petenţilor, şi a conchis că această restricţionare a fost disproporţionată şi a adus atingere esenţei dreptului de acces la o
instanţă; aceeaşi jurisdicţie a statuat că Statul român nu a păstrat un just echilibru între interesul său de a recupera
cheltuielile judiciare şi interesul reclamanţilor ca o instanţă să le examineze cauza. (mutatis mutandis, Teltronic –CATV
împotriva Poloniei, nr. 48.140/99/10 ianuarie 2006).
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nu se afle în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional.22
Derogarea de la regulile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale este
permisă şi de art. 27 din Convenţia Americană a Drepturilor Omului, în situaţii de
război, pericol public sau altă urgenţă care periclitează securitatea sau independenţa
unui stat parte, în măsura şi pe perioada necesară, cu condiţia ca derogările să nu
contravină altor obligaţii prevăzute de dreptul internaţional şi să nu implice
discriminarea, pe criterii de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială.
Subliniem însă că, indiferent de instrumentul juridic de reglementare, derogarea
de la aplicarea unei norme de protecţie a drepturilor omului nu echivalează cu
legitimarea unei încălcări a acestor drepturi, care îşi menţin eficienţa, independent de
situaţia de război sau de criză cu care se confruntă un stat; aici intervine rolul dreptului
internaţional umanitar, veritabil„scut de protecţie” pentru drepturile individului, militar
sau civil, , prin stabilirea unor reguli clare de conduită în sarcina participanţilor la
ostilităţi, în scopul prevenirii producerii de victime sau pagube în cursul conflictelor
armate. Astfel, prin art. 57, par. 2 din Protocolul I al Convenţiilor de la Geneva din
1949, se instituie regula interzicerii armelor şi metodelor care „ar cauza civililor şi
bunurilor lor pagube excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat”.
Protecţia oferită de dreptul umanitar şi implicit a beneficiului proporţionalităţii, se
întinde pe toată durata conflictului armat, începând cu primul act de violenţă şi până la
finalizarea ostilităţilor, ori în situaţii excepţionale, chiar şi după acest moment, atunci
când prizonierii de război sau civilii ar continua să fie supuşi unor măsuri privative de
libertate de către forţele de ocupaţie23.
Se poate afirma aşadar, că principiul proporţionalităţii reprezintă unul din pilonii
principiilor generale derivate din principiile fundamentale ale dreptului internaţional
public, impunând părţilor la conflict să nu cauzeze adversarilor lor pagube şi pierderi
decât în proporţia necesară atingerii scopului acţiunilor militare - de a distruge sau a
slăbi potenţialul militar al inamicului - şi obligând beligeranţii de a nu folosi forţa peste
limitele necesare victoriei24.
Nu în ultimul rând, ne propunem să abordăm corelaţia proporţionalitateechilibru, având în vedere, pe de o parte, complementaritatea lor în sfera de protecţie a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale individuale, iar pe de altă parte, interdependenţa
dintre cele două elemente, ce au în fapt, o finalitate comună.
Ideea de echilibru, ca metaforă istorică fundamentală a condiţiei omului
individual şi colectiv (…) capătă valenţe practice în lumea relaţiilor internaţionale, prin
ceea ce se numeşte echilibrul puterii, fundament al unei ordini capabile să limiteze
excesele şi să genereze stabilitatea, ca precondiţie a păcii.25 Echilibrul devine în acest
context sinonim cu stabilitatea, premisă a securităţii mondiale.

22

Amintim prev. art. 15 din Convenţie, care instituie în sarcina Înaltelor Părţi Contractante, obligaţia informării
Secretarului General al Consiliului Europei cu privire la măsurile derogatorii luate şi la motivele care au determinat
aplicarea lor.
23
Pentru o abordare mai detaliată, N. Uscoi, Câmpul de aplicare ratione temporis al dreptului conflictelor armate, în
Buletinul ştiinţific nr. 2/18-2004 al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
24
I. Dragoman, M. Radu, op. cit., p. 130.
25
G. C. Maior, Incertitudine. Gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI, RAO International Publishing
Company, Bucureşti, 2009, p. 75-76.

202

Prezervarea ordinii juridice, prin restricţionarea unor drepturi, se subsumează
exigenţei echilibrului, care trebuie să guverneze orice acţiune sau inacţiune susceptibilă
de a afecta drepturile omului, numai astfel prevenindu-se arbitrariul ori comportamentul
discreţionar. Principiul proporţionalităţii are o aplicaţie obiectivă, istorică şi universală,
influenţând decisiv originea şi evoluţia naturii, ca şi a societăţii umane, în cadrul căreia
artele politicii, războiului şi justiţiei îşi ating împlinirea, numai prin găsirea echilibrului
optim care să facă să progreseze situaţii considerate contradictorii.26
Putem deci conchide că proporţionalitatea implică în mod incontestabil
menţinerea justului echilibru între valorile sociale, altfel spus, a unei relaţii armonioase
între interesele publice şi private, prin raportare la legile şi normele de moralitate şi
convieţuire socială acceptate de umanitate.
3. Proporţionalitate
internaţionale

şi

disproporţionalitate

în

practica

relaţiilor

După cum am expus anterior, existenţa unui raport de proporţionalitate între
limitarea unui drept fundamental individual şi scopul urmărit prin aplicarea
restricţionării constituie o măsură indispensabilă bunei funcţionări a statului de drept,
fără de care nu se poate concepe democraţia, în sensul ei cel mai pur. Practica relaţiilor
internaţionale, atât de dinamică şi superfluă, ne-a demonstrat nu de puţine ori, că
modelul teoretic rămâne un ideal intangibil, câtă vreme unele state continuă să sfideze
propriile angajamente asumate în domeniul drepturilor omului, iar altele se complac în
perpetuarea regimurilor dictatoriale, autoritare, şi chiar torţionare, care nu au nimic în
comun cu ideea de just, echitabil sau proporţional.
Tocmai în spiritul principiilor pe care le proclamă şi pe care le reafirmă,
comunitatea internaţională nu poate rămâne impasibilă la abuzurile comise de unele
puteri, având datoria supremă de a se implica, pe cât posibil, în rezolvarea problemelor
apărute în teritorii afectate de criză şi de a acorda asistenţă, inclusiv de natură juridică,
persoanelor aflate în stare de nevoie.
Sub un prim aspect, ne propunem să abordăm aspectul proporţionalităţii în
operaţiile militare, considerând că insuficienta cunoaştere şi interpretarea discreţionară
a acestei problematici se află la originea atacurilor excesive, cauzatoare de pierderi de
vieţi omeneşti ori de pagube substanţiale, ce au stârnit şi continuă să stârnească
oprobriul public, precum şi critici vehemente la adresa liderilor statali responsabili de
declanşarea lor.
Caracterizat în unele lucrări drept „faţeta juridică a balanţei de putere”, principiul
proporţionalităţii are o aplicabilitate extrem de largă, deopotrivă în plan naţional27 şi
supranaţional, devenind incident, atât în dreptul conflictelor armate, cât şi în dreptul
dezarmării, prin acceptarea tratatelor de limitare pe baze paritare între statele şi blocurile
militare de state interesate, la nivelul armelor nucleare şi strategice, ori al armamentelor
clasice.28 În îndeplinirea misiunilor ce le sunt încredinţate, militarii au obligaţia de a
26

I. Dragoman, A. Bodescu şi alţii, Dreptul public şi administraţia în studiile doctorale de ştiinţe militare, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010, p. 283.
27
Menţionăm cu titlu exemplificativ, Doctrina Armatei României din 2007.
28
I Dragoman, A. Bodescu şi alţii, op. cit., p. 289.
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respecta cerinţa proporţionalităţii, în caz contrar, asumându-şi riscul suportării rigorilor
juridice aplicabile oricărei persoane vinovate de comiterea unor fapte penale
incriminate29, fie în legislaţia naţională a statului de care aparţin, fie de legislaţia
internaţională sub incidenţa căreia cad actele considerate ilicite30. De aceea, operaţiile
militare se impun a fi conduse în mod echilibrat şi ponderat, comandantului militar
revenindu-i rolul primordial în identificarea şi folosirea celor mai adecvate mijloace,
metode şi strategii de natură a diminua puterea adversarului-scopul principal al
războiului - şi de a limita, pe cât posibil, producerea de victime în rândul
necombatanţilor.
Verificarea respectării cerinţei proporţionalităţii în teatrele de operaţii ridică
probleme deosebite atunci când cel suspectat de comiterea unui act „disproporţionat”
invocă în favoarea sa, legitima apărare, cu motivarea că acţiunile sale au fost absolut
necesare pentru a-şi apăra propria persoană sau alte persoane, ori pentru îndeplinirea
unei misiuni militare, şi rezonabile în raport de pericolul exercitat de atacator. Stabilirea
circumstanţelor concrete ale ripostei „disproporţionate”, a gradului de vinovăţie şi a
consecinţelor produse vor face mai întâi, obiectul investigaţiei militare, urmând ca în
situaţia comiterii unei infracţiuni, acuzatul să fie deferit organelor judiciare competente,
abilitate cu anchetarea, judecarea şi eventuala sa condamnare.
Pe cale de consecinţă, putem constata că exigenţa proporţionalităţii în operaţiile
militare reclamă aplicarea unei legi perene şi universal valabile: cea a concordanţei
dintre scopuri, forţe şi mijloace, elemente esenţiale ale balanţei de putere, pe fundalul
atât de dinamic şi variabil al mediului actual de securitate.
Dintr-o a doua perspectivă, prezintă interes pentru studiul nostru şi analiza
proporţionalităţii în cazul intervenţiilor umanitare, în contextul acutizării
conflictualităţii şi crizelor regionale, instabilităţii politice şi intensificării acţiunilor
extremiste sau separatiste declanşate pe fond etnic, cultural sau religios.
Demersul colectiv iniţiat în numele protejării drepturilor omului şi concretizat
prin intervenţii umanitare poate veni uneori în contradicţie cu dreptul popoarelor la
autodeterminare, a cărui respectare constituie „premisa realizării de către fiecare popor
şi naţiune a independenţei sale, în cadrul unui stat suveran, putinţa de a se înfăptui
egalitatea în drepturi a tuturor statelor şi popoarelor în relaţiile internaţionale”.31 Graniţa
între proporţional şi disproporţionat devine în astfel de situaţii dificil de demarcat,
generând controverse şi polemici cu reverberaţii adânci în conştiinţa umanităţii.
Întrebarea care se naşte inevitabil este aceea de a şti până unde poate duce marja
de apreciere în privinţa restricţiilor de drepturi prin raportare la imperativul asigurării
securităţii? Există oare proporţionalitate între mijloacele şi metodele utilizate pentru
limitarea dreptului la suveranitate naţională (în care se include şi dreptul la edictarea
propriilor legi) şi finalitatea avută în vedere prin aplicarea lor?

29

De pildă, prin art. 8, par. 2, lit. b din Statutul Curţii Penale Internaţionale, se sancţionează fapta de a lansa intenţionat
un atac, ştiind că el va cauza incidental pierderi de vieţi omeneşti, în rândul populaţiei civile, răniri ale civililor, pagube
bunurilor civile sau daune extinse, grave şi de durată mediului, care ar fi vădit excesive în raport cu ansamblul
avantajului militar concret şi direct aşteptat.
30
O normă de referinţă în acest sens este art. 51 din Protocolul adiţional I din 1977 al Convenţiilor de la Geneva.
31
Gr. Dumitrescu, Neocolonialismul – încălcare a principiilor dreptului internaţional contemporan, în Principii de
drept internaţional public, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 164.
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Analiza atentă a practicii internaţionale recente ne oferă răspunsuri nuanţate la
aceste probleme, care continuă să „alimenteze” dilema umanism-securitate vehiculată
tot mai des în cadrul unor organisme internaţionale cu caracter umanitar. De fapt, cele
două elemente trebuie să coexiste într-un raport de complementaritate, în care
umanitarismul nu poate fi subordonat securităţii, deoarece este fundamentul acesteia,
după cum nici drepturile omului nu pot fi afirmate plenar decât în condiţii de deplină
securitate; unul din elementele comune ale amândurora este supravieţuirea, care
constituie fundamentul atât al securităţii (colective şi individuale), cât şi al drepturilor
omului şi dreptului umanitar.32Faptul că ambele valori au beneficiat de protecţie încă din
zorii afirmării lor transpare din însăşi Carta ONU, care a reglementat printre obiectivele
fundamentale ale sistemului de tutelă33, atât întărirea păcii şi securităţii internaţionale,
cât şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi,
fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
În actualul context internaţional, a găsi „formula de echilibru” în îndeplinirea
acestor două obiective se dovedeşte a fi „cheia” stabilităţii mondiale, a păcii şi a ordinii,
indispensabile perenităţii umanităţii.
Cu toate acestea, rezultatele obţinute nu au fost întotdeauna cele scontate.
Relevantă în această privinţă este intervenţia declanşată de Consiliul de Securitate al
ONU în conflictele destructurate34, în care nu mai există autorităţi statale, acţiune
deseori criticată pentru distribuirea discriminatorie a ajutoarelor umanitare, periclitarea
dreptului la viaţă, prin înfometarea populaţiei civile, ca urmare a instituirii embargoului,
ori pentru crearea prin rezoluţii a unui sistem judiciar propriu, paralel celui reglementat
prin Convenţiile de la Geneva în sfera dreptului internaţional umanitar. Deficienţele
menţionate au fost puse pe seama eşecului ONU în transpunerea practică a principiului
proporţionalităţii între metodele folosite şi obiectivele propuse, conducând la ideea că se
impune o reevaluare a acestui mecanism instituţional şi a programelor de acţiune
planificate, astfel încât atunci când se derulează, intervenţiile umanitare să asigure un
tratament egal victimelor uzului de forţă armată, un echilibru care „să compenseze”
pătrunderea pe teritoriul ocupat, în numele umanismului şi al drepturilor omului.
Un exemplu de referinţă îl reprezintă intervenţia ONU din Libia35, prin care s-a
autorizat luarea tuturor măsurilor necesare protecţiei civililor, instituirea unei zone de
interdicţie aeriană36 asupra teritoriului libian şi posibilitatea recurgerii la forţă, cu
excluderea ocupării terestre, acţiuni motivate, în esenţă, de necesitatea acordării
asistenţei umanitare, după cum rezultă şi din expunerea de motive a rezoluţiei, în care sa exprimat îngrijorarea faţă de creşterea violenţei şi numărului de victime civile,
atacurile sistematice asupra civililor, încălcările grave ale drepturilor omului şi ale
32

Pentru comentarii mai ample, I. Dragoman, Drept european al drepturilor omului, op. cit., p. 249-250.
Sistemul de tutelă urma să se aplice teritoriilor aflate sub mandat, teritoriilor desprinse din statele inamice ca urmare a
celui de-al doilea război mondial, teritoriilor supuse în mod voluntar sistemului de tutelă de către statele care răspund de
administrarea lor; pentru o expunere mai largă, vezi şi Gr. Geamănu, Principiile fundamentale ale dreptului
internaţional contemporan, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1967, p. 140-144.
34
Astfel de conflicte au existat, spre exemplu, în fost Iugoslavie.
35
Intervenţia autorizată prin Rezoluţia nr. 1973/2011 a Consiliului de Securitate al ONU a fost îndreptată împotriva
armatei conduse de colonelul Muammar Gaddafi, pentru a-i impune să înceteze atacurile nejustificate asupra populaţiei
civile, inclusiv prin raiduri aeriene.
36
O măsură similară a fost luată şi în Irak, în scopul declarat al protejării gazării kurzilor de regimul lui Saddam
Hussein.
33
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dreptului internaţional umanitar, utilizarea sistematică a mercenarilor de către
autorităţile libiene37. Calificată de unii analişti drept o veritabilă „acţiune militară”38,
comparată de alţii cu acţiunea din Somalia, intervenţia din Libia a reunit în mod
paradoxal la masa tratativelor şi state arabe39, care şi-au exprimat disponibilitatea de a
acorda sprijin uman, material şi logistic necesar pentru punerea în executare a rezoluţiei
ONU. Ripostele din partea liderului libian nu au întârziat să apară, materializându-se
prin ameninţări cu sprijinirea Al-Qaida, atacarea traficului aerian şi maritim civil şi
militar din Marea Mediterană, intensificări ale bombardamentelor asupra populaţiei
civile.40
Date fiind aceste riscuri şi ameninţări, ce ar putea antrena noi masacre în rândul
civililor nevinovaţi şi ar putea degenera în dezastre iremediabile, acutizate de adâncirea
„prăpastiei” dintre statele democratice şi susţinătorii Jihadului, cuvântul de ordine al
noului mediu de securitate devine „proporţionalitatea”, sinonimă în acest caz cu
prudenţa în angajarea unor noi intervenţii umanitare în practica relaţiilor internaţionale.
Tocmai de aceea, opinăm că intervenţia umanitară se va dovedi „proporţională”
cu scopul urmărit doar dacă va asigura ea însăşi o stare de legalitate şi stabilitate în
teritoriile conflictuale, imposibil de implementat, în absenţa unei conduite echilibrate şi
echidistante din partea organismului care o declanşează.
În al treilea rând, în analiza aplicării principiului proporţionalităţii în mediul
internaţional, o atenţie sporită trebuie acordată conduitei statelor în acţiunile de
prevenire şi combatere a terorismului, obiective pentru îndeplinirea cărora nu ar trebui
tolerate sub nici o formă violări ale unor drepturi fundamentale individuale, precum
dreptul la prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare, dreptul la o judecată imparţială şi
independentă de către un tribunal constituit în mod legal, dreptul de a nu fi supus
torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, dreptul la libertate şi
siguranţă, condiţii-premisă ale statului de drept.
Prin urmare, o persoană suspectată de terorism beneficiază de exact aceleaşi
garanţii procesuale acordate oricărui acuzat în materie penală, securitatea neputând fi
deci, invocată ca şi cauză exoneratoare de răspundere de către statele care se abat de la
prescripţiile respectării drepturilor omului, aplicabile tuturor indivizilor, independent de
natura faptei sau faptelor ce li se impută. Realitatea faptică ne demonstrează însă că nu
este suficient să se invoce supremaţia drepturilor omului în anchetele sau procesele
având ca protagonişti persoane acuzate de terorism, ci să se asigure în mod efectiv
cadrul necesar respectării drepturilor judiciare, factorul „proporţionalitate” jucând un rol
esenţial în această ecuaţie.
Chiar dacă idealul de proporţionalitate nu s-a atins încă, cert este că securitatea nu
legitimează obţinerea de informaţii în condiţii degradante sau umilitoare, supunerea la
37

În conformitate cu par. 4 al Rezoluţiei, ONU poate utiliza forţa, luând toate măsurile necesare pentru a proteja civilii
şi zonele populate de civili de ameninţarea unui atac asupra Jamahiriya, incluzând Benhazi.
38
Potrivit art. 42 din Carta Naţiunilor Unite, în cazul în care măsurile de rezolvare paşnică s-au dovedit a fi inadecvate,
Consiliul de Securitate al ONU poate întreprinde cu forţele navale, aeriene sau terestre, orice acţiune pe care o
consideră necesară pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale. Această acţiune poate cuprinde
demonstraţii, măsuri de blocadă şi alte operaţiuni executate de forţe aeriene, maritime sau terestre ale Membrilor
Naţiunilor Unite.
39
Între statele arabe participante la intervenţie se numără Emiratele Arabe Unite şi Qatar.
40
Ilustrative în aceste sens sunt bombardamentele declanşate asupra oraşului Misrata, situat la 200 km de capitala
libiană, Tripoli.
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torturi, interzicerea accesului la propriul dosar, neacordarea facilităţilor apărării sau
pedepsele nelegale şi nejustificate privative de libertate, măsuri vădit excesive în raport
cu scopul urmărit.
Descris de unii autori41 drept „instrument folosit de diverse ţări sau centre de
putere în scopul obţinerii de beneficii politice sau economice ori pentru a destabiliza
naţiuni sau forţe inamice”, terorismul nu poate fi nici prevenit şi nici combătut prin
mijloace şi metode ilicite ori disproporţionate, care s-ar transforma la rândul lor, în
veritabile „arme” împotriva idealurilor de justiţie şi securitate ale umanităţii.
Situaţia „teroriştilor” capturaţi de SUA şi transferaţi în centrele militare de
detenţie de la Guantanamo, din Irak sau Afghanistan, aflate în atenţia organizaţiilor şi
organismelor militante pentru respectarea drepturilor omului, rămâne şi la ora actuală o
problemă controversată, generând suspiciuni şi ridicând serioase semne de întrebare
asupra etalonului democraţiei în lumea modernă. Metode şi tehnici precum „lovitura în
plex”, „menţinerea prelungită a deţinuţilor încătuşaţi în poziţia în picioare”, „tortura în
apă” până la limita înecului, privarea de somn, intimidarea verbală şi ameninţările cu noi
violenţe, sugestia post-hipnotică, utilizarea drogurilor, folosirea aşa-ziselor „scaune de
imobilizare” în cazul deţinuţilor aflaţi în greva foamei, destinate hrănirii lor forţate, au
fost aduse la cunoştinţa publicului, deşi au fost constant negate de autorităţile
americane.42
Existenţa unor astfel de atrocităţi – în ipoteza în care ar fi dovedite în justiţie – ar
transforma principiul proporţionalităţii într-un model teoretic, pe care numai idealiştii ar
continua să îl invoce, în speranţa că drepturile omului nu s-au pierdut în negura
timpului. Pe de altă parte, dincolo de nelegalitatea lor, asemenea practici nu s-ar afla în
concordanţă nici cu exigenţele morale, vizând raportarea reală şi sinceră a anchetatorilor
la valorile umane perene de adevăr, dreptate, justiţie, bună-credinţă43.
Din aceste considerente, credem că mai-marii lumii ar trebui să îşi reevalueze
priorităţile şi să îşi reunească eforturile în direcţia aplicării efective a regulii
proporţionalităţii în toate demersurile lor de natură politică, juridică şi militară,
asigurând astfel raportul optim între respectarea drepturilor omului şi securitatea
internaţională.

41

M Pedrero, Corupţia marilor puteri. Strategii şi minciuni în politica mondială, Editura Litera Internaţional,
Bucureşti, 2008, p. 145-146. Autorul abordează cazul grupărilor teroriste din fosta URSS create pentru a lupta
împotriva intereselor occidentale ori cazul teroriştilor latino-americani de extremă dreapta, printre care şi liderii
Escadroanelor Morţii, formaţi în Centrul militar de instrucţie din Fort Benning, SUA, cunoscut sub denumirea de Şcoala
Americilor.
42
Pentru mai multe amănunte, a se vedea G. Thomas, Armele secrete ale CIA. Tortură, manipulare şi arme chimice,
Editura Litera, Bucureşti, 2010, p. 7-14. În descrierea metodelor şi tehnicilor folosite în interogatoriile luate suspecţilor
de terorism, autorul face referire la un raport intitulat „Tehnici de interogare îmbunătăţite” şi la o serie de recomandări
inspirate din două manuale ale CIA intitulate „Chestionare coercitivă” şi „Exploatarea resurselor umane”. Potrivit
autorului citat, în manualul „Chestionare coercitivă” apar instrucţiuni date anchetatorilor pentru provocarea durerii:
„dacă un prizonier este rănit, în cazul în care interogatoriul a început demult, este aproape sigur că acesta va înţelege
că anchetatorul nu mai ştie ce să facă. Dacă trebuie provocată o durere, aceasta trebuie să se întâmple întotdeauna
mai la început şi intensitatea trebuie să fie atent calculată.”
43
Pentru o expunere laborioasă asupra aspectelor psihologice privind exigenţele cerute anchetatorilor, vezi I-T. Butoi,
T. Butoi, Psihologie judiciară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, p. 216-225.
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CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ A PĂCII – PARADIGMĂ
ŞI PROVOCARE ACTUALĂ PENTRU MEDIUL DE SECURITATE
Dr. Sorina RĂDUICĂ*
Dr. Valentin – Stelian BĂDESCU**
There is in our power to act with full responsibility for our peoples destines, for the general
progress, wellbeing and happiness, for peace in order to provide the extinction of tensions from the
international life, the instauration of a new policy of collaboration and peace on the Earth.
Cuvinte cheie: pace, război, cercetare interdisciplinară, dreptul păcii, mediul de securitate,
Curtea Internaţională de Justiţie

1. Argumentum
Vom încerca în acest material să analizăm, pe scurt, cele mai importante
aspecte din activitatea de cercetare în domeniul păcii şi conflictelor, schiţând felul în
care s-a constituit şi s-a dezvoltat acest domeniu, precum şi câteva reflecţii personale
privind evoluţia acesteia. Într-o altă secţiune vom vorbi despre unul dintre deficitele
acestui domeniu de cercetare, şi anume neglijarea căutării unor strategii pacificatoare,
dar mai ales, studiul acesteia din perspectiva interdisciplinarităţii.
Preocuparea ştiinţifică pentru cercetarea războiului şi a păcii este probabil la fel
de veche ca însăşi ştiinţa. Cu toate acestea, de abia spre sfârşitul secolului XX
cercetarea în domeniul păcii şi al conflictelor a apărut ca o disciplină ştiinţifică
autonomă, cu scopul de a analiza diversele aspecte ale conflictelor şi ale războiului
precum şi condiţiile necesare păcii.
Încercările de a crea o ştiinţă specială care să cerceteze domeniul păcii s-au
făcut remarcate în multe rânduri de-a lungul secolului XIX în contextul mişcării
burgheze pentru pace. Totuşi, de abia după Primul Război Mondial, când lumea a
devenit conştientă de crimele şi distrugerile în masă, pe lângă Societatea Naţiunilor şi
Curtea Internaţională de Justiţie, au apărut institute pentru relaţiile internaţionale în
SUA şi Marea Britanie, care aveau ca scop cercetarea conflictelor şi războaielor
internaţionale, a revoluţiilor şi războaielor civile, precum şi a condiţiilor de instaurare
a unei păci mondiale de durată. În anii 20 însă, puţini au mai fost aceia care doreau să
încorporeze războiul şi pacea în cadrul relaţiilor internaţionale. Noua disciplină a
devenit rapid un factor de legitimare care servea politicilor externe naţionale şi
intereselor militare şi de putere a diferitelor state.
Noul cutremur politic şi moral care a afectat sistemul de state, cutremur
provocat de cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi crimele puse la punct de
politica stalinistă şi fascistă, dar mai ales perspectiva unui război atomic ce ar fi putut
să ucidă popoare întregi a făcut ca cercetarea din domeniul păcii să se impună la
sfârşitul anilor 50 ca o reacţie la ideologia impusă de Războiul Rece. Ea a apărut mai
*
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întâi la universităţile şi institutele particulare din Canada, SUA şi Norvegia. În paralel
cu această dezvoltare, polemologia (studiul războaielor şi conflictelor), de care se
interesau doar câteva persoane din Franţa şi Olanda, s-a concentrat pe cercetarea
sistematică a războaielor şi conflictelor.
De acum, scopul cercetărilor din domeniul păcii nu mai era monitorizarea,
delimitarea şi restrângerea fenomenului războiului, ci eliminarea acestuia ca tip de
relaţie socială şi interstatală. Prin acest lucru, cercetarea în domeniul păcii a reluat
ideile utopice cu privire la instaurarea păcii mondiale, idei care constituiseră un motiv
central al mişcării burgheze liberale şi republicano-democratice de la sfârşitul
secolului XVIII şi din prima jumătate a secolului XIX şi care au fost mai apoi
preluate şi răspândite, într-o nouă formă, de mişcarea muncitorească. Acest curent
care se concentra mai degrabă pe monitorizarea războaielor şi pe ţinerea sub control a
conflictelor a funcţionat mai întâi în paralel cu cercetarea în domeniul păcii, în cadrul
studiului războaielor şi mai ales pe teritoriul SUA. Cele două domenii de cercetare sau unit însă în anii 60 într-o disciplină ce îmbina cercetarea din domeniul păcii cu cea
din domeniul conflictelor1.
Pe timpul relaxării tensiunilor internaţionale, în 1964, a fost constituită
International Peace Research Association din Groningen. Tot în 1964 a fost înfiinţat
la Oslo şi Journal of Peace Research, care a contribuit în mod decisiv la răspândirea
internaţională a principiilor studiului păcii. Prin construirea unor organizaţii regionale
latino-americane şi asiatice la sfârşitul anilor 70, cercetarea din domeniul păcii a
depăşit graniţele Americii de Nord, ale Europei Occidentale şi ale Japoniei,
cunoscând astfel o răspândire mondială, cu asistenţa UNESCO ca negociator.
Cercetarea din domeniul păcii a cunoscut o creştere spectaculoasă odată cu
înfiinţarea International Peace Research Institute din Stockholm. Acest institut a fost
înfiinţat în 1966 cu ocazia aniversării a 150 de ani a Suediei şi avea ca scop crearea
unor baze ştiinţifice pentru diplomaţia suedeză şi internaţională în domeniul
dezarmării la Geneva, pe lângă ONU. Yearbook of World Armaments and
Disarmament, publicat de SIPRI, conţinea date şi analize privind evoluţia
cheltuielilor din domeniul înarmării şi al sistemelor de armament, atrăgând atenţia
opiniei internaţionale asupra cercetării în domeniul păcii. Relaxarea conflictului estvest, sfârşitul Războiului din Vietnam şi slăbirea interesului faţă de problemele de
dezvoltare ale lumii a treia au mutat atenţia opiniei publice asupra problematicii nordsud. Astfel s-a impus o lărgire a paradigmelor cercetării din domeniul păcii, dincolo
de preocupările anterioare în ceea ce privea dinamica înarmării, sistemele teroriste,
ţinerea sub control a procesului de înarmare şi monitorizarea procesului de
dezarmare.
În contextul dezvoltării, respectiv al reluării unor concepte precum „conflict
asimetric“, „conflict de interese“, „conflict latent vs. conflict manifest“, această
extindere a paradigmelor şi-a găsit expresie mai ales în conceptul de „violenţă
structurală“, concept adoptat cu rapiditate de segmentele liberale, ba chiar şi
socialiste ale opiniei publice occidentale, care au început să atragă atenţia asupra
1

A se vedea, în detaliu, George N. Coca, Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului, Editura Universul
Juridic, Bucureşti 2009.
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problemei reformării sistemului social internaţional şi civil. Caracterul difuz al
conceptului de „violenţă structurală“ a extins enorm domeniul de cercetare a păcii,
ceea ce a însemnat că acest domeniu a fost suprasolicitat, cunoscând o creştere
aproape nelimitată şi luând proporţiile unei ştiinţe universale. În anii 70, această
expansiune a fost resimţită ca fiind eliberatoare, mai ales pentru că vechile metode de
abordare, aplicate unor probleme moderne precum dezvoltarea internaţională a
societăţii umane, a sistemului ei de state şi a mediului ei ambiant, nu mai erau deloc
potrivite.
Cercetarea din domeniul păcii şi-a lăsat amprenta mai ales asupra ştiinţelor
politice, a psihologiei (studiul agresiunii), a teologiei, pedagogiei şi geografiei,
influenţând însă şi alte discipline precum fizica, biologia, informatica, filosofia,
istoria, dreptul şi ştiinţele militare (studii strategice). Ea a afectat însă mai puţin
domeniul sociologic - din pricina limitării tradiţionale de către acest domeniu a
noţiunii de societate în cadru naţional şi statal.
De la criza relaxării de la finele anilor 70, când conflictul est-vest şi, implicit,
posibilitatea izbucnirii unui război atomic apăruse din nou în atenţia statelor
industrializate, a avut loc o reiterare a principiilor de cercetare în domeniul păcii, mai
precis studierea condiţiilor necesare pentru preîntâmpinarea de durată a războaielor, a
cauzelor războaielor, a informaţiilor conflictuale şi ale dinamicii procesului de
înarmare, fără a pierde din vedere violenţa structurală, care, pentru majoritatea
oamenilor, are un potenţial de ameninţare mai crescut decât războaiele convenţionale.
2. Scurt istoric noţiunii de pace
„Pacea înseamnă non-război. Ea mai înseamnă însă şi altceva. Pacea este şi:
„Izvor, creator, sursă de hrană, multiplicator, protector al tuturor lucrurilor bune de
pe Pământ şi din Ceruri ...“. Ea nu este numai premisa existenţei fiinţei umane, ci şi
condiţia pentru dezvoltarea acesteia. Aşa a apărut ea încă din iudaismul clasic, având
pe atunci o componentă socială explicită.
În Vechiul Testament, termenul „salom” a fost mai întâi unul cu valenţe
eshatologice, care definea conformitatea dintre om şi Dumnezeu. După ce a fost
formulat în termeni de realitate politică, acesta a dobândit, pe lângă valoarea de
prezervare a existenţei prin asigurarea securităţii în exterior, cea de dezvoltare a
existenţei sub forma păstrării sănătăţii, a saţietăţii şi bunăstării. Aceste valori apăreau
însă şi mai devreme, la egipteni şi sumerieni. În imnurile de încoronare ale faraonilor,
care nu erau menite să descrie neapărat o anumită situaţie - lucru căruia i-ar fi lipsit
cu siguranţă credibilitatea -, ci să formuleze unele norme politice, aceste valori apar
într-un mod similar, ca o combinaţie între securitatea în exterior şi necesitatea ca
societatea să permită oamenilor să se dezvolte, prin eliminarea despotismului,
oprimării şi exploatării.
Regele este răspunzător de securitatea poporului său, cel puţin aşa spune imnul
sumerian al lui Lipitistars din Isin: regele este cel care îşi poate învinge adversarii,
care dă poporului de mâncare grâne, untură şi lapte, care răspândeşte dreptatea şi care
„îi lasă pe cei drepţi să existe pentru întotdeauna“. Securitatea externă însemna la
acea vreme subjugarea şi de cele mai multe ori uciderea duşmanilor. Aceleaşi lucruri
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sunt valabile şi pentru Vechiul Testament, pasajele din Isaia 2, 2-5 şi Miheia 4, 1-3
devenind celebre în acest sens, chiar dacă nu au fost niciodată citate în întregime:
popoarele „preface-vor săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Nici un
neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul“.
Dolf Sternberger distinge între conceptul politic şi cel eshatologic de pace. El
susţine că cea mai evidentă manifestare a păcii eshatologice se află în viziunea
profetului Isaia (11, 6-7) despre lupii care se odihnesc alături de oi, despre vacile şi
urşii care pasc laolaltă şi despre leii care se hrănesc cu paie. Asta nu mai este, cu
siguranţă, o perioadă intermediară, între două războaie, ci o consecinţă fericită a
reformării totale a lumii. Sternberger nu crede, fireşte, că acelaşi lucru s-ar putea
întâmpla şi în politică; el se îndoieşte că rezultatele eshatologice pot fi obţinute cu
mijloace politice (...). Pacea eshatologică, spune Sternberger, se sprijină pe
comuniune - communio, pacea politică, în schimb, pe consens - c. Pacea eshatologică
nu poate fi atinsă decât prin transformare, cea politică, în schimb, doar prin găsirea
unui consens. Pentru a păstra imagistica din viziunea profetului Isaia: politica nu va
putea transforma lupii, urşii şi leii, le va putea limita însă puterile, domeniul de
acţiune, putând chiar să îi pună în lanţuri. Dacă politica va încerca însă să acţioneze
împotriva naturii ei şi să încerce să îi transforme, atunci ea se va vedea confruntată cu
eşecul, putând deveni chiar totalitară."
Premisele acestei păci stau însă scrise cu un rând mai sus: Domnul îi va judeca
pe păgâni „şi va judeca neamurile“. Înfrângerea totală a duşmanilor Israelului este
condiţia necesară pentru această pace. Ea este posibilă doar prin puterea
stăpânitorului, de care depinde şi acordarea dreptăţii în interiorul ţării. De abia Noul
Testament a adoptat o poziţie radical opusă, cerând oamenilor să-şi iubească
duşmanii. Această poziţie trebuie înţeleasă însă în cadrul noţiunii de pace noutestamentară, care nu avea valenţe politice, ci mai puternic eshatologice decât cea din
Vechiul Testament. În sensul strict al cuvântului, această definiţie nu are nici o
legătură cu existenţa pământească, raportându-se în exclusivitate la relaţia omului cu
Dumnezeu.
Dimensiunea războinică a istoriei, dintotdeauna şi de pretutindeni, provoacă o
seamă de nedumeriri în conştiinţa creştină. Este oare „pacea” evanghelică, la care ne
cheamă Hristos, opusul războiului ca înfruntare armată? Este compatibil războiul cu
spiritul creştin, în vreo măsură oarecare? Îi este îngăduit creştinului să ridice „sabia”,
arma în general? Întrebările acestea nu-s tocmai uşoare. Există, desigur, soluţia
răspunsurilor simpliste: acel „nu” categoric al anumitor grupări sectante (care refuză
serviciul militar şi orice atingere a unei arme) sau retorica umanitaristă a
„pacifismului” contemporan, ajuns la lozinca paradoxală a „luptei pentru pace”. Sunt
câteva lucruri care ne avertizează asupra complexităţii problemei; nu-i vorba de a
forţa aici nişte răspunsuri, ci doar de a atrage atenţia asupra acestei complexităţi (ce
sfidează în multe privinţe abstracţiunea – oricât de bine intenţionată! – a lozincilor
curente).
Mai întâi că „pacea” evanghelică („Fericiţi făcătorii de pace, căci aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema” – Matei 5, 9) ne apare mai degrabă, asemenea celorlalte
„fericiri” ale Predicii de pe munte, ca o problemă de atitudine interioară şi personală;
nu este pacea în sens politic, ci în sens duhovnicesc. Dar chiar şi pe planul acesta
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lăuntric, ea nu exclude – ba chiar implică – „războiul nevăzut”, lupta paulinică a
omului duhovnicesc cu ispitirile de orice fel2. Vorbind în pilde, Iisus spune: „Întoarce
sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri!” (Matei 26, 52). Dar
tot El: “Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci
sabie” (Matei 10, 34). Şi, înaintea prinderii Sale, în noaptea Ghetsimanilor,
îndeamnă: “Acum cel ce nu are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere” (Luca 22,
36). E limpede că acest joc al conotaţiilor nu poate fi redus nicidecum la denotaţia
curentă a „sabiei” şi a „păcii”, dar lasă loc unui creştinism mai „bărbătesc”, ce pare să
sperie mentalitatea de laşă înţelepciune a „capului plecat” pe care „sabia nu-l taie”,
„dar nici soarele nu-l vede”, conchide proverbul din bătrâni.
Iar blândul Iisus, Cel ce se ruga pentru cei ce - L răstigneau (“Părinte, iartă-le
lor, că nu ştiu ce fac” – Luca 23, 34), ni se înfăţişează altădată în ipostaza
biciuitorului: „Şi-a găsit şezând în Templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei, şi
pe schimbătorii de bani. Şi făcându-şi un bici de ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din
Templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi
celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici! Nu faceţi din casa Tatălui
Meu casă de negustorie! Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei
Tale mă mistuie»” (Ioan 2, 14-17). Aşa se explică, poate, şi gestul Sfântului Nicolae,
cel ce l-a pălmuit pe ereticul Arie în plin sinod ecumenic, apărând Biserica Legii Noi,
precum Hristos apărase odinioară Templul Legii Vechi.
Printre alte nume ale lui Dumnezeu, Biblia ne-a familiarizat şi cu acela de
„Domnul oştirilor”3; dacă Vechiul Testament este plin de relatările episoadelor
războinice ale „poporului ales”, Noul Testament se încheie cu viziunea tainică a
Armaghedonului4 a marii înfruntări de pe urmă între slujitorii lui Hristos şi slujitorii
lui Antihrist, Ioan făcând apel la terminologia clasică a războiului. Cei „chemaţi şi
aleşi şi credincioşi” (17, 14) nu-şi înclină capul, nici nu întorc obrazul, ci se
angajează în luptă. Tradiţia creştină este plină de sfinţi-militari (în frunte cu Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, cinstit la noi şi în alte părţi ca patron
al oştirii, uneori împreună şi cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir).
Marelui Constantin nu i se porunceşte: „Nu te lupta!”, ci „Luptă-te în numele crucii şi
vei învinge!” (In hoc signo vinces). „Războiul sfânt” împotriva necredincioşilor a
constituit, de-a lungul Evului Mediu creştin, o constantă, din Bizanţ şi până în
Peninsula Iberică. Cavalerul creştin – mai târziu Cruciatul – a căpătat, mai ales în
Apus, proporţii mitice, exemplare. La noi, un Ştefan cel Mare, „atletul lui Hristos”5
apărător cu arma în mână al “porţilor creştinătăţii” (dar, mărturiseşte cronicarul, şi
„degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat”!), stă astăzi, glorios, în ceata sfinţilor.
Mihail, Arhistrategul oştirilor cereşti, ne arată din icoane spada lui de foc. Există
numeroase legende creştine conform cărora armatele drept credincioşilor erau însoţite
în războaie de câte un înger al Domnului, dacă nu chiar de însuşi Arhanghelul Mihail
(a se vedea, mai sus, fresca din naosul de la Pătrăuţi).
2

Ceea ce Apostolul numeşte “lupta cea bună a credinţei” (I Timotei 6, 12; cf. şi II Timotei 4, 7).
A se vedea, André-Marie Gerard, Dictionnaire de la Bible, R. Laffont, Paris, 1989, p. 1212), ca în Ieşirea 7, 4, sau I
Regi 17, 45. Ebr. Yahvé Sabaot. Deşi iniţial era vorba de „oştirile cereşti”, cu timpul s-a ajuns ca „Dumnezeul oştirilor”
să fie înţeles, într-un sens mai concret, drept cel ce-i susţine în luptă pe războinicii lui Israel.
4
„Războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, Atotţiitorul” (Apocalipsa 16, 14).
5
Athleta Christi, cum l-a numit Papa Pius al II-lea încă de la 1463.
3
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Niciunul dintre Sfinţii Părinţi n-a considerat păcătos pe oşteanul ce luptă în
războaie. Nici n-a recomandat neamurilor să se lase prădate şi nimicite. Împăraţi,
generali, armate întregi au pornit la bătălie, sute şi sute de ani, cu binecuvântarea
ierarhilor bisericeşti. În sânul armatelor creştine au existat întotdeauna preoţi şi
duhovnici, rânduiţi de Biserica însăşi. Uneori au pus chiar ei mâna pe arme, în
ceasurile de cumpănă, însufleţind oştirile de credincioşi. În orice caz, la capătul a
două mii de ani de creştinism, cu greu poate fi contrazisă aserţiunea că „pacea nu-i
decât răgazul dintre două războaie”. Să fim noi „mai creştini” decât cei vechi? Cine
s-ar încumeta să o afirme?! Gândindu-ne la toate acestea, e poate mai înţelept să
căutăm răspunsuri nuanţate la întrebările pe care le-am formulat la început. Se pare
că, măcar în anumite condiţii, războaie, armate şi arme îşi au rostul lor în istorie (care
nu e domeniu al perfecţiunii); că uneori Dumnezeu ne cere alte măsuri
comportamentale, atunci când nu mai este în joc simpla noastră individualitate, ci
comunităţile mistice sau istorice din care facem parte; că, în fine, există o demagogie
a păcii, aşa cum există şi una a războiului.
În orice caz, să nu confundăm adevărurile complexe ale creştinismului cu
sloganurile ideologice moderne ale „pacifismului” şi/sau „umanitarismului” laic
(împinse până la insidiosul Make love not war). Sigur că pacea este preferabilă
războiului, dar nu întotdeauna şi nu cu orice preţ. Iar Pacea adevărată – atâta câtă
este cu putinţă „aici” şi „acum” – nu-şi are temeiurile în afara, ci înlăuntrul nostru.
Pacea (împăcarea) creştină nu ţine de civilitate, ci de sfinţenie. Ea nu este scop în
sine, ci mijloc al mântuirii. Nu al vreunei „mântuiri” istorice (după care tânjeşte
conjunctural umanitatea dezdumnezeită6), ci al Mântuirii în eternitate, din perspectiva
căreia şi „războiul”, şi „pacea”, în accepţiunea lor curentă, nu sunt, până la urmă,
decât două feţe alternative ale deşertăciunii.
În schimb, în termenul grecesc eirene poate fi recunoscută în mod clar relaţia
dintre garantarea securităţii şi bogăţie, bunăstare, sănătate şi stabilitate. Şi Islamul a
dat conceptului de pace valenţa unei legături între securitate, în exterior - prin
subjugarea duşmanilor - şi dezvoltarea oamenilor, în interior. Atunci când
confucianismul susţinea că cele trei principii ale unei bune guvernări erau garantarea
hranei, soldaţilor şi a încrederii, el combina, la rândul său, fireşte, fără a se folosi de
termenul „pace”, scopul prezervării şi al dezvoltării existenţei umane.
Interconectarea acestor două elemente în cadrul conceptului de pace apare încă
o dată foarte clar la începutul Evului Mediu, la Augustin. El consideră pacea o
„linişte a ordinii“ (tranquillitas ordinis), care reglementează dezvoltarea umană şi
oferă totodată siguranţă acesteia faţă de eventualele agresiuni din exterior.
În Evul Mediu şi mai ales în epoca modernă, acest concept integrat al păcii
începe să se degradeze. El este redus, mai ales sub influenţa dreptului internaţional, la
domeniul relaţiilor dintre societăţi, condiţiile de dezvoltare, necesare în interiorul
societăţii, fiind delimitate de acesta. Aceste condiţii nu au jucat un rol prea important
în procesul de formare a statului teritorial şi în epoca absolutistă, au apărut din nou în
prim-plan după ce Iluminismul şi mai apoi Revoluţia Franceză le-au amplificat în
6

De unde nostalgia ideologizată a acelei discutabile pax romana, pe care s-ar părea că încearcă s-o maimuţărească
astăzi nu mai puţin discutabila pax americana.
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mod considerabil semnificaţia politică. Bineînţeles că norma dezvoltării existenţei a
fost mai apoi adoptată şi de alte noţiuni precum bunăstarea (ca justiţiei distributivă
materială) şi democraţia (ca justiţie distributivă participatorie). Norma păcii a devenit
aşadar din ce în ce mai strict rezervată domeniului relaţiilor dintre societăţi, fiind
astfel redusă la rolul de prezervare a existenţei. Ea nu a reluat norma dezvoltării
existenţei decât mult mai târziu, de abia după cel de-al Doilea Război Mondial, când
gradul crescut de interdependenţă a început să reducă distanţa dintre state. Norma
dezvoltării existenţei a început să-şi extindă în mod considerabil sfera sa de
valabilitate, implicând acum şi oamenii din alte entităţi politice.
3. Unele accepţiuni ale conceptului de pace
Dintr-un început, atragem atenţia, în textul de mai jos, asupra unor neclarităţi
ale conceptului de pace şi propunem o „societate mondială non-violentă” ca ţel care
nu poate fi împlinit, dar după care pot fi orientate toate activităţile: „Pace înseamnă
tăcerea armelor”. Dar pentru câtă vreme? Va putea domni pacea doar după ce ultimul
război se va fi sfârşit? Este tot restul timpului doar o mare perioadă interbelică, doar
un simplu armistiţiu?
- Este oare, în vremuri de pace, viaţa indivizilor şi a popoarelor ferită de
intervenţii militare violente, dar şi de alte forme de violenţă? Va domni pacea oare
numai atunci când va domni şi dreptatea?
- Europa occidentală pare să fi uitat de războaie. Dar poate oare pacea să se
instaureze aici pe durată, când în alte părţi conflictele decurg cu atâta violenţă? Este
oare pacea divizibilă sau nu poate apărea ea decât ca o pace a întregii lumi?
Atât în uzul cotidian, cât şi în cel academic, oamenii încearcă să depăşească
neclarităţile conceptului de pace apelând la atribute: ei vorbesc despre pacea
„adevărată”, „pozitivă”, „veşnică” sau despre pacea „negativă”, „incompletă”, şi
chiar despre „pacea cimitirelor”. Problema nu este însă rezolvată astfel, ci doar, în cel
mai bun caz, evitată. Să rămânem aşadar la cuvântul pace şi la problemele pe care le
avem să transformăm acest cuvânt într-un concept. În acest sens, ne vedem
confruntaţi cu trei provocări: concepţia noastră despre pace nu trebuie să devină o
punte ideologică care să ne conducă spre noi războaie (războaiele împotriva altor
războaie), ea nu trebuie să fie instrumentalizată pentru a legitima o conducere (ca
realizare a păcii) şi să preia în sine tendinţele reale din trecutul istoric şi din prezent,
pentru a nu rămâne doar la stadiul de fantezie.
Există două tipuri de argumentări tradiţionale: pacea poate fi înţeleasă ca un
principiu ordonator cosmic, ca o expresie concentrată a unei ordini mondiale care îşi
găseşte ultimul refugiu şi ultima legitimitate în Dumnezeu, iar mai apoi, ca urmare a
secularizării gândirii politice de după epoca Reformei, în raţiunea de care dispun în
mod natural toţi oamenii7. Sau: pacea poate fi înţeleasă ca expresie a convingerilor
oamenilor, ca un produs cultural ce poate fi justificat din punct de vedere politic, care
trebuie să fie fondat prin acorduri semnate (tratate de pace, acorduri sociale) şi care
7

A se vedea, Reinhard Meyers: Grundbegriffe, Strukturen und theoretische Perspektiven der Internationalen
Beziehungen, în: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Grundwissen Politik, Bonn 1993, p. 285-286, 291.

215

trebuie apărat de către autoritatea publică. Legată de aceste două structuri de
argumentaţie este întrebarea ce fel de conexiuni există între pace şi justiţie, pax şi
iustitia: ori dreptatea este supra-ordonată păcii, şi atunci pacea devine fructul natural
al acesteia, ori pacea va trebui mai întâi consolidată şi menţinută într-o societate prin
forţele de conducere ale statului; astfel, justiţia ca principiu de legitimare al unei
ordini sociale date care dă fiecăruia partea care i se cuvine, este subordonată păcii, cu
toate că pacea trebuie să existe înainte ca această să poată fi realizată.
Mai mult: În prima argumentaţie, războiul apare ca o cezură, ca o întrerupere a
stării naturale de pace: bellum ruptura pacis. În cea de-a doua tradiţie, războiul - ca
urmare a greşelilor comise de oameni şi a libertăţii păcătoase a voinţei - este starea
normală atât intra -, cât şi inter-socială. Pacea este non-război: pax absentia belli.
Din toate acestea reiese că pacea nu trebuie înţeleasă ca o stare a unui sistem
social, ci ca un proces etern al progresului către un scop al cărui conţinut concret
merge înainte împreună cu istoria şi care, din acest motiv, nu poate fi definit o dată
pentru totdeauna, dar care permite însă abordarea critică a situaţiei curente şi
identificarea premiselor pentru o modificare a acesteia în sensul stabilirii păcii Este
ţelul viselor noastre să putem ajuta la construirea unei societăţi mondiale nonviolente, o societate care nu este lipsită de toate conflictele, dar în care aceste
conflicte sunt soluţionate renunţând la utilizarea sau ameninţarea cu violenţa
colectivă.
4. Dualitatea utilizării conceptelor pace şi securitate
Vom analiza cum sunt interpretate noţiunile „pace” şi „securitate” în perioada
modernă şi care sunt etapele prin care au trecut şi s-au dezvoltat în cadrul dreptului
internaţional. Noţiunea „pace” astăzi, nu se poate gândi separat de noţiunile
„securitate” şi “sistem”; deoarece, şi dreptul internaţional ne argumentează aceasta.
În cadrul dreptului internaţional, „pacea”, până în pragul sec. 20, a fost înţeleasă drept
“situaţie de a nu lupta” şi unele norme au fost reglementate în funcţie de aceasta.
Până în perioadele apropiate, doctrina dreptul internaţional, avea doua axe principale
„dreptul războiului” şi „dreptul păcii”; un al 3-lea drept ca o consecinţa fireasca a
acestuia era „conceptul de neutralitate”. Semnificaţia acestuia, nu este precum se
crede la prima vedere ca, dreptul internaţional sa aleagă cel puţin calea supunerii la
unele norme un război ce nu l-a putut preveni, tocmai invers, războiul în dreptul
internaţional-adică în dreptul ce reglementează relaţiile între state - sa fie considerat
legitim. Iar baza acestei legitimităţii, în dreptul internaţional, „în lipsa unei autorităţi
centrale care pune condiţii şi aplica sancţiuni”, pe timp de război, era o cale legală
de aplicare a normelor prevăzute în timp de război şi aplicarea de sancţiuni celor care
încălcă aceste norme. Bineînţeles că, orice război sau acţiune de recurgere la forţa nu
includea aceasta sau nu avea ca scop numai aceasta, însa neluarea în consideraţie a
acestei dimensiuni putea să fie o capcană de anacronism. Implicit, războiul era
interpretat sub două forme deosebite anume „război îndreptăţit” şi „război nedrept”.
Altfel spus, până la Tratatul ONU 1948, aceste noţiuni erau analizate ca fiind „dreptul
la război” şi nicidecum „dreptul la pace”. Aceasta situaţie, s-a schimbat o dată cu
Carta ONU: o dată cu interzicerea recurgerii la forţă, s-a suspendat dualul „dreptul
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războiului/dreptul păcii”. Potrivit acestuia, s-a considerat dominant „dreptul la pace”,
iar dreptul războiului s-a transformat în norme cu caracter excepţional aplicate la
acţiuni de recurgere la forţa pe timp de război sau pe timp de pace. În consecinţă, a
început să fie dat uitării „dreptul la neutralitate”.
Se ştie că procesele de căutare pe această cale, au început încă de la
Conferinţele de pace de la Haga din anii 1899 şi 1907. Însă, scopul principal la cele
doua conferinţe, nu era obstrucţionarea războiului, ci prevenirea anumitor acţiuni de
război. Iar prima acţiune concludentă pe plan internaţional în direcţia prevenirii
războiului, a fost Liga Naţiunilor înfiinţata după primul război mondial. În acest
proces era posibilă găsirea bazelor noţiunii „pace” din viitor. Adică, în introducerea
textului în cauză, se menţionau următoarele „părţile contractante, pe calea acceptării
responsabilităţilor de a nu recurge la război, stabilirea de relaţii sincere şi echitabile
pe plan internaţional, asigurarea perceperii dreptului internaţional ca o atitudine
realistă între state, menţinerea echitaţii în relaţiile dintre comunităţile organizate şi
respectarea angajamentelor ce decurg din Cartă, au aprobat acest document pentru
a dezvolta cooperarea internaţională şi asigurarea păcii şi securităţii pe plan
internaţional”. În concluzie, se observa că, chiar şi în acest document ce datează încă
din anul 1919, noţiunea „pace” este amintită cu noţiunea “securitate”. Folosirea
împreuna a acestor doua noţiuni, a fost consolidată prin aprobarea imediat după al 2lea război mondial al Cartei ONU din 1948. Primul articol al Cartei ONU începe
astfel, „Noi, popoarele Naţiunilor Unite; am hotărât să depunem eforturi pentru a
ocroti generaţiile viitoare de catastrofele războiului care provoacă dureri
inimaginabile de doua ori umanităţii în cadrul unei vieţi, să ne declaram din nou
credinţa în drepturile fundamentale ale omului în demnitatea şi valoarea persoanei
umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor, precum şi a naţiunilor mari
şi mici, să creăm condiţiile necesare pentru ocrotirea dreptului şi manifestării de
respect angajamentelor ce decurg din tratate şi celelalte drepturi internaţionale şi
asigurarea de condiţii pentru o viata mult mai buna în mediu de libertate şi mai vast,
facilitarea înregistrării de progrese din prisma sociala, şi pentru a atinge aceste
teluri, să manifestam toleranţă şi un mediu de bună vecinătate, să trăim în pace, să
ne unim forţele pentru ocrotirea păcii şi securităţii internaţionale, să acceptam
principiile asigurând nerecurgerea la forţa armată în afara intereselor comune şi să
însuşim metodele, să beneficiem de instituţiile internaţionale pentru facilitarea
înregistrării de progrese din perspectiva economică şi socială a tuturor popoarelor”.
Obiectivele Organizatei Naţiunilor Unite, sunt menţionate în acelaşi text al
Cartei, întocmai „ocrotirea păcii şi securităţii internaţionale şi în acest scop,
prevenirea ameninţărilor păcii şi adoptarea în comun de masuri eficiente pentru
reprimarea acţiunilor de ameninţare prin atacuri sau pe alte căi a păcii, facilitarea
pe căi pacifiste, potrivit principiilor de drept internaţional şi echitate a
dezacordurilor internaţionale cu caracter de perturbare a mediului de pace; mai
mult decât atât, ocrotirea principiilor drepturi egale a popoarelor şi dreptul de a-şi
stabili singuri soarta cu, drepturile omului”. Pe de altă parte, între principiile
necesare ca ţările membre ONU să acţioneze favorabil pentru a atinge aceste
obiective, nu există exemplu alternative precum „manifestare de respect faţă de
drepturile omului sau dreptul de a-şi stabili singur soarta”; în schimb, noţiunile
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„pace şi securitate” domină întrutotul spiritul acestui articol. Potrivit acestuia, au fost
stabilite drept, valori şi principii de bază, 1 - egalitate, 2 - aducerea cu bune intenţii la
îndeplinire a responsabilităţilor, 3 - reglementarea dezacordurilor internaţionale, pe
căi pacifiste, în aşa fel încât să nu fie pusă în pericol pacea, suveranitatea şi dreptul
internaţional, 4 - evitarea ameninţării cu sau recurgerea la forţă, 5 - acordarea de
sprijin acţiunilor organizaţiei şi prevenirea celor în detriment sau neacordarea de
ajutor unui oarecare stat care recurge la acţiune de constrângere, 6 - asigurarea
statelor nemembre că ONU va acţiona potrivit acestor principii în măsura necesară
pentru ocrotirea păcii şi securităţii internaţionale, 7- atribuţii naţionale. Pe scurt,
asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, şi-a dobândit locul în inima Cartei ONU.
Responsabilitatea principala în domeniul „ocrotirea păcii şi securităţii”
amintită în mod frecvent şi în celelalte articole ale Cartei, a fost atribuită Adunării
Generale în care sunt reprezentate în mod democratic toate membrele organizaţiei
ONU. Această competenţă şi responsabilitate a fost atribuită Consiliului de Securitate
ONU, iar toate statele membre, accepta sa execute hotărârile acestui organ superior.
Iar competentele Consiliului de Securitate, ce are în special răspunderea principala în
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, urmăresc prevenirea izbucnirii unor
conflicte, intervenţia, daca este cazul, pentru a le pune capăt şi în general
dezamorsarea crizelor internaţionale. Pe scurt, în cadrul Cartei ONU, ocrotirea păcii
şi securităţii internaţionale, implicit al sistemului pacifist existent este, un scop şi
principiu de bază şi, în acest subiect, statele au atribuit Consiliului de Securitate
competenţa de a adopta decizie în numele lor. Pe când, Consiliul de Securitate, se
bucură de deplină competenţă de a stabili ce anume ameninţă pacea internaţională,
această ordine; de asemenea, poate, în acest cadru, să hotărască şi să pună în aplicare
orice fel de acţiune ce prevede recurgerea la forţa armată. Implicit, în acest cadru
juridic, se ajunge la concluzia că, pacea nu este un drept, din prisma statelor este o
obligaţie şi nu este o sarcină juridică internaţională de rând, deoarece, în situaţia
încălcării acestuia, este o obligaţie care prin acţiunea Consiliului de Securitate poate
să fie sancţionat, în acest mod este şi sistemul aflat în vigoare.
5. Critica cercetării din domeniul păcii
În acord cu alţi prestigioşi autori8 vom face, în textul de mai jos, o analiză
critică a cercetării din domeniul păcii, care, în opinia noastră, neglijează strategiile de
pacificare.
Acest deficit diferenţiază cercetarea actuală din domeniul păcii de cea din
trecut, şi mai ales din secolul XIX. Aceasta din urmă nu încerca să găsească soluţii
concrete pentru nişte probleme concrete - de fapt, ea încerca să evite acest lucru -, se
ocupă însă în mod sistematic şi inovator cu dezvoltarea unor strategii pacificatoare.
Cea mai mare contribuţie în acest domeniu a fost dezvoltarea conceptului
Organizaţiei Internaţionale, care, în ciuda tuturor punctelor slabe, s-a menţinut în
mod cu totul excepţional după 1945.
8

Ernst-Otto Czempiel: Friedensstrategien, Systemwandel durch Internationale Organisationen, Demokratisierung und
Wirtschaft, Paderborn 1986, pp. 16-19.
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Particularitatea acestui concept rezidă în faptul că nu se concentrează pe
evitarea războaielor, ci pe instrumentalizarea păcii. Nu putem sublinia destul
însemnătatea acestei diferenţe. Pentru că pacea nu este acelaşi lucru cu evitarea
războaielor: iar aceasta, nu din cauza cunoscutei (dar lipsitei de importanţă) diferenţe
dintre aşa-numita pace negativă şi cea pozitivă. Cine doreşte să înlocuiască războiul
cu pacea trebuie să cerceteze pacea şi nu felul în care pot fi evitate războaiele.
În plus, trebuie concepute modalităţi de aplanare a conflictelor care nu conţin
nici un fel sau doar puţină violenţă. Acesta este un program pozitiv care conţine
obiecte de cercetare concrete şi proprii şi care nu este identic cu cercetarea cauzelor
războiului, pe care s-a concentrat interesul ştiinţific de până acum. Această
perspectivă a păcii nu a fost abordată mai deloc până astăzi. Răspândirea pe care a
cunoscut-o cercetarea în domeniul păcii din lumea occidentală nu a schimbat cu
nimic acest fapt. Altfel decât a fost cazul în tradiţia literară, mai ales în cea din
secolul XIX, o preocupare ştiinţifică notabilă cu problema păcii ca scop realizabil şi
cu strategiile aferente nu a putut fi constatată după 1945.
Pacea nu se instaurează pentru că nimeni nu îşi bate capul cu instaurarea ei. Nu
ajunge să criticăm sistemul, trebuie să şi inventăm sisteme care să vină să îl
înlocuiască. Nu ajunge să vorbim despre o ordine europeană a păcii, trebuie să
traducem acest cuvânt în stări posibile ale sistemului european. Nu trebuie să ne
plângem de deficitele sistemului de controlare a înarmării, trebuie să le reparăm. Pe
scurt: ştiinţele sociale trebuie să se preocupe în sfârşit cu pacea, ele trebuie să o
analizeze, să îi descrie şi să îi proiecteze strategiile. Faptul că nu s-a făcut până acum
nici un progres real în domeniul păcii poate explicat şi prin faptul că complexitatea sa
a fost subestimată.
Instaurarea păcii este cea mai dificilă misiune politică; iar acest lucru nu poate
fi făcut decât atunci când oamenii se vor confrunta cu problemele pe care le
presupune. Pacea poate fi definită ca fiind un sistem în cadrul al sistemului
internaţional, caracterizat de o scădere a forţei şi o creştere a dreptăţii distributive9.
De asemenea, Michael Zürn10 prezintă în textul de mai jos hexagonul
civilizator, un element central în studiile celebrului cercetător în domeniul păcii,
Dieter Senghaas. Aspectul civilizării joacă un rol important şi în continuumul războipace, la care vom face referire de mai multe ori în cadrul acestui curs:

9

Ernst-Otto Czempiel, op. Cit., p. 17.
Michael Zürn: Vom Nationalstaat lernen, Das zivilisatorische Hexagon in der Weltinnenpolitik, în: Ulrich Menzel
(ed.): Vom Ewigen Frieden und vom Wohlstand der Nationen, Frankfurt am Main 2000, p. 21-25]
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Dar ce este civilizarea? Senghaas a încercat să răspundă la această întrebare.
Teoria păcii formulată de el, în care pacea este înţeleasă ca un proiect de civilizare
este rezumată în cele ce urmează:
„În ceea ce priveşte acest tip configurativ de gândire, o conducere de succes,
care înţelege să atingă, respectiv să se apropie de valorile fundamentale ale
societăţii şi convieţuirea paşnică dintre oameni sunt unul şi acelaşi lucru. Obiectivele
conducerii (...) sunt totodată şi condiţii propice pentru instaurarea păcii”. Diferitele
obiective ale statului şi ale conducerii sale sunt schiţate cu ajutorul „hexagonului
civilizator“ al lui Senghaas, care demonstrează o ordine internă bună şi funcţională şi
una externă, capabilă să menţină idealul păcii.
O stare în care pacea lipseşte în mod organizat nu poate fi depăşită decât în
cursul unui proiect de civilizare. Cele mai importante aspecte asociate cu proiectul de
civilizare al păcii devin evidente la o observare atentă a acelor condiţii care au făcut
posibilă pacea internă în societăţile industrializate de tip occidental. Senghaas a dorit
să elaboreze un concept al păcii mai larg, fără să se lase prins însă în capcana
conceptelor asociate cu perechea de termeni „pace negativă“ (absenţa războiului) şi
„pace pozitivă“ (absenţa violenţei structurale). Acesta a fost motivul pentru care a
dezvoltat acest hexagon civilizator. Conform acestei perspective, pacea va domni
doar atunci când există o constelaţie de condiţii care se sprijină reciproc.
Cele şase colţuri ale acestui hexagon civilizator pot fi descrise după cum
urmează:

1) Esenţiale pentru proiectul de civilizare sunt de-privatizarea violenţei şi
constituirea unui monopol de putere legitim. Fără „dezarmarea cetăţenilor“ nu poate
(...) exista o pace de durată.
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2) Controlul monopolului de putere şi constituirea statului de drept sunt alte
două premise pentru ca monopolul agresiunii deţinut de stat să nu fie folosit în mod
despotic.
3) Prin creşterea relaţiilor de interdependenţă şi prin de-privatizarea violenţei
apare şi un control sporit al afectelor de toate părţile - fapt descris şi de Norbert Elias
ca „proces de civilizare“. Prin urmare, acest lucru poate duce şi la apariţia unor „sfere
emoţionale“, care depăşesc limitele locale şi care rezultă într-o „identitate naţională".
4) Astfel este stabilită şi baza pentru participarea democratică la procesele
decizionale publice.
5) Un alt element este dreptatea socială. Consolidarea materială a statului de
drept este o condiţie constitutivă pentru capacitatea de supravieţuire a ordinilor de
drept şi, implicit, a păcii interne.
6) În fine, o cultură constructivă a conflictelor, disponibilitatea de a trata în
mod productiv conflictelor şi capacitatea de a face compromisuri reprezintă ultimul
colţ al hexagonului.
Pacea ca proiect de civilizare devine astfel dorinţa oamenilor de a atinge o
ordine legitimă şi dreaptă. În acest sens, civilizarea reuşită şi pacea sunt „fapte
identice“. Pacea înţeleasă în acest fel nu este o stare naturală. „Ea trebuie creată“.
Sau: „Atunci când vrem să avem o pace în sensul civilizării politicii (...), atunci
trebuie să pregătim această pace: Si vis pacem, para pacem“.
6. Despre cercetarea interdisciplinară a păcii
Înainte de toate, în acest scurt material trebuie să facem un efort de reflecţie
pornind de la conceptele generale ale cercetării interdisciplinare. M-am străduit să
adun aici învăţămintele trase din alte discipline în cursul colaborării mele cu mişcarea
de cercetare în problemele păcii11. Nu trebuie văzut, deci, în aceste rânduri decât o
evaluare cu totul imperfectă, un studiu între altele al specificului pe care-l imprimă
reflecţiei individuale activităţile interdisciplinare, o primă încercare de a prefaţa o
„istorie naturală” a inteligenţei interdisciplinare. Într-un cuvânt, cititorul va găsi aici
un expozeu al propriilor mele impresii, expozeu care poate face parte cândva dintr-o
istorie şi dintr-o descriere mai completă ale mişcării interdisciplinare.
Cercetarea problemelor păcii mi-a apărut ca întreprinderea unui grup, puţin
structurat şi destul de amorf, de minţi împrăştiate în toată lumea, mai ales în America
de Nord, Europa occidentală, şi Japonia, dar şi pe alte continente, de unde aceste
minţi menţin contactul cu „colegiul invizibil”. Nu este uşor să spui cine face cercetare
în problemele păcii şi cine n-o face deloc. La o extremitate a scării acest grup de
11

O succintă prezentare a autorului, pentru acest domeniu cred că este necesară. Astfel, am susţinut şi obţinut titlul de
doctor în ştiinţe juridice, la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, cu teza „Umanizarea dreptului
umanitar”, după aproape cinci ani de cercetare fundamentală, studiu care a apărut în cartea omonimă, în anul 2007, la
Editura C.H.Beck. Atât pe perioada studiilor doctorale, dar şi ulterior, până în prezent şi, cât Dumnezeu va binevoi, voi
continua să colaborez cu Universitatea Naţională de Apărare în acest domeniu, participând la sesiunile ce comunicări
ştiinţifice, ori publicând în Buletinul Ştiinţific. De asemenea, sunt cercetător asociat al la Institutului de Cercetări
Juridice al Academiei Române, membru al Asociaţiei Române de Drept Umanitar, calitate în care am participat, ca
membru fondator, la zidirea Filialei Prahova a acestei organizaţii, în cadrul căreia, cu ajutorul şi sprijinul preşedintelui
său, col. dr. Dumitru Codiţă, particip la manifestările ştiinţifice organizate sub egida sa. Ar mai fi şi altele de adăugat,
dar pentru scopul demersului nostru apreciem ca fiind suficiente.
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cercetători se confruntă aproape imperceptibil cu cei care practică cercetarea marilor
sisteme internaţionale şi a conflictelor. La cealaltă, el se dizolvă într-un grup de
revoluţionari, militanţi şi socializanţi, fără îndoială preocupaţi de a vedea triumfând o
ideologie de care sunt profund ataşaţi. Sufletul acestei mişcări îl constituie, totuşi
oameni câştigaţi în acelaşi timp pentru folosirea metodei ştiinţifice în studiul
sistemelor sociale şi pentru dorinţa de a utiliza cunoaşterea acestor sisteme în vederea
ameliorării soartei omului, ameliorare ce ar rezulta dintr-o reducere a consecinţelor
conflictelor, mai ales ale celor care iau formele cele mai violente şi mai distructive.
Acest grup a avut de la început un caracter interdisciplinar, 35% erau
politologi, 21% sociologi, 14% jurişti şi specialişti în jurisprudenţă şi drept
internaţional, 8% cercetători interesaţi de sistemele generale, economiştii, istoricii,
psihologii şi antropologii câte 6%, în medie. Faptul că numărul politologilor este cel
mai important nu are nimic surprinzător, deoarece pacea şi războiul sunt fenomene
legate intrinsec de entităţile publice. Nu este mai puţin adevărat că
interdisciplinaritatea cercetării asupra păcii este incontestabilă şi că ţine de raţiuni
absolut imperative. În fapt, s-ar putea spune că orice cercetare aplicată în ştiinţele
sociale este în mod necesar interdisciplinară, pentru simplul motiv că sistemul social
constituie el însuşi un ansamblu din care cel puţin un aspect este de resortul unei
discipline distincte, dar în care orice problemă cu adevărat mondială priveşte
invariabil acest sistem în globalitatea lui. Deci, prin aspectele ei aplicative cercetarea
problemelor păcii trebuie să fie neapărat interdisciplinară. Fiecare câmp de aplicaţie
va avea aspectele lui economice, sociologice, politice, juridice şi va trebui să facă
apel la istoric şi la geograf, pentru că domeniul studiat se situează totodată în timp şi
spaţiu. Ar trebui, de asemenea, să facem să intervină şi sistemele generale, pentru că
este vorba de sisteme teoretice care privesc mai multe discipline. În fine, va trebui să
se apeleze la consideraţii filosofice şi etice de o relevanţă mai amplă, căci toate
sistemele sociale sunt strâns legate de valorile umane şi de judecăţi de valoare.
A spune că mişcarea de cercetare a problemelor păcii este interdisciplinară
pentru că aspectele pe care le are de tratat şi compoziţia ei sunt interdisciplinare este
un lucru; a afirma că ea este interdisciplinară prin conţinutul şi concluziile la care
ajunge este ceva cu totul diferit. Suntem obligaţi să recunoaştem, după părerea mea,
că, dacă se ia în considerare conţinutul publicaţiilor privind cercetarea problemelor
păcii, caracterul interdisciplinar al acestei cercetări este mult mai puţin pronunţat
decât al protagoniştilor ei. De regulă, politicienii fac ştiinţă politică, sociologii
sociologie, economiştii economie şi juriştii, ceea ce se pricep ei mai bine, drept. Fie
că se consideră cadrul teoretic, fie caracterul ei concret, cercetarea problemelor păcii
nu poate avea decât caracterul disciplinar care se impune oricărei ştiinţe sociale. Prin
aceasta, ea nu este nici mai bună, nici mai rea decât orice altă disciplină aplicată, şi
pot fi găsite explicaţii foarte bune sau, cel puţin scuze. Considerat în globalitatea lui,
sistemul social al lumii – deşi are caracter unitar – este extrem de vast şi complex şi
se pretează greu la stabilirea de modele teoretice care să-l îmbrăţişeze integral. În
plus, fiecare disciplină din categoria ştiinţelor sociale are istoria ei şi, într-o foarte
largă măsură, propria ei metodologie.
De fapt, nu există nicio metodologie interdisciplinară care să nu ţină de
statistică, ale cărei principii se aplică, evident, la orice cercetare cantitativă, indiferent
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de disciplină. Nu există, în mod sigur, nicio metodologie proprie cercetării
problemelor păcii. În fiecare studiu se aplică metodologia care convine cel mai bine
mentalităţii şi aptitudinilor cercetătorului. Metodologiile merg de la teoria pură şi
filosofia abstractă la sondajele prin interviuri, la studiile antropologice, observaţia
activă, analizele statistice complicate ale datelor sociale şi economice, analiza
corelaţiilor şi a factorilor.
Dacă ceva distinge elementul război-pace de alte aspecte ale sistemului social,
este faptul că deciziile au tendinţa să se concentreze în mâinile unui număr relativ
redus de puternice organe de decizie. În acest sens se impun câteva referiri la teoria
deciziei, cu atât mai mult cu cât tranziţia de la pace la război şi de la război la pace
prezintă un mare interes pentru cercetarea problemelor păcii. Potrivit acesteia, în
tranziţia sistemului de la starea de pace la conflict şi invers se pot distinge patru faze,
şi anume: a) război stabil; b) război instabil, adică situaţia în care războiul este
considerat normă, dar uşor întreţesut cu perioade de pace; c) pace instabilă, adică
situaţie în care războiul este, de asemenea, întreţesut cu perioade de pace, dar în care
pacea este considerată normă şi războiul întrerupere; d) în fine, pacea stabilă, în
cursul căreia războiul între două unităţi este considerat atât de improbabil încât nu
joacă practic un rol în procesele lor decizionale. Istoria omului ne ofer[ exemple din
aceste patru faze, şi variabilelor sociale care determină faza de echilibru prezintă un
mare interes. În niciunul dintre aceste sisteme nu se află elemente care să fie atât de
simplu de identificat ca o mărime fizică (presiune sau temperatură): ne aflăm în
prezenţa unei structuri multidimensionale. Putem, totuşi, să grupăm aceste
determinante în două mari categorii, pe care le vom numi, „tensiune” (strain) şi forţă
(strenght). Din nefericire, termenul englezesc strenght este foarte ambiguu: el
semnifică rezistenţa la tensiune(ca în rezistenţa materialelor) şi, în alte contexte, în
particular acela al unui sistem internaţional, semnifică adesea aptitudinea de a impune
altuia o tensiune care va fi indicată de cuvântul force în engleză. Vom utiliza, deci, în
engleză cuvântul strenght pentru a semnifica rezistenţa la tensiune şi cuvântul force
pentru a semnifica aptitudinea de a impune o tensiune altuia.
Am învăţat de la ingineri că se produce o fază de tranziţie sau mutaţie în starea
unui sistem când tensiunea (strain) este prea mare pentru rezistenţa (strenght) lui.
Trecerea de la pace la război şi de la război la pace este un fenomen asemănător.
Două ţări pot fi în stare de pace, dar tensiunea relaţiilor lor sporeşte, poate din cauza
cursei înarmărilor, poate din cauza unei schimbări în conducere, a expansionismului
ideologic sau a rivalităţilor imperialiste. „Rezistenţa” sistemului constă în refuzul de
a declanşa războiul şi, dacă există o tranziţie de la pace la război, este pentru că una
dintre părţi a estimat că tensiunea pe care ea o impunea celeilalte era prea mare
pentru ca aceasta să reziste. De unde apariţia sistemului de război declanşat printr-un
act de război, fie că este sau nu vorba de o declaraţie oficială de război. Invers,
trecerea de la război la pace se produce când tensiunea pe care o impunea starea de
război este prea mare pentru una dintre părţi şi când această parte a luat decizia de a
cere pace. Rezistenţa sistemului de război va depinde de ideea pe care partea în
chestiune şi-o face despre costul pe care l-ar comporta continuarea războiului sau
pierderea lui, angajamentele contractate în trecut etc. una dintre dificultăţi, aici,
rezidă în faptul că nu este uşor să faci distincţie între rezistenţă şi tensiune dacă nu
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dispui de un instrument de a o măsura pe una independent de cealaltă. Măsurăm
rezistenţa materialelor prin numărul de kilometri necesari pentru a o învinge în
anumite condiţii bine definite. Fără o măsurare a tensiunii, ar fi imposibil să măsurăm
rezistenţa. Putem oare să avem în sistemele sociale măsurări independente ale
rezistenţei şi ale tensiunii? Unii gândesc că este posibil, cel puţin aproximativ, prin
metode precum analiza de conţinut, analiza datelor evenimenţiale etc. Lucrul acesta lam învăţat de la sociologi şi polimetricieni, iar de la jurişti regulile de purtare a
războiului.
Este încă imposibil să spunem dacă putem defini parametrii cei mai importanţi
ai tensiunii şi ai rezistenţei care determină fazele globale ale sistemului, în particular
pe cei care determină trecerea de la pacea instabilă la pacea stabilă. Această tranziţie
a avut loc în anumite epoci şi în anumite zone. „Obişnuinţa păcii” s-a instaurat, cu o
frontieră dezarmantă, ce corespundea unor imagini compatibile de o parte şi de alta.
Cât despre faptul dacă vom putea înţelege suficient de bine aceste tipuri de procese
pentru a reduce elementul de hazard şi de a-l spori pe cel de gestiune, aceasta este o
chestiune importantă pentru viitor.
Tocmai aceasta este una dintre problemele teoriilor „păcii prin drept”12, căci
dreptul depinde de scara organizării politice şi e limitat de limitele acestei scări.
Trebuie să mărturisesc că nu mai sunt atât de sigur că un guvern mondial poate
rezolva problema păcii şi a războiului, fie şi numai din cauza amplorii organizaţiei
care ar fi necesară şi tensiunilor la care ar fi supus ca urmare a eterogenităţii culturale
a lumii, acre este în sine foarte preţioasă. Evoluţia n-a produs un singur lucru, ci mai
multe lucruri, care, în sistemele politice, unele asupra altora. Trebuie să admitem că
ne interesează mai mult modul în care pacea poate deveni „proprietate a unui sistem
politic, iar nu al unei structuri organice.
Această problemă este strâns legată de ceva învăţat de la sociologi, şi anume că
există două tipuri de soluţii la un conflict: tipul disociativ şi tipul asociativ. Soluţiile
disociative presupun „bunele îngrădiri care fac buni vecini”, împărţirea terenurilor
comunale între proprietari, o strânsă legătură între proprietate şi libertate. Soluţiile
asociative presupun contracte sociale, o organizare politică, constituţii, structuri
sociale etc. Fiecare dintre aceste soluţii are un loc important, şi una dintre marile
probleme ale cercetării păcii este de a încerca să identifice proporţiile corecte: Soluţii
integral disociative sunt imposibile, din cauza existenţei binelui şi răului publice, a
necesităţii de a legitima şi de a defini proprietatea. Proprietatea în sine este un
contract social, adică o soluţie asociativă destinată să utilizeze o soluţie disociativă.
Soluţii complet asociative conduc la tiranie şi la „pacea impusă”, pur şi simplu pentru
că, altminteri, trebuie să existe în această pace un acord, ceea ce se întâmplă foarte
rar.
În fine, am învăţat de la un mare număr de oameni că cercetarea problemelor
păcii este un subansamblu al unei activităţi umane mult mai largi, pe care l-aş fi
numit cu plăcere „ştiinţă normativă”, dacă această expresie n-ar avea câteva conotaţii
înşelătoare. Există, totuşi, un domeniu larg al cercetării în privinţa ameliorării omului,
12
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adică: ce vrem să spunem când afirmăm că lucrurile sunt pe cale a se ameliora în loc
să meargă din ce în ce mai rău? Cum să clarificăm gândurile cu privire la aceste
lucruri şi cum să întrezărim o politică ce poate determina, în dinamica reală a
societăţii, ocuparea unor poziţii care sunt percepute în general ca mai bune şi nu ca
mai rele? Accentul pe care cercetătorii europeni ai păcii îl pun pe „violenţa
structurală” pe justiţia umană şi pe ameliorarea omului ne cere să fin atenţi la
existenţa acestui cadru mai larg. Am criticat metafora violenţei structurale întrucât mi
s-a părut cu totul insuficientă pentru a descrie complexitatea ameliorării omului sau a
înrăutăţirii lui, justiţia sau injustiţia. Dar „şcoala europeană”, dacă aş putea să o
numesc aşa, a făcut un serviciu foarte util atrăgând atenţia asupra acestor probleme şi
asupra matricei mai largi a cercetării păcii. O parte aici este numai de ordin semantic;
că o numim „cercetare a păcii” sau un subansamblu al matricei ştiinţei normative nu
are, probabil, importanţă. Ceea ce are mai multă importanţă este de a şti care sunt, în
cazul în speţă, gradele optime ale specializării şi dacă metodele cercetării păcii nu
sunt cumva aplicabile la o problemă mult mai largă, în toate detaliile ei.
Dar a vedea în cercetarea păcii un subansamblu al unei probleme mai largi este
foarte important, şi diviziunea muncii de cercetare este ceva ce numai experienţa ar
proba.
Concluzii
„Stă în puterea noastră, a tuturor ca, acţionând cu deplină răspundere faţă de
destinele popoarelor noastre, faţă de cauza progresului, bunăstării şi fericirii
generale, faţă de cauza păcii, să asigurăm lichidarea încordării în viata
internaţională, instaurarea unei politici noi, de colaborare si pace pe pământ”. Aşa
gândea Dimitrie Cantemir cu multă vreme în urmă. Concluzionând, trebuie să
recunoaştem că în perioada actuală, dar mai ales în viitor, conflictul armat va intra tot
mai mult în contradicţie cu frustrările determinate de cauza păcii. Concepţiile de
ducere a luptei trebuie armonizate în raport cu constrângerile de pace, dar totodată
trebuie acceptată ideea că lupta armată rămâne în continuare domeniul decisiv al
victoriei războiului şi îndeplinirea scopului politio-militar nu se poate face prin
compromisuri în favoarea cauzei păcii. Astfel, la adăpostul statutului de superputere
militară mondială, beneficiind de un buget fabulos, care nu poate fi egalat nici măcar
de bugetele însumate ale tuturor statelor membre NATO, U.S. Army îşi permite „să
facă legea în lume”, acţionând numai după interesele politico-economice avute în
vedere la un moment dat de strategii de la Pentagon şi Casa Albă. Chiar dacă spun că
acţionează în numele comunităţii internaţionale, militarii americani nu acceptă
rezoluţiile ONU şi nici hotărârile NATO care nu le convin, în asemenea situaţii
deciziile fiind luate unilateral şi impuse întotdeauna cu forţa, ceea ce le-a adus pe
bună dreptate, renumele de „Jandarmi ai lumii”. Această nouă şi totuşi veche
concepţie, căci „ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a întâmplat se va mai
petrece, căci nimic nu e nou sub soare”13, este deosebit de periculoasă, întrucât
13
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creează precedente în nesocotirea de către alte state a convenţiilor internaţionale în
materie, a ordinii mondiale gestionate prin mecanismele create de om.
Prin dezvoltarea şi afirmarea dreptului internaţional s-a creat în prezent o
contradicţie, o stare de incompatibilitate între regulile dreptului păcii şi regulile
cunoscute în baza cărora se poate folosi forţa armată în relaţiile dintre state; aceste
două seturi de reguli se exclud, nu se pot concilia şi unele dintre acestea trebuie să
prevaleze asupra celorlalte. Această evoluţie s-a produs pe fondul existenţei unor
instituţii necunoscute sau consacrate prin documente adoptate imediat după
încheierea celui de-al doilea război mondial şi în condiţiile războiului rece, de
admitere a recursului la forţă. Cum materia dreptului internaţional umanitar este
codificată şi reguli ale acesteia au devenit norme de jus cogens, se supune o revizuire
şi în orice caz, o acomodare a modului cum este reglementată utilizarea forţei în
dreptul internaţional, o reţinere în tendinţa de a interpreta extensiv cadrul legal
existent14.
Conţinutul şi limitele juridice relative la această problematică fac obiectul unei
agende de priorităţi care trebuie să aibă în vedere următoarele: rolul şi întinderea
regulilor cutumiare care protejează pacea; interpretarea regulilor convenţionale în
vigoare; aplicarea dispoziţiilor dreptului păcii; probleme generale conexe la punerea
în aplicare şi respectarea regulilor aplicabile; accesul la informaţie şi la justiţie în
probleme de pace etc.
Fără a fi epuizat problematica cercetării interdisciplinare a păcii prin
intermediul dispoziţiilor dreptului internaţional în general şi ale dreptului păcii în
special, recunoscându-i acestuia din urmă un rol important, trebuie să-l raportăm
permanent la diversitatea de tratate ce privesc ocrotirea omului, a căror valabilitate
trebuie prezumată şi pentru situaţii de conflict armat. Ar fi iluzorie ideea că se poate
obţine o pace absolută în condiţiile existenţei şi utilizării tehnicilor moderne de
luptă15 care, datorită efectelor lor, nu pot face distincţie între obiectivele militare şi
cele civile, dar nici un moment nu trebuie să renunţăm la acele acţiuni care risipesc
ignoranţa şi stăvilesc sfidarea ori nesocotinţa. În consecinţă, apreciem că întărirea
păcii depinde nemijlocit şi de aplicarea normelor dreptului internaţional.
Dezvoltarea dreptului păcii, respectarea sa cu bună-credinţă va avea printre
efectele sale benefice, un impact pozitiv asupra mediului de securitate al planetei
noastre care să permită perpetuarea naturii şi a altor valori materiale şi spirituale de
care generaţiile viitoare să se bucure într-un climat de toleranţă, demnitate şi pace.
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EVOLUŢIA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
Dr. Marin DUMITRU*
Raluca-Ana-Maria DUMITRU**
The international trade includes all exchanges of goods and services between two or more
states. The evolution of international trade is characterized by an increasing trend of global exports
and the emphasis of the global trade diversification through the exports increase of the
industrialized countries in the world, through worsening terms of exchange between developing and
industrialized countries, through adopting of new tariff and non-tariff measures and through the
tripolarization tendency of the international trade. The international trade also involves the
quantification of its efficiency which can be realized with the aid of the categories of measured
indicators at a micro and macroeconomic level.
Cuvinte cheie: comerţ internaţional, mercantilism, avantaj absolut, avantaj relativ,
rentabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior, raport de schimb, sold comercial.

Consideraţii preliminare
Comerţul internaţional include totalitatea schimburilor de bunuri şi servicii
dintre două sau mai multe state.
În urma marilor descoperiri geografice, centrul de greutate al comerţului
european s-a deplasat din Marea Mediteraneană în Oceanul Atlantic, iar rolul
principal în comerţul internaţional a revenit Spaniei şi Portugaliei, Angliei, Franţei şi
Ţărilor de Jos.1
Dacă în secolul al XIX-lea în schimburile internaţionale de mărfuri
manufacturate predominau produsele textile şi cele ale metalurgiei de bază, iar la
începutul secolului al XX-lea, produsele chimice, materialul electric şi
echipamentele, totuşi, până la al Doilea Război Mondial, comerţul cu bunuri era
compus în proporţie de 60% din materii prime (energetice, produse agricole şi
minerale).2
Obiectul comerţului internaţional este reprezentat de bunuri materiale şi de
servicii.
Comerţul exterior al unei ţări cuprinde exportul, importul, reexportul şi
tranzitul.
Prin export se înţelege vânzarea de bunuri şi servicii aparţinând economiei unei
ţări, iar prin import, cumpărarea pentru economia naţională de bunuri şi servicii din
alte ţări. Exportul şi importul de servicii mai poartă denumirea de export invizibil şi
import invizibil. Reexportul reprezintă activitatea desfăşurată de persoane autorizate,
de a cumpăra mărfuri din unele ţări şi de a le revinde în altele, cu sau fără indigenarea
lor. Comerţul de tranzit constă în activitatea desfăşurată de persoane autorizate,
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pentru transportul mărfurilor străine pe teritoriul naţional. Transportul poate fi
substituit şi comerţului invizibil.
Comerţul internaţional, mai ales în ultimele decenii, a devenit unul din factorii
determinanţi ai creşterii economice. O expresie a acestei tendinţe o constituie faptul
că, în perioada 1951-1991, volumul comerţului mondial a sporit cu circa 10,5% pe
an, faţă de numai 1-2% în perioada interbelică şi 5-6% în anii de înflorire a liberului
schimb de la sfârşitul secolului trecut.
Interdependenţa comerţ-dezvoltare bazată pe diviziunea internaţională a muncii
se manifestă pe fondul unei dependenţe reciproce a fluxurilor economice
internaţionale, ceea ce duce la tot mai strânsa intercondiţionare dintre procesele
naţionale de creştere şi evoluţia pieţei mondiale.
Evoluţia comerţului internaţional se caracterizează prin următoarele trăsături
principale:
1. Tendinţa de creştere a exporturilor mondiale. În perioada 1960-1980,
valoarea exporturilor mondiale a sporit peste 15 ori. Datorită recesiunii mondiale, în
următorii trei ani, 1981-1983 a avut loc o scădere a comerţului mondial, urmată,
începând din 1984 – de o înviorare. În 1986 a fost depăşit nivelul din 1980, iar în anul
1991 comerţul mondial a fost cu 75% mai mare decât în 1980.
2. Accentuarea diversificării comerţului mondial
În perioada postbelică au apărut noi pieţe (a ordinatoarelor, a
microprocesoarelor etc.), iar în prezent se extinde piaţa internaţională a roboţilor
industriali. De asemenea, a sporit importanţa comerţului cu brevete, ritmul său de
creştere fiind mai ridicat decât cel al ansamblului comerţului internaţional.
3. Creşterea ponderii ţărilor industrializate în exporturile mondiale
Această tendinţă s-a manifestat în întreaga istorie a comerţului mondial. În
perioada 1950-1985, ponderea ţărilor dezvoltate industrializate în exporturile
mondiale a crescut de la 60,8% la 65,6%, iar a ţărilor în curs de dezvoltare a scăzut
de la 31,1% la 23,9%; în anul 1991, ponderea ţărilor industrializate în exporturile
mondiale a fost de aproape 70%.
Această trăsătură este de remarcat prin faptul că a avut o aceeaşi tendinţă şi pe
etape intermediare atât în perioadele 1950-1980, cât şi în anii 1981-1998.3
4. Înrăutăţirea termenilor schimbului ţărilor în curs de dezvoltare cu cele
industrializate
Termenii schimburilor înseamnă ce cantitate de bunuri trebuie să exporte o ţară
pentru a putea importa aceeaşi cantitate de bunuri.
Dacă se iau în considerare numai ţările în curs de dezvoltare nepetroliere, în
perioada 1975-1993, după calculul UNCTAD, rezultă că aceşti termeni s-au
deteriorat cu 47%. Cauza acestei evoluţii constă în tendinţa de rămânere în urmă a
preţurilor la produsele primare. În consecinţă, pentru o cantitate egală de produse,
ţările în curs de dezvoltare pot obţine o cantitate mai mică de produse.
5. Adoptarea unor noi măsuri – tarifare şi netarifare – de îngrădire a
comerţului mondial.
3

Nicolae Sută (coord.), Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, vol. I, Editura
Eficient, Bucureşti, 2000, pp. 32-33.
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Restricţiile tarifare cuprind diferite taxe vamale percepute asupra mărfurilor
care se exportă; ele influenţează preţul de vânzare al mărfurilor respective. Îngrădirile
netarifare includ o sferă cu mult mai largă: restricţii cantitative la import, taxe fiscale,
stabilirea de norme obligatorii de calitate la import etc.
6. Aspectele ecologice au devenit factori importanţi în negocierea unor
înţelegeri comerciale regionale sau mondiale, ridicând probleme care trebuie să fie
rezolvate în numai câţiva ani.
Astfel, obiectivele ultimelor negocieri în cadrul Organizaţiei Mondiale a
Comerţului (OMC) cuprind înlăturarea subvenţiilor destinate agriculturii, reducerea
barierelor comerciale netarifare şi standardelor diferite pentru produse şi reducerea pe
cât posibil a restricţiilor asupra investiţiilor străine.
7. Tendinţa de „tripolarizare” a schimburilor comerciale internaţionale.
Comunitatea economică vest-europeană, împreună cu SUA şi Japonia, au ajuns
să totalizeze aproape trei sferturi din valoarea exporturilor mondiale.
8. În perioada postbelică, spre deosebire de perioadele anterioare, comerţul
internaţional a devansat ca ritm de creştere nu numai PNB sau PIB, ci şi producţia
industrială şi agricolă, la nivel mondial.
Aceasta înseamnă că revoluţia ştiinţifico-tehnică a imprimat o corelaţie nouă
între dinamica exporturilor şi a producţiei în sensul că, aceasta din urmă este
devansată de exporturi, ceea ce, la scară internaţională înseamnă devansarea
producţiei mondiale de către comerţul internaţional. În condiţiile adâncirii diviziunii
mondiale a muncii s-a accentuat specializarea şi cooperarea internaţională în
producţie, ceea ce a determinat realizarea pe calea schimburilor comerciale
internaţionale a unei cote părţi tot mai mari din producţia tuturor statelor.
9. Din compararea comerţului internaţional cu evoluţia rezervelor de aur şi
devize centralizate (la nivel de stat) ale lumii nesocialiste, rezultă că acesta, comerţul
internaţional, a devansat atât ca ritm de creştere, cât şi ca volum valoric absolut,
rezervele de aur şi devize centralizate ale ţărilor nesocialiste. Aceasta devine pentru
o bună parte dintre state o frână în calea dezvoltării comerţului exterior agravându-le
problema lichidităţii internaţionale.
În anii ’90, analiza ritmului mediu anual de creştere a comerţului internaţional
scoate în evidenţă oscilaţii atât la export, cât şi la import.4
Pe parcursul anilor ’90, comerţul internaţional a cunoscut o creştere rapidă,
astfel încât în anul 1995, exportul mondial a ajuns la 4,3 trilioane $, o creştere cu 2%
faţă de anul precedent.
Exporturile româneşti de servicii, deşi au ajuns să deţină în anul 2000 circa
16% din totalul cumulat al exporturilor României de bunuri (mărfuri) şi servicii, deci
mai mult decât o dublare a ponderii lor faţă de anul 1989, când aceasta era de 7,4%,
prezintă, totuşi, o rămânere în urmă faţă de media mondială, situată la 20%, inclusiv
faţă de media Uniunii Europene ce depăşeşte 25%.5
Această creştere este rezultatul următoarelor fenomene:
- liberalizarea continuă a comerţului, îndeosebi prin scăderea taxelor vamale;
4
5

Ion Niţă, Comerţul exterior românesc în perioada de tranziţie, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 12
Agnes Ghibuţiu, Serviciile şi dezvoltarea, Editura Expert, Bucureşti, 2000, p. 312.
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- întărirea grupărilor regionale de comerţ;
- creşterea investiţiilor în ţările în curs de dezvoltare;
- revigorarea înregistrată de comerţul exterior al ţărilor din estul şi centrul
Europei.
Şi în următorii ani va continua tendinţa de creştere a comerţului internaţional,
în principal, în contextul accelerării integrării economice mondiale. În ultimul timp,
comerţul internaţional a crescut de două ori mai repede decât producţia mondială.
Acesta este rezultatul faptului că multe firme produc componente şi subansamble în
una sau mai multe ţări şi le asamblează în altele. Multe companii îşi stabilesc centre
regionale sau globale, pentru anumite produse, pe care apoi le exportă pe tot Globul.
O importanţă foarte mare o capătă comerţul intra-regional. Comerţul intraregional a înregistrat o creştere sensibil mai mare decât comerţul inter-regional.
Există trei regiuni majore pentru comerţul internaţional: America de Nord, Uniunea
Europeană şi Japonia (împreună cu ţările ASEAN).
Teorii ale comerţului internaţional
La baza efectuării schimburilor internaţionale de mărfuri şi servicii stau diferite
teorii, izvorâte, multe dintre ele, din necesităţile practice ale epocilor în care au fost
elaborate.
Aceste teorii pot fi clasificate în teorii clasice şi teorii moderne.
1. Teorii clasice
a) Mercantilismul este doctrina care pledează pentru dezvoltarea exportului, ca
sursă principală de acumulare a avuţiei naţionale (în acea vreme, era vorba de
acumularea monedelor de aur şi argint). Apariţia mercantilismului în sec. XVI-XVII
a fost justificată de însemnătatea deosebită pe care o aveau aurul şi argintul în
confecţionarea monedelor utilizate în circuitul plăţilor internaţionale. Se preconiza o
politică protecţionistă.
Cei care pledau pentru această doctrină ignorau faptul că acumularea de bani
din export, în mod excesiv, ducea la inflaţie. Promovarea exportului şi achiziţionarea
de aur în tezaurul naţional sunt valabile şi astăzi, cu anumite restricţii.
b) Teoria avantajului absolut este teoria de început a şcolii liberale clasice, în
frunte cu Adam Smith. În „Avuţia naţiunilor”, autorul încearcă să demonstreze marea
însemnătate pe care o are comerţul pentru îmbogăţirea naţiunilor.
Avantajul absolut constă în achiziţionarea de bunuri materiale. Această teorie
apărută la începutul secolului al XIX-lea este şi o replică la teoria mercantilistă care
reducea avuţia naţiunii la achiziţionarea de bani în sistemul bimetalist: aur şi argint.
Există numeroase critici aduse teoriei avantajului absolut:
- în primul rând, nu se ia în considerare şi nu se explică motivaţia care
determină ţările mari să realizeze operaţiuni de comerţ exterior, presupunându-se că
ele dispun de mari resurse naturale şi nu au, în aparenţă, nevoie de relaţii comerciale
cu străinătatea;
- în al doilea rând, se neglijează faptul că avantajele tehnologice ale unei ţări nu
durează la infinit.
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Doctrina clasică liberală ridică concurenţa la rang de principiu. Conform
acestei doctrine, munca este sursa avuţiei, adică valoarea întemeiată pe ofertă şi
cerere. Se insistă pentru eliminarea barierelor din calea comerţului.
c) Teoria avantajului relativ
Conform acestei teorii, o ţară trebuie să se specializeze şi să exporte mărfurile
pentru care, comparativ, este mai eficientă. David Ricardo, celebrul economist
englez, este liderul acestei teorii şi a formulat teoria costurilor comparative (modelul
ricardian).
Cu toate că i s-au adus completări importante, ea constituie şi astăzi
fundamentarea teoretică de bază a raţiunii schimburilor de mărfuri între naţiuni.
Această teorie este una unifactorială, bazată pe factorul muncă şi, din această cauză,
va fi în detrimentul ţărilor în curs de dezvoltare, cu productivităţi ale muncii la
niveluri inferioare. Aceasta este una dintre limitele teoriei lui David Ricardo, altele
fiind:
- în mod ireal, modelul presupune o distribuţie egală a câştigurilor şi
pierderilor între ţări;
- nu ţine seama că unele ţări sunt interesate cu prioritate în eliminarea sau
reducerea la maximum a şomajului, maximizarea eficienţei fiind trecută pe un plan
secundar;
- se neglijează analiza sectorului serviciilor.
Teoria a fost lansată de Ricardo la începutul secolului al XIX-lea pentru a
susţine expansiunea exportului englez de produse manufacturate, ştiut fiind că Anglia
dispunea de o industrie prelucrătoare dezvoltată la acea vreme. În mod direct, se avea
în vedere promovarea exportului de produse industriale din Anglia, contra produse
agricole din Franţa şi materii prime din diferite ţări, mai ales din colonii. În acest
model, unifactorial, munca este singurul factor de producţie şi avantajul comparativ
poate rezulta numai datorită diferenţelor de productivitate.
d) Modelul trifactorial a fost conceput de Paul Samuelson şi Ronald Jones.
Autorii propun trei factori necesari pentru realizarea de produse: munca, natura şi
capitalul. Ei presupun că pentru realizarea produselor industriale sunt necesari doi
factori: munca şi capitalul, iar pentru realizarea produselor agricole sunt necesari tot
doi factori: munca şi natura (pământul). Astfel, munca reprezintă factorul principal,
factorul comun, în timp ce capitalul şi natura reprezintă factori specifici.
Influenţa comerţului asupra repartiţiei veniturilor nu este luată în considerare,
cu toate că:
- industriile diferă în funcţie de factorii de producţie pe care îi utilizează;
- costurile generate de transferul resurselor de la o industrie la alta sunt, de
asemenea, diferite.
O schimbare în structura sortimentală a producţiei va face să crească cererea
pentru unii factori de producţie şi să scadă pentru alţii.
e) Avantajul relativ al factorilor de producţie
Este o teorie lansată de economiştii suedezi Hecksher şi Ohlin, ca replică la
modelul ricardian al costurilor comparative. Potrivit acestei teorii, o ţară trebuie să se
specializeze în producerea acelor mărfuri a căror producţie se bazează pe folosirea
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factorilor de producţie intensivi de care ţara respectivă dispune cu prisosinţă: capital
intensiv sau muncă intensivă.
Ţara poate deveni competitivă pe piaţa internaţională numai pe această bază.
Din acest punct de vedere, ţările se clasifică în: ţări cu capital intensiv şi ţări cu
muncă intensivă. Realizarea de produse competitive pe piaţa internaţională se poate
face fie numai cu capital intensiv, fie numai cu muncă intensivă, fie cu ambele, ceea
ce ar fi ideal.
Criticile care se aduc acestei teorii includ următoarele:
- autorii ignoră variaţiile în calitatea resurselor umane;
- se ignoră însemnătatea tehnologiilor şi invenţiilor.
f) Teoria ciclului de viaţă al produsului este susţinută de şcoala de la Harvard.
Este o teorie concentrată pe expansiunea de piaţă şi pe inovaţia tehnologică. Conform
acestei teorii, produsele pot lua calea exportului numai după ce au ajuns în faza de
maturitate, după ce a fost saturată piaţa internă. Teoria porneşte de la producţia şi
piaţa SUA şi poate fi aplicată în cazul unor produse de larg consum, precum: fibre
sintetice, echipament electronic sau produse din industrii tehnologice de vârf
(aeronautică, farmaceutică, optică etc.).
2. Teorii moderne
În condiţiile contemporane de evoluţie a comerţului mondial, teoriile clasice nu
mai pot să explice în mod satisfăcător cauzele expansiunii comerciale a diferitelor
state şi firme. Gradul de internaţionalizare şi integrare al diverselor producţii
participante la realizarea comerţului internaţional sunt avute în vedere la
fundamentarea noilor teorii.
Se observă că teoriile apărute în ultimii ani caută să fundamenteze strategia şi
organizarea afacerilor şi motivarea relaţiilor internaţionale.
a) Teoria modernă a firmei
Orice firmă trebuie să acţioneze în trei direcţii principale pentru realizarea
expansiunii sale comerciale, în condiţii de competitivitate:
- reducerea costurilor de producţie şi transport, cel puţin la nivelul
concurenţei potenţiale;
- intensificarea politicii de marketing pentru stăpânirea pieţelor, adică să se
ajungă la ceea ce se numeşte puterea de piaţă a firmei;
- aprofundarea şi permanentizarea calculului de eficienţă.
b) Teoria globalizării
La baza expansiunii comerciale externe trebuie să stea trei factori majori:
- existenţa unei tehnologii adecvate care să permită depăşirea distanţelor
geografice, în condiţii optime de rentabilitate, standardizarea producţiei şi
fragmentarea procesului de producţie;
- urmărirea profitului global, adică pe întreg lanţul producţie – transport –
distribuţie; o nerentabilitate în sectorul producţie poate fi acoperită de o
rentabilitate îndestulătoare într-unul din celelalte sectoare;
- creşterea implicării statelor în reglarea şi controlul afacerilor
internaţionale.
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Această teorie este specifică internaţionalizării capitalului şi acumulărilor de
capital.
c) Alte teorii
O serie de teorii au la bază îndeosebi particularităţile specifice comerţului
internaţional modern:
- localizarea industriei în funcţie de costul transportului şi al mâinii de lucru,
care creează producţii rentabile, surse competitive pentru expansiunea exportului;
- internaţionalizarea firmei care oferă posibilitatea exploatării de noi pieţe şi
blocarea competiţiei.
Eficienţa economică a comerţului exterior
Eficienţa economică poate fi pusă în evidenţă de rentabilitate şi de efectul
economic propagat.
Rentabilitatea reprezintă efectul economic direct şi imediat, materializat în
beneficiul inclus în preţul fiecărei tranzacţii.
Efectul economic propagat reprezintă influenţa economică pe care o are fiecare
tranzacţie asupra altor tranzacţii corelate sau asupra unor necesităţi interdependente,
dintr-un proces sau dintr-o complexitate de procese economice din acelaşi domeniu
sau din domenii contingente, colaterale.
Indicatori de eficienţă la nivel microeconomic
a) Rentabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior
Rentabilitatea exportului apare ca o diferenţă între preţul extern încasat şi
preţul de revenire la export. Rentabilitatea importului apare ca o diferenţă între preţul
intern încasat şi preţul extern plătit, majorat cu taxele vamale, taxa pe valoare
adăugată şi alte taxe instituite de legislaţia naţională pentru anumite produse (cum ar
fi accizele pentru articolele de lux).
b) Efectul economic propagat
Efectul economic propagat este a doua componentă a eficienţei economic a
comerţului exterior şi constă în influenţa pe care o au diferitele tranzacţii de afaceri
cu străinătatea asupra satisfacerii necesităţilor interdependente industrial şi social de
investiţie, producţie şi consum.
Acest indicator nu poate fi exprimat direct prin formule matematice universal
valabile, dar poate fi ilustrat prin analize economice sprijinite pe calcule economice
specifice sau colaterale. De exemplu: se importă o instalaţie de poliuretan la preţul de
20 mil. $ faţă de 25 mil. $ cât ar costa dacă ar fi fabricată în ţară. S-a realizat un venit
de 5 mil. $ şi un efect economic propagat complex care constă în:
- economisirea valutei care se plătea anual pentru importul de poliuretan;
- satisfacerea industriei naţionale de încălţăminte cu poliuretan din producţia
naţională;
- angajarea de forţă de muncă autohtonă;
- crearea de cantităţi suplimentare de poliuretan pentru export.
O importanţă majoră a efectului economic propagat al tranzacţiilor economice
externe constă în influenţa acestora asupra acoperirii capacităţilor de producţie cu
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comenzi într-o proporţie cât mai mare, precum şi a aprovizionării lor cu materii prime
şi materiale din import.
Indicatori de eficienţă la nivel macroeconomic
a) Rata rentabilităţii generale a comerţului exterior
Se calculează atunci când balanţa comercială pe o anumită perioadă dată (de
exemplu un an) este echilibrată.
Rentabilitatea globală a comerţului exterior se mai poate calcula şi din
raportarea preţului de revenire mediu al importului pe un an la preţul de revenire
mediu al exportului pe aceeaşi perioadă, toate exprimate în moneda naţională. Un
raport supraunitar indică rentabilitate (ceea ce înseamnă economie de muncă socială),
iar un raport subunitar indică pierdere. Raportul echiunitar indică un comerţ fără
rentabilitate şi fără pierdere.
b) Raportul de schimb
Raportul de schimb reprezintă raportul cantitativ sau valoric dintre produsele
exportate şi cele importate. Se poate calcula pe produse individuale, pe grupe de
produse, în cadrul compensaţiilor şi, în special, pe totalitatea schimburilor în cadrul
balanţei comerciale echilibrate valoric.
Indicatorul este utilizat la nivel macroeconomic, având o mare însemnătate în
orientarea politicii economice de stat în domeniul investiţiilor pe ramuri şi subramuri
economice, din punct de vedere al participării la diviziunea mondială a muncii.
În cazul produselor individualizate se calculează ce cantitate dintr-un anumit
produs se poate obţine din import în schimbul unei unităţi cantitative a altui produs
sau, cu preţul unei unităţi cantitative din produs, ce cantitate a unui alt produs poate fi
importată.
În cazul grupelor de produse, se calculează ce cantităţi sau valori din mai multe
produse de acelaşi gen sau diferite se pot obţine, din import, contra unei unităţi
cantitative sau valorice dintr-un produs sau mai multe produse.
Raportul de schimb se utilizează pentru a determina structura de ansamblu a
schimburilor de mărfuri efectuate cu străinătatea pe o perioadă de un an. Ţara care va
exporta produse inferior prelucrate şi va importa produse superior prelucrate va avea
un raport de schimb defavorabil, adică va scoate din ţară mai multe materiale în
raport cu cele introduse în circuitul economic naţional. Importanţa acestei concluzii
este mare pentru ţările mici şi medii care nu dispun de suficiente resurse de materii
prime şi progresul lor economic depinde, în mare măsură, de dezvoltarea industrială
bazată pe import de materii prime.
c) Soldul comercial
Soldul comercial sau balanţa comercială (parte a balanţei de plăţi externe)
rezultă din diferenţa dintre exportul şi importul de bunuri şi servicii, pe o perioadă
determinată.
Balanţa comercială poate fi:
- excedentară, când exportul este mai mare decât importul;
- deficitară, când importul este mai mare decât exportul;
- echilibrată, când exportul est egal cu importul.
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Analiza acestui indicator duce la concluzia că este necesară o politică
macroeconomică care să faciliteze creşterea producţiei naţionale de bunuri şi servicii,
calitativ şi cantitativ. Statul trebuie să se implice pentru:
- sprijinirea ramurilor de producţie de interes naţional major (scutiri sau
reduceri de impozite, subvenţii, prime la export);
- sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, care formează segmentul cel
mai dinamic al unei economii moderne;
- facilităţi pentru sporirea importului selectiv de capital;
- instituirea temporară de cursuri de schimb valutar preferenţiale la export;
- protejarea producţiei autohtone pe calea tarifului vamal.
d) Efortul la exportul de bunuri şi servicii
Acest indicator rezultă din raportul între export şi producţie, pe o perioadă
determinată.
În condiţiile economiei contemporane, de integrare a acesteia, dacă se exportă
minimum 30% din producţia naţională, , atunci se consideră că ţara respectivă poate
beneficia de avantajele diviziunii internaţionale a muncii. Totuşi, trebuie consideraţi
şi alţi factori în analiza care se face, cum sunt: politica comercială generală, relaţiile
de cooperare industrială internaţională, gradul de dezvoltare a comerţului intern,
mărimea şi capacitatea de absorbţie a pieţei interne, volumul şi densitatea surselor de
materii prime şi materiale pe teritoriul naţional etc.
O altă modalitate de calcul a indicatorului este cea pe cap de locuitor.
Compararea se poate face însă numai cu statele apropiate ca mărime teritorială,
populaţie, resurse naturale şi condiţii de climă şi sol.
e) Capacitatea de consum a pieţei interne
Se determină prin însumarea producţiei interne cu importul şi scăderea
exportului din suma rezultată.
Acest indicator creează o imagine asupra gradului de dependenţă a economiei
naţionale de economia mondială. O producţie mare pe plan intern, un import şi un
export redus, definesc un grad de dependenţă scăzut faţă de economia mondială şi
totodată indică o tendinţă de autarhie, de izolare, ce se soldează cu un nivel de trai
scăzut, cu un nivel tehnico-ştiinţific depăşit de progresele pe plan internaţional.
f) Rata penetrării mărfurilor străine pe piaţa autohtonă
Se calculează prin împărţirea importului pe o perioadă determinată la
capacitatea de consum a pieţei interne, rezultatul fiind înmulţit cu 100.
Important este şi calculul gradului de penetrare a mărfurilor şi serviciilor
străine pe grupe de mărfuri şi servicii sau chiar pe produse. Acest indicator poate
ajuta politica macroeconomică în luarea unor măsuri care să limiteze importul şi să
stimuleze exportul, adică elaborarea de pârghii economice pentru încurajarea şi
protejarea producătorilor autohtoni.
g) Rata transnaţionalizării
Se determină prin împărţirea producţiei realizate în străinătate, de firmele dintro anumită ţară, la exportul ţării respective, rezultatul înmulţindu-se cu 100.
Din analiza acestui indicator se pot desprinde câteva concluzii esenţiale pentru
o economie naţională:
- gradul de integrare a economiei naţionale;
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- gradul în care capitalul autohton ia drumul străinătăţii pentru a realiza un
profit mai mare;
- dacă producţia internă este scăzută, caracterizată prin creşterea şomajului,
statul trebuie să creeze premise favorabile repatrierii capitalului, în paralel cu sporirea
importului de capital.
Condiţiile în care au loc schimburile comerciale şi trăsăturile ce caracterizează
dezvoltarea economiei mondiale contemporane oferă dovezi incontestabile ale
faptului că nici o ţară, indiferent de gradul ei de dezvoltarea şi dotare cu resurse
materiale, financiare şi umane, nu poate să asigure o dezvoltare modernă a economiei
sale naţionale fără o participare susţinută la circuitul mondial.6
În concluzie, comerţul internaţional include totalitatea schimburilor de bunuri
şi servicii dintre două sau mai multe state. Evoluţia comerţului internaţional se
caracterizează, printre altele, printr-o tendinţă de creştere a exporturilor mondiale şi
de accentuare a diversificării comerţului mondial, prin creşterea ponderii ţărilor
industrializate în exporturile mondiale, prin înrăutăţirea termenilor schimbului între
ţările în curs de dezvoltare şi ţările industrializate, prin adoptarea unor noi măsuri
tarifare şi netarifare şi prin tendinţa de tripolarizare a schimburilor comerciale
internaţionale. La baza efectuării schimburilor internaţionale de mărfuri şi servicii
stau diferite teorii izvorâte din necesităţile practice ale epocilor în care au fost
elaborate. Comerţul internaţional presupune şi cuantificarea eficienţei sale, ceea ce se
poate realiza cu ajutorul unor categorii de indicatori măsuraţi la nivel micro şi
macroeconomic.
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COOPERAREA ŞI ACŢIUNILE PREVENTIVE IDEI DOMINANTE ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL POST 9/11
Liliana FILIP*
The unipolar structure, in its strict and explicit form, never existed, but was always a game
to attract, dominate, negotiate. In the end, the image of a hegemon was the one that created the
unipolar system, but ultimately global relations are more complex. United States of America is a
part of this world of globalization, or globalized, where flows of goods, capital and people are the
basis of interdependence and close connection between states. However, in addition to the benefits
that globalization brings, we face a series of new challenges that require a common approach.
Thus, problems caused by competition for resources, climate change, economic crisis, cyberspace
or even classical competitions and rivalries cannot be solved solely by that hegemon who must
share wealth in the system, logic of which we stepped out for some time.
States will have to cooperate in the formulation of policies that go beyond the national
teritory, in particular national interests and objectives, to counter threats affecting most countries
in the international system.
In order to reduce risks, there are required a series of practical solutions that go beyond
strategic concepts and theories. First, it is advisable to institutionalize norms against inter / intra
state violence, then efforts to stimulate economic growth and good governance in transition
democracies or in the case of young democracies, especially the establishment of a limited form of
accountability to protect and preventive actions.
The trend to create policies for conflict prevention became a priority in the current
international system. This approach may be a solution, but at the same time, poor management may
complicate inter-state relations.

1. Dezvoltarea principiului cooperarii în practica relaţiilor internaţionale
post 9/11
În perioada imediat de după evenimentele din 11 septembrie 2001, s-au produs
o serie de schimbări instituţionale atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Terorismul devine un liant pentru contracararea căruia se reunesc mai multe forţe.
În apropierea evenimentelor, fostul ministru de externe german, expunea un
discurs vizionar şi preconiza că „acest tip asimetric de conflict nu este suficient de
puternic ca să-şi atingă scopurile politice acelea de a destabiliza Orientul Apropiat
şi Mijlociu. Va încerca prin urmare să producă în Occident şi în primul rînd în
Statele Unite un conflict cultural – creştinism contra islam – care să producă reacţii
disproporţionate şi acţiuni pripite iar în Orient un sentiment de ură faţă de
Occident”1 .
Faptul că Statele Unite ale Amercii au cunoscut o turnură a politicii lor externe
a afectat întreg sistemul de relaţii internaţional. Capacitatea acestora de a modela
sistemul internaţional a dus la o realitate în care coflicte stat contra stat aproape că nu
mai există, ci se desfăşoară un nou tip de conflict, state contra unui duşman comun.
*
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În SUA au apărut reforme instituţionale la nivel guvernamental pentru a întări
siguranţa şi securitatea naţională. Prima misiune lansată a fost „Noble Eagle”2.
Aceasta are scopul de a sprijini apărarea patriei precum şi misiuni de apărare civilă.
În acelaşi timp, se planifica iniţierea operaţiei ”Enduring Freedom.
Operaţia militară multinaţională „Enduring Freedom” a fost lansată la 7 octombrie, şi
astfel, 20 de naţiuni au desfăşurat peste 16.000 de militari în zona de responsabilitate
a Comandamentului Central.
În paralel cu operaţiile militare şi prezenţa în teatrele de operaţii se desfăşurau
misiuni diplomatice şi o intensificare a dialogului între guverne. „Diplomaţia, aprecia
ambasadorul J. Cofer Black în faţa Comitetului de relaţii internaţionale a Senatului,
în martie 2003, este instrumentul prin care se construieşte binele general şi se
întăreşte cooperarea internaţională. Prin schimburile diplomatice noi promovăm
cooperarea în lupta contra terorismului cu statele prietene. În acest mod putem să
destructurăm reţele teroriste sau să le tăiem sursele de finanţare”3.
Moscova se apropie de fostul duşman, schimbându-şi total poziţia faţă de
Alianţa Nord-Atlantică şi mai ales faţă de S.U.A. Lupta împotriva terorismului
devine şi pentru preşedintele de atunci al Federaţiei Ruse o prioritate, astfel că s-a
construit o coaliţie ruso-americană, pragmatică ce urmărea un singur scop: eradicarea
duşmanului comun4. Vladimir Putin a declarat ulterior atentatelor teroriste că „de
acum încolo nimic nu va mai fi ca înainte”5.
Un alt episod, după atentatele de la Madrid, 2004, face ca la nivelul Uniunii
Europene să se producă unele schimbări de paradigmă şi de abordare a securităţii
statelor membre ameninţate de un fenomen: terorismul. Au loc o serie de reuniuni la
nivel de miniştri de externe, interne şi justiţie şi se ajunge la concluzia că este necesar
un angjament pentru sporirea cooperării la nivelul serviciilor de securitate şi a
structurilor de poliţie pentru schimbul de informaţii referitoare la organizaţiile
extremiste care operează în Europa.
Au adoptat şi un plan de luptă antiteroristă, principală noutate fiind
reprezentată de un necesitatea unui coordonator la nivel comunitar6.
Liderii Uniunii Europene au decis includerea în cadrul proiectului de
Constituţie europeană a unei „clauze de solidaritate” care prevede acordarea de
sprijin reciproc, inclusiv de natură militară, în cazul unui atac terorist. Declaraţia de
luptă împotriva terorismului7 transmite un mesaj ferm, de cooperare împotriva
terorismului.
Cooperarea merge mai departe de sistemul hegemonic, se poate construi şi în
absenţa parteneriatului cu SUA, în diverse domenii, cum ar fi, spre exemplu,
2

KELLY,
Christopher C.,
Operation Noble Eagle:AFIP Responds to September11thPentagonAttack, în
http://www.afip.org/Departments/legalmed/legmed2002/kelly.htm.
3
BLACK, J. Cofer, Testimony Before the Senate Foreign Relations Committee,Washington, 2003, în
http://www.state.gov/s/ct/rls/rm/2003/18795.htm.
4
GNESOTTO, Nicole, „Preface”, in LYNCH, Dov, La Russie face a l’Europe, Chaiers de Chaillot, nr. 60, mai 2003, p.
5.
5
LYNCH, Dov, La Russie face a l’Europe, Chaiers de Chaillot, nr. 60, mai 2003, p. 9.
6
SCHILD, Joachim, La France L’Allegmanie et la constitution europeenne:un bilan mitige un lidership conteste,
în http://www.politik.uni-trier.de/mitarbeiter/schild/pubs/constitution.pdf
7
SCHILD, Joachim, La France L’Allegmanie et la constitution europeenne:un bilan mitige un lidership conteste,
în http://www.politik.uni-trier.de/mitarbeiter/schild/pubs/constitution.pdf

240

Protocoalele de la Kyoto8. Fundamentul cooperării îl reprezintă acel interes comun,
care datorită globalizării este din ce în ce mai prezent, iar interdependenţa economică
creează premizele unei cooperări politice mai strânse.
2. Acţiunile preventive, evoluţia conceptului
Definiţia acţiunii preventive o regăsim în Strategia Naţională de Securitate a
SUA, din timpul administraţiei Bush, lansată în decembrie 2002. Astfel că, politica
externă americană aduce scenei internaţionale un nou tip de acţiune: actiunea
preventivă (pre-emptive action). A reprezentat mai întâi un drept autoconferit, un
abuz din punct de vedere al dreptului internţional public. Justificarea a deţinut
argumente solide şi invocarea ameninţărilor teroriste, precum şi dinamicul fenomen
al globalizării ce favorizează „democratizarea” accesului la tehnologii cu potenţial de
distrugere în masă, a fot considerat suficient pentru ca legitimarea să fie atribuită şi în
cazul acestor acţiuni.
Practic, au încercat o adaptare a sistemului juridic internaţional referitor la
recunoaşterea dreptului de autoapărare prin acţiuni preventive.
În mod concret, semnificaţia acşiunilor preventive o regăsim în Strategia
Naţională de Securitate a SUA: „acţiuni anticipative de autoaparare prin care se
urmareste eliminarea unei amenintari judecate drept iminente si grave inainte ca
aceasta sa se fi materializat”9.
Paradigma acţiunilor preventive trimite la ideea că un stat are dreptul la
autoapărare dacă are percepţia unui atac ce este îndreptat asupra sa. În principiu,
republicanii preşedintelui american Bush au conceput doctrina plecând la de riscul
enorm reprezentat de posibila dobândire de către terorişti a unor WMD, nucleare,
biologice sau bacteriologice10.
Sistemul juridic internaţional a evoluat în ceea ce priveşte utilizarea forţei în
conflictele armate cât şi în cazul declarării războiului. Dreptul internaţional public s-a
modificat prin semnarea unor documente recunoscute sau acceptate doar de o parte a
statelor lumii. Astfel, Protocolul de la Geneva din 1925 interzice utilizarea armelor
chimice, Protocoalele adiţionale Convenţiei de la Geneva redefinesc combatanţii şi
ţintele militare legitime, recunoscând forţele de gherilă drept combatanţi11.
Dreptul la autoapărare, de la care a pornit acţiunea preventivă, este cuprins în
articolul 51 al Cartei ONU, care prevede dreptul statelor membre O.N.U. de a
răspunde individual sau colectiv pentru a se apăra în faţa unor atacuri armate.
3. Cooperarea şi acţiunile preventive
Aceste două principii sau concepte au făcut subiectul dezbaterii în perioada
post 9/11, dar mai ales a intervenţionismului. Putem spune că, prin intervenţia în
8
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Libia s-a adaugat şi conceptul responsabilităţii de a proteja12, pentru a legitima
operaţia multinaţională, legitimare care oricum o avea datorită mandatului Consiliului
de Securitate ONU- Rezoluţia 1973.
Intervenţionismul îşi va găsi mereu instrumentele prin care să acţioneze, iar
principalul element necesar este, în ultimă instanţă, duşmanul comun. Fără acest
factor intervenţionismul îşi pierde obiectul, drept urmare, anumite interese nu mai pot
fi imperializate. Dinamica sistemului internaţional şi a arhitecturii de securitate va
cunoaşte un ritm din ce în ce mai alert, cu cât ameninţările la adresa structurii
sistemului sunt mai accentuate.
Lupta pentru putere mereu îşi va croi un drum, chiar şi în condiţiile în care, un
exponent se loveşte de un zid. Acesta va găsi metoda să se transforme în fluid şi va
săpa până îşi va gasi calea necesară îndeplinirii obiectivului propus.
Aceasta cooperare în condiţiile unor obiective individualizate îşi pastrează
numitorul comun, acela al duşmanului comun, care după o analiza în detaliu, nu ar
avea capacitatea motivaţională de a implica toţi actorii statali sau chiar non-statali.
Aici apar şi normele dreptului internaţional care pot îngrădi spre un anumit
comportament şi în consecinţă spre o decizie pro intervenţionism, dar mai mult, s-au
format mecanisme de constrângere şi centre de putere care pot favoriza o decizie
unitară.
Problemele actuale, generate de competiţia pentru resurse, de schimbările
climatice, de crize economice, de cyberspace sau chiar de competiţii şi rivalităţi
clasice, nu pot fi rezolvate doar de acel hegemon care trebuie să împartă bunăstare în
sistem, logică din care am ieşit de ceva timp. Statele vor fi nevoite să coopereze în
formularea unor politici ce depăşesc spaţiul naţional, implicit interesele şi obiectivele
naţionale, pentru a contracara ameninţări care afectează majoritatea statelor din
sistemul internaţional13.
Pentru a reduce riscurile, sunt necesare o serie de soluţii practice, ce depăşesc
sfera conceptelor strategice şi a teoriilor. În primul rând, este recomandabil,
instituţionalizarea normelor împotriva violenţelor inter/intra statale, apoi depunerea
de eforturi pentru a stimula creşterea economică şi buna guvernare în democraţiile în
tranziţie sau chiar şi în cazul unor democraţii tinere, dar mai ales instituţionalizarea
unei forme limitate a responsabilităţii de a proteja şi a acţiunilor preventive.
Tendinţa de a crea politici de prevenire a conflictelor a devenit o prioritate în
sistemul internaţional actual. Această abordare poate constitui o soluţie, dar în acelaşi
timp, o gestionare necorespunzatoare, poate complica relaţiile inter-statale.
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EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE „NAŢIUNE” ŞI VALENŢE DERIVATE
ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE ÎN CONTEXT GLOBAL ACTUAL
Dr. Mirela ATANASIU*
In this paper, we will try to show the specific roots and evolution of „nation” concept and
the consequences, determinants and connection of national security related to these concept’s
evolvements and transgressions.
Cuvinte-cheie: concept, securitate, naţional, naţiune, securitate naţională, securitatea
naţiunilor

Crearea statelor-naţiune în Evul Mediu a avut, fără îndoială, la bază, un
concept al „naţiunii medievale”, privită în calitate de comunitate etnică. Grupurile
etnice sau naţionalităţile medievale erau naţionalităţi regionale sau provinciale,
modelate apoi de anumite împrejurări şi de suverani puternici şi topite gradat în
unităţi mai mari1, caracterizate printr-o anumită solidaritate sau coeziune mai întâi
etnică.
Ulterior, ideea de naţiune a evoluat în timp, de la viziunea secolului al XVIIlea ca organizare politică formată din aristocraţie şi cler. Formarea naţiunilor drept
comunităţi subiective a coincis cu crearea statelor sub forma comunităţilor obiective,
spre sfârşitul Evului Mediu, iar spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, construcţia
politică a statului-naţiune avea să îi includă pe toţi membrii naţiunii şi nu doar elitele.
După revoluţii survenite, în 1688, în Anglia şi, în 1789, în Franţa, balanţa
semnificaţiei a început să se încline în sensul de naţiune a poporului în detrimentul
celei de naţiune aristocrată şi confruntările din Primul Război Mondial au dus la
formarea definitivă a substanţei naţionale a statului şi astfel începe era statului
naţional total (1914-1945). Principiul auto-determinării a permis formarea de statenaţiune suverane, principiu ce a fost încălcat la Conferinţa de la Yalta şi înlocuit de o
politică bipolară care împărţea lumea în două sfere de influenţă.
Complexitatea fenomenului de constituire a naţiunii, în parte politic, în parte
cultural, permite multe interpretări şi definiţii. Nici religia, nici interesele comune,
nici geografia nu pot califica deplin o naţiune. Ernest Renan exprima sublim faptul că
„naţiunea este un suflet, un principiu mintal. Acest principiu este constituit din două
lucruri, care de fapt sunt unul şi acelaşi. Unul este amintirea, celălalt este acordul
valid de a trăi împreună ...”2
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Conceptul de naţiune care stă şi astăzi la baza statului contemporan este unul
de inspiraţie franceză, contractualistă3. Conform abatelui Gregoire, ansamblul
cetăţenilor forma o naţiune unică şi indivizibilă4. La rândul său, Sieyes defineşte
naţiunea ca pe „un corp de asociaţii care trăiesc sub o lege comună şi sunt
reprezentaţi de aceeaşi legislatură”, exprimând prin aceasta „chintesenţa statuluinaţiune: o asociere voluntară, pentru că este contractuală, fuzionată prin integrare, în
sensul tematic al termenului, de individualităţi, într-o naţiune omogenă şi
manifestându-şi voinţa în mod reprezentativ. Sieyes face, astfel, din naţiune o
persoană juridică suverană care adună la un loc pe toţi cetăţenii statului fără nici o
distincţie de ordin etnic. Această concepţie va fi, de altfel, consacrată şi în articolul 3
al Declaraţiei Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 26 august 1789 conform căruia
„Principiul oricărei suveranităţi rezidă esenţial în Naţiune”5.
Ulterior, concepţia contractualistă despre naţiune va fi aprofundată şi
cristalizată de Ernest Renan, în celebra sa conferinţă despre „Ce este o naţiune” din
11 mai 1882, „O naţiune este un suflet un principiu spiritual. Două lucruri care în
realitate nu constituie decât unul, acest suflet, acest principiu spiritual. Unul vine din
trecut, celălalt din prezent. Primul este posesia comună a unei bogate moşteniri de
amintiri, celălalt este angajamentul, dorinţa de a trăi împreună”6. Practic, în această
concepţie, naţiunea are o anume identitate colectivă, calificată mai ales de voinţa de
convieţuire, ca fiind „comunitatea cetăţenilor”, ca „asociaţie de oameni liberi şi
raţionali”7, determinată de o serie de raporturi de solidaritate şi interese. Această
concepţie stă la baza majorităţii constituţiilor moderne, naţiunea nefiind rezultatul
unei juxtapuneri de grupuri etnice sau un fenomen exclusiv etnic sau biologic.8
Plecând de la această concepţie, articolul 1 din Constituţia României defineşte statul
român ca „stat naţional”, iar articolul 2 consacră „suveranitatea naţională”.
Având în vedere baza teoretică a concepţiei de stat-naţiune, apare cu claritate
lipsa unei necesităţi reale a propunerilor vehiculate de unele cercuri politice, de
înlocuire a sintagmei de stat naţional din Constituţia României cu alte expresii, ca
„stat cetăţenesc” sau „stat multinaţional”, propuneri ce derivă dintr-o percepţie etnică
atribuită eronat conceptului de naţiune utilizat în Constituţia din 1991.
După prăbuşirea sistemului bipolar, relaţiile internaţionale post-Război Rece au
fost martore ale unui proces de „resurecţie a unor tradiţii culturale, politice locale,
care au stat amorţite şi care sunt reinventate”9. Asistăm la un fenomen de „repliere
identitară”, de „revitalizare a unor micro-istorii” care ameninţă statul-naţiune
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teritorial printr-o veritabilă „reîntoarcere a naţionalismului”, o resurecţie naţionalistă
pe baza unei exacerbări etnice, ce este rezultatul unei “reinventări a trecutului” sau al
“unui proces ce fusese congelat de Războiul Rece”10.
Dezagregarea statelor federale din Centrul, Sud-Estul şi Estul Europei şi
formarea noilor state din regiune s-a făcut după criterii etnice. După ce a pus în
discuţie şi a scos din peisajul politic vechile federaţii, naţiunile create sau recreate
fiind, pentru moment, convinse că în statul lor etnic naţional le este mai bine decât în
structurile în care fuseseră înglobate deseori contrar voinţei lor, procesul de
fragmentare nu s-a oprit. Tentaţia recurentă de a face să coincidă teritoriul statal cu
gruparea etnică, capătă forme extreme ce merg chiar până la epurarea etnică
sistematică, dusă ca politică de stat aşa cum au constituit cazurile din Ruanda, Bosnia
sau Kosovo. Atunci când retrasarea frontierelor nu este nici posibilă, nici dorită,
promovarea conceptului naţiunii etnice la „concurenţă” cu cel de sorginte
contractuală pune în mod grav în discuţie stabilitatea sistemului internaţional actual.
Deşi corespunde unei realităţi istorice, dacă ideea naţiunii etnice ar fi putut fi
legitimată până la momentul creării statelor ce formează astăzi societatea
internaţională, stimularea ei în secolul al XXI-lea reprezintă o atingere nepermisă la
adresa suveranităţii, ca bază a dreptului internaţional.
Proliferarea revendicărilor identitare cu fundament etno-naţional conduce
lumea la un „neo-tribalism”, care stimulează gruparea indivizilor în funcţie de
afinităţile culturale religioase etnice. Identitarismul exacerbat este, în mod
incontestabil, un factor beligen. Repunând în discuţie asocierea politică ţesută de
legăturile de cetăţenie în numele unor comunităţi aşa-zise naturale, el duce la
subminarea principului teritorial, politic şi convenţional, în vederea înlocuirii sale
prin ancorarea acestuia într-un spaţiu “originar”, de către un stat purtător al unui
proiect naţional puternic. Acest tip de demers beneficiază astăzi de susţinere, atât prin
acţiuni politice concrete, cât şi printr-o intensă „pregătire a terenului” din punct de
vedere teoretic şi doctrinar. Un exemplu concret şi foarte acut perceput este adoptarea
de acte normative, precum „Legea privind statutul maghiarilor din statele vecine
Ungariei” (adoptată la 19 iunie 2001), care are ca obiectiv central, înscris în
preambulul său, promovarea conceptului “naţiunii ungare ca întreg”, formată din
totalitatea maghiarilor (care locuiesc nu doar în Ungaria, ca cetăţeni ai acestui stat, ci
şi din ţările vecine). Promovarea conceptului etnic (etnocultural) al naţiunii ungare
“ca întreg” (marea naţiune ungară) are un scop reparator, declarat în repetate rânduri
de autorităţile ungare, inclusiv cu prilejul dezbaterilor privind adoptare legii în
Parlamentul de la Budapesta: legea se referă la etnicii maghiari „care şi-au pierdut
cetăţenia ungară în alte moduri decât prin propria lor voinţă” (art.1 din lege), acest act
normativ fiind prezentat ca „act reparator” pentru nedreptăţile provocate de Tratatul
de la Trianon prin trasarea frontierelor regiunii.

Z. Laidi, L’ordre mondial relas. Sens et puissance apres la guerre froide. Presses de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1993, pp.6-7.
10

246

„Etnicizarea lumii este încărcată de violenţă şi de destabilizare în lanţ”11.
Tensiunile provocate de acest tip de concept slăbesc statul-naţiune aducând atingere
suveranităţii sale, în special trăsăturii de „exclusivitate”, prin proiectarea percepţiei
de condominium virtual pe baze etnice, împing spre o anume „deteritorializare” a
exerciţiului suveranităţii, slăbind capacitatea sa legitimă de reacţie şi control.
Producerea acestei „deteritorializări” virtuale poate fi un prim pas al unei derapări
periculoase dinspre şi din realitatea politică.
Profitând de dezbaterea generală despre erodarea statului-naţiune (care este un
fenomen real, chiar dacă - de fapt - ar fi mai corect să se vorbească despre o
readaptare a statului şi a funcţiilor sale la noile circumstanţe internaţionale), sunt
autori care încearcă să „plaseze” teoretic această concepţie pe terenul „demodării”
statului-naţiune şi al substituirii sale cu statul-multinaţiune. Se operează o confuzie
vădită şi intenţionată între una din consecinţele mondializării – „arhaicizarea
naţionalismelor”12 (fenomenul vizează, în mod real, naţionalismul etnic) şi
„erodarea” statului-naţiune, bazat pe naţionalismul cetăţenesc-contractual. Se vrea,
astfel, ca „atacând” ideea de naţiune, care stă la baza statului-naţiune de azi, aceasta
să fie substituită cu o formă etnică de naţionalism larg, un pan-naţionalism. Se
vehiculează ideea că, pe baza factorului lingvistic şi etnic, ar apărea în cadrul statelornaţiune aşa-numitele „sub-state” ce tind să dobândească, în grade diferite, competenţe
şi atribuţii para-statale. Concluzia care se doreşte trasă ar fi că asistăm la
„etnicizarea” statului-naţiune sub forma „statului minorităţilor naţionale”, bazat pe
legitimarea corelativă a statutului juridic al naţiunii pluri-statale, al naţiunii partajate
şi care vizează să legitimeze, de fapt, protecţia de către „statul-mamă”/ „naţiuneamamă” a propriilor fragmente naţionale ce trăiesc în societăţile politice vecine.13
În plus, se încearcă justificarea „deteritorializării”, de care aminteam anterior,
prin invocarea integrării mondiale în dimensiunea sa europeană, care „deconectează”
organizarea fluxurilor economice de un anume teritoriu naţional pe care „se sprijină”
suveranitatea naţională14. Integrarea europeană ar avea ca efect o „dezetatizare a
naţiunii”, concomitent cu o „deznaţionalizare a statului”15.
Se încearcă identificarea unei identităţi europene, corespondentă cetăţeniei
europene avansate prin Tratatul de la Maastricht. Cu alte cuvinte, s-ar forma o
identitate „post-naţională”16 care este echivalentă consolidării „cadrului politic
european post naţional”: statul-naţiune clasic nu mai poate fi cadrul ideal de expresie
a voinţei politice a cetăţenilor datorită „pluralizării identităţilor”17. Nefiind încă
P. Kovacs, L’Etat-nation: son apparition et ses metamorphoses en Hongrie et dans les pays
viosins (esquisses d’un tableau: l’approche doctrinale d’un hongrois). Seminarul Uni-Dem „Les
mutations de l’Etat-nation en Eruoepe a l’aube du XXI-e siecle”. Nancy, France 6-8 nov. 1997,
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept, p.21.
12
Idem.
13
Ibidem, pp.15-16.
14
Ibidem, p.19
15
G.Soulier, Union europeenne et deperissement de l’Etat, în Gerrad Duprot, „l’Union europpeene,
droit, politique, democratie”, Paris, P.U.E, 1990, p. 297, 299, 303.
16
J. M. Ferry, Les puissances de l’esperience, Paris, Cerf, 1990, p.194
17
M. Claude-Smouts, op.cit., pp.70-71.
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sigură apariţia acestei „supranaţionalităţi”, se încearcă promovarea unei idei
intermediare: „dezetatizarea” naţiunii şi „deznaţionalizarea” statului ar avea drept
consecinţă crearea unei „federaţii europene de etnii” şi transformarea fiecărei entităţi
statale în stat multinaţional concomitent cu apariţia „multinaţiunii”18. Ori, însăşi
instituţia juridică a cetăţeniei europene este construită şi se bazează în mod necesar pe
cetăţeniile statelor membre.
Dintr-o altă perspectivă, care se raportează la funcţiile statului (şi nu la
fundamentul său naţional), se vorbeşte astăzi despre o „erodare” statală prin „slăbirea
voinţei politice a statului european” ca despre un fenomen în evoluţie în toată
perioada Războiului Rece, accelerat ulterior evenimentelor din 1990, autoritatea de
stat recunoaşte redirecţionări atât spre niveluri superioare (organizaţii internaţionale,
regionale sau supranaţionale, de integrare), dar şi către niveluri inferioare (comunităţi
sau entităţi infrastatale, ce pot, la rândul lor, să intre în forme interregionale, inclusiv
transfrontaliere, de cooperare).
Astfel, statele europene au renunţat la a dezvolta o politică proprie, naţională în
domeniul apărării, expresie prin excelenţă a suveranităţii. Prin intermediul tratatelor
de alianţă politico-militară (de la Washington şi de la Varşovia), securitatea acestor
state europene a fost, în realitate, încredinţată celor două superputeri, punându-se în
practică un concept al suveranităţii limitate, ce corespundea stării de lucruri concrete
a lumii bipolare. Această realitatea a supravieţuit însă, parţial, prăbuşirii sistemului
bipolar: statele candidate la aderarea la NATO acţionează ca şi cum ar fi membri de
facto ai Alianţei.
În ceea ce priveşte politica externă, s-a înregistrat un fenomen similar, din
raţiuni similare. După decolonizare, cea mai mare parte a statelor europene excoloniale a renunţat să mai facă o politică externă extra-europeană, cu excepţia
Franţei şi a Marii Britanii (ale cărei acţiuni externe vor renunţa, treptat, la autonomia
de decizie în raport cu Statele Unite, n.a.).
În privinţa aspectelor legate de securitatea internă a statului şi capacitatea
acestuia de a o asigura, se apreciază că şi în acest sector se poate constata o slăbire a
voinţei politice: diversele probleme care afectează acest domeniu (explozia
demografică, problemele de mediu, traficul de droguri, terorismul intern sau
internaţional, diseminarea armelor de distrugere în masă etc.) repun în discuţie
principiul suveranităţii de stat ca instrument de securitate.
În prezent, statul deţine mecanismele instituţionale de promovare şi protejare
a culturii naţionale fiind legitimat de istorie prin elanul naţionaliştilor din secolul al
XIX-lea care au ales această cale a creării de state naţionale de sine stătătoare şi
autodeterminate, naţiuni ale căror naşteri sunt legate, în general, de doi factori: voinţa
şi cultura.
În urma iniţiativelor care au încercat să impună naţiunea ca subiect al
relaţiilor internaţionale dar la care identităţile statele, politice, generatoare de sfere de
influenţă, după Războiul Rece, a apărut ideea unui nou concept, cel de „securitate
comună”. Nucleul acestui nou concept este creat pe ideea de supravieţuire a tuturor,
nu pe ideea vehiculată anterior de ameninţare cu distrugerea reciprocă. Sanctitatea Sa,
18

S. Pierre-Caps, op.cit., p. 27.
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Papa Ioan Paul al II-lea susţinea într-un discurs că „Dreptul unei naţiuni la existenţă,
este, cu certitudine, anterior tuturor drepturilor: nimeni, nici un stat, nici o altă
naţiune nici o organizaţie internaţională n-a fost vreodată fondată pentru a
considera că o naţiunea determinată nu va fi demnă să existe. Acest drept
fundamental la existenţă nu presupune cu necesitate o suveranitate statală, căci
diversele forme de conexiuni juridice între naţiuni diferite sunt posibile, cum este
cazul, de exemplu, în state federale ...”19.
Se constată că autodeterminarea, care a individualizat subiectul „naţiune” ca
modalitate-factor de existenţă a socialului, a devenit linia-forţă şi principiul director,
apărat în faţa presiunilor şi agresiunilor generate de ideologi. Totuşi, sistemul actual
internaţional continuă, încă, să aibă statul ca unitate de bază, ca element constitutiv al
relaţiilor internaţionale20.
Pentru o perioadă de timp îndelungată, securitatea unei naţiuni a fost
confundată cu puterea militară a acesteia, forţa armată reprezentând mijlocul cel mai
uzitat de rezolvare a conflictelor sau de determinare a unor subiecţi să accepte
punctul de vedere al celui mai puternic. Deşi legătura decisivă dintre demografie,
finanţe, economie şi capacitatea naţiunilor de a-şi impune voinţa în relaţiile cu alte
state a fost recunoscută încă de la începuturile istoriei, abia în epoca războaielor
napoleoniene s-a făcut o distincţie clară între puterea unui stat şi puterea sa armată ca
parte a celei dintâi21.
Concluzii
Consider că trebuie să ţinem cont de faptul că naţiunea poate exista şi fără stat, dar
nu îşi poate împlini destinul în lipsa statalităţii. „Naţionalitate” înseamnă „etnie”,
aceasta putând fi diferită de „cetăţenie”. În prezent, nu există un drept al „etniilor”,
ci, anumite prevederi universale valabile pentru diferite categorii identitare, inclusiv
etnice, care există subsidiar în cadrele juridice ale statelor, aşa cum sunt legiferate
de ONU, formă în care sunt organizate naţiunile beneficiind de prevederile dreptului
naţional şi internaţional şi calitate în care este prezervată securitatea identitară a
indivizilor, a grupurilor de indivizi organizaţi în diferite moduri şi a societăţii în
ansamblul său.
În acest context, securitatea naţională reprezintă starea naţiunii, a
comunităţilor sociale, a cetăţenilor şi a statului, fundamentată pe prosperitate
economică, legalitate, echilibru şi stabilitate socio-politică, exprimată prin ordinea de
drept şi asigurată prin acţiuni de natură economică, politică, socială, juridică, militară,
informaţională şi de altă natură, în scopul exercitării neîngrădite a drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, manifestarea deplină a libertăţii de decizie şi de acţiune a
statului, a atributelor sale fundamentale şi a calităţii de subiect de drept internaţional.
Assemblee Generale de L’Organisation des Nations Unis, New York, 5 octobre 1995, pp. 910.
20
Marie Claude Smouts, Les nouvelles relationes internationales – Pratiques et theories,Presees
de Sciences Politiques, 1998, p. 38.
21
Secolul XXI şi securitatea naţională, http://www.kritik.ro/PDF/24.cetire/12-24.pdf
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Securitatea naţiunii este, concomitent, un parametru de stare socială şi un
proces social, având diferiţi constituenţi cu caracteristici şi dinamică interioară
proprie. În diferite etape istorice, resursele de apărare militară au prevalat, în timp ce
astăzi prevenirea spionajului economic sau acţiunile teroriste sunt incluse în prim
planul securităţii.
Bibliografie:
1. Assemblee Generale de L’Organisation des Nations Unis, New York, 5
octobre 1995.
2. BRÂNCOVEANU, R., Universalism şi regionalism, Sfera Politicii nr.28, iunie
1995.
3. CONSTANTINESCU, M., DELEANU, I., IORGOVAN, A., MURARU, I.,
VASILESCU, F., VIDA, J., Constituţia României, comentată şi adnotată,
Editura R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
4. de SENARCLENS, P., Mondialisation, souverainete et theories de relations
internationales, Editura Dalloz, Armand Collin, Paris, 1998.
5. FERRY, J. M., Les puissances de l’esperience, Paris, Cerf, 1990.
6. KOVACS, P., L’Etat-nation: son apparition et ses metamorphoses en Hongrie
et dans les pays viosins (esquisses d’un tableau: l’approche doctrinale d’un
hongrois). Seminarul Uni-Dem „Les mutations de l’Etat-nation en Eruoepe a
l’aube du XXI-e siecle”. Nancy, France 6-8 nov. 1997, Comisia Europeană
pentru Democraţie prin Drept.
7. Laidi, Z., L’ordre mondial relas. Sens et puissance apres la guerre froide.
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1993.
8. LAROCHE, Josepha Politique internationale, L.G.D.J. Paris, 1998.
9. POP, I. A., Geneza medievală a naţiunilor moderne, Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 1998.
10. RENAN, E., Qu’est-ce gu’une nation?, Presse Pocket, 1992..
11. SCHULZE, Hagen, States, Nations and Nationalism: from the Middle
Agest o the Present, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, Oxford,
traducere din germană de Wiliam E. Yuill, 1996/1998.
12. SMOUTS, Marie Claude, Les nouvelles relationes internationales –
Pratiques et theories,Presees de Sciences Politiques, 1998.
13. SOULIER, G., Union europeenne et deperissement de l’Etat, în Gerrad
Duprot, „l’Union europpeene, droit, politique, democratie”, Paris, P.U.E, 1990.
14. St. Pierre-Caps, Les figures constitutionelles des l’Etat-nation, Seminarul UniDem “Les mutations de l’Etat-nation en Europe a l’aube du XXI-e siecle”
(Nancy, France, 6-8 nov.1997), Comisia Europeană pentru Democraţie prin
Drept.
15. www.kritik.ro

250

DINAMICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE, DE LA MOMENTUL
APARIŢIEI STATULUI NAŢIUNE ŞI A CONCEPTULUI DE STATUS
QUO ŞI PÂNĂ LA NECESITATEA ÎNFIINŢĂRII ORGANIZAŢIILOR
DE MENŢINERE A SECURITĂŢII
Cătălin URSU*
In the absence of a world government, the international system may be considered as
anarchic and the relationships between states depend widely on the power each of them has.
The present international system has developed into what it is nowadays starting from some
incipient local systems which gradually evolved and became complex structures. It was followed
next by the stage of their expansion and their interaction with other similar systems, be it willingly
or by force during wars, which had also been a mean of communication.
The modern international system was created due to the European expansion and Europe
became its nucleus. The two world wars changed significantly the international system in the way
that: nations stated their national principles which had an important impact on the territorial
organisation in Europe; the empires disappeared in Europe; the provisions regarding the peace
became the foundation for the new territorial status quo on the continent; major restructuring of the
states’ power – the bipolarity; the ideological fight; invention of the nuclear weapon; wars are
replaced by the arming drive; international organisations and institutions for maintaining peace
and security were founded.
The international organisations allow the states to approach together their issues within a
collective decision making system. The international cooperation represents the core element for a
stable world system.

În lipsa unui guvern mondial sistemul internaţional poate fi considerat anarhic,
iar relaţiile între state pot fi cel mai facil clasificate în funcţie de modul în care este
distribuită puterea între ele, aşa cel puţin susţin adepţii realismului că ar fi definită
scena mondială. Schimbările sistemului internaţional se referă la transformarea
fundamentală a actorilor şi prin urmare a naturii sistemului per se.
Abordarea sistemică pleacă de la două premise: că între componentele
întregului există anumite legături, respectiv că apartenenţa lor la acelaşi întreg nu
decurge în exclusivitate din faptul că se află în acelaşi spaţiu geografic; şi ca aceste
componente nu pot fi înţelese corespunzător decât dacă sunt privite în totalitatea
ansamblului pe care îl formează.
Sistemul internaţional actual începe cu existenţa unor sisteme locale incipiente,
care evoluează treptat până la nivelul unor nuclee bine conturate. Urmează apoi faza
expansiunii lor, ceea ce presupune interrelaţionarea între sisteme similare, fie pe calea
legăturilor paşnice, fie prin intermediul războiului, care reprezintă tot un mijloc de
comunicare.
Sistemul internaţional modern a fost creat prin expansiunea Europei, care a
ajuns centrul său. Factorii care au contribuit la impunerea Europei ca centru al
sistemului internaţional au fost: dezvoltarea tehnologică şi industrială (care a făcut ca
miza păcii să fie mai mare decât cea a războiului); solidaritatea puterilor europene
*
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(care erau creştine, “civilizate”, mesianice – sau “imperialiste” – şi albe); echilibrul
de putere existent între principalii actori europeni. Acestea au fost şi premisele
expansionismului european în afara graniţelor continentului.
Sistemul internaţional, aşa cum este el astăzi, s-a dezvoltat în cadrul statelor
europene cu 300-500 de ani în urmă şi a fost exportat restului lumii, subsumând în
ultimul secol aproape întreg teritoriul mondial în state suverane. E important să ne
amintim că au existat şi alte civilizaţii, în alte părţi ale lumii, timp de secole, înainte
de sosirea europenilor. Aceste tradiţii culturale continuă să exercite o influenţă asupra
relaţiilor internaţionale, mai ales când stilul şi expectanţele acestor culturi intră în joc
în interacţiunile internaţionale1.
Civilizaţiile europene au evoluat de la rădăcinile din estul mediteranean Egipt, Mesopotamia (Irak) şi în mod deosebit Grecia. De o importanţă specială pentru
relaţiile internaţionale este perioada clasică a oraşelor-stat greceşti, în jur de 400 î.Hr.,
care au exemplificat o parte dintre principiile fundamentale ale politicii de putere
interstatale. La acea vreme, statele aveau relaţii comerciale sofisticate şi se războiau
între ele pe o arie întinsă, de la Mediterana spre India până în estul Asiei. Multe dintre
aceste zone au intrat sub influenţă greacă, odată cu cuceririle lui Alexandru cel Mare
(în jurul anului 300 î.Hr.), apoi sub Imperiul Roman (în jurul anului 1 d.Hr.) şi apoi
sub Imperiul Arab (în jurul lui 600 d.Hr.)2.
China a rămas o civilizaţie independentă în tot acest timp. În perioada „statelor
războinice", aproape în acelaşi timp cu oraşele-stat greceşti, state sofisticate (organizate ca unităţi politice teritoriale), au utilizat pentru prima dată războiul ca instrument
al politicii de putere. Până în jurul anului 800 d.Hr., când Europa se afla în „Epoca
întunecată", iar civilizaţia arabă în epoca sa de aur, China, sub Dinastia T'ang, era o
civilizaţie foarte avansată şi independentă de influenţele occidentale. Japonia,
puternic influenţată de civilizaţia chineză, a înflorit pe cont propriu în secolele
premergătoare shogunilor (în jurul anului 1200 d.Hr.). Timp de câteva secole, s-a
izolat de influenţele occidentale în timpul dinastiei shogunale Tokugawa, care a luat
sfârşit după 1850, când restauraţia Meiji a început industrializarea japoneză şi
comerţul internaţional.
America Latină a avut, de asemenea, o civilizaţie înfloritoare - mayaşii, între
100 şi 900 d.Hr., aztecii şi incaşii, în jurul anului 1200 - independent de influenţele
occidentale, până la cucerirea de către Spania, în jurul anului 1500. În Africa, marile
regate au înflorit după anul 1000 d.Hr. (cel mai devreme în Ghana, încă de la 600
d.Hr.) şi erau foarte dezvoltate atunci când comercianţii europeni de sclavi au ajuns la
faţa locului, în jurul anului 1500.
Imperiul Arab, datând din anul 600 până în 1200 d.Hr., joacă un rol special în
relaţiile internaţionale ale Orientului Mijlociu. Aproape întreaga regiune a fost odată
unită într-un imperiu, care s-a născut şi s-a răspândit odată cu religia Islamului.
Invazia europeană - cruciadele - a fost respinsă. Între secolele al XVI-lea şi al XIXlea, estul mediteranean a ajuns sub dominaţia turcă a Imperiului Otoman, care a lăsat
culturilor locale o autonomie relativă dacă plăteau tribut.
1 Geoffrey Barraclough (ed.), The Times Atlas of the World History, Hammond, Maplewood, NJ, 1978.
2
William Hardy McNeil, The Pursuit of Power, Chicago, 1982.
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Venirea europenilor în America de Nord a însemnat exterminarea sau izolarea
culturile indigene. Astăzi, populaţia Americii de Nord este în mod covârşitor
descendentă a imigranţilor. În alte regiuni, totuşi, cucerirea europeană a venit după
multe secole de civilizaţie avansată - mult mai avansată decât a Europei, în cazul
Chinei, Indiei, Japoniei, al Orientului Mijlociu şi al Americii Centrale. În cea mai
mare parte a lumii (în mod special în Africa şi Asia), imperiile europene au integrat
mai degrabă decât au dislocat populaţiile indigene. Actualele populaţii sunt
descendente în primul rând din locuitori indigeni, şi nu din imigranţi. Aceste populaţii
sunt, prin urmare, mai adânc ancorate în propriile tradiţii culturale şi istorice decât
marea majoritate a americanilor3.
1. Geneza
internaţionale

statului

naţiune

şi

conturarea

sistemului

de

relaţii

Europa însăşi şi-a început dominaţia mondială în jurul anului 1500, după
Renaştere (când au fost redescoperiţi clasicii greci şi romani). Statele-oraş italiene din
acea perioadă au redescoperit regulile politicii de putere interstatale, descrise de un
consilier al principiilor Renaşterii, Niccolo Machiavelli. Entităţile feudale au început
să se unească în state-naţiune, pe teritorii întinse, sub conducători autoritari unici
(monarhi). Revoluţiile militare ale perioadei au creat primele armate moderne4.
Monarhii europeni au dotat corăbiile cu tunuri şi au plecat să „descopere" lumea.
Sistemul internaţional modern este adesea datat începând cu Tratatul din Westphalia din
1648, care a stabilit principiile statelor suverane, independente, ce continuă să
modeleze sistemul internaţional de astăzi. Aceste reguli ale relaţiilor dintre state nu
originează totuşi în Westphalia, ele au luat naştere în Europa în secolului al XVI-lea.
Cheia acestui sistem o reprezenta abilitatea unui stat sau a unei coaliţii să
contrabalanseze puterea altui stat în aşa fel încât acesta să nu poată înghiţi entităţile
mai mici şi să creeze un imperiu universal.
Acest sistem al contrabalansării puterii a conferit un rol important marilor
puteri cu capacităţi militare puternice, perspective şi interese globale şi interacţionând
intens unele cu altele.
Structura reprezenta o balanţă de putere între câteva dintre cele mai puternice
state - mult timp, şase - care formau şi rupeau alianţe, purtau războaie şi făceau pace,
nepermiţând ca vreun stat să le cucerească pe celelalte.
Cele mai puternice state ale Europei din secolul al XVI-lea au fost Marea
Britanie (Anglia), Franţa, Austria şi Spania. Imperiul Otoman (Turcia) a luptat
periodic cu puterile europene, în mod special cu Austria. Conflictul istoric dintre
Imperiul Otoman (islamic) şi Austro-Ungaria (creştină) reprezintă o sursă a
conflictului etnic de astăzi din fosta Iugoslavie (marginea vechiului Imperiu Otoman).
În Europa, Austria şi Spania au fost aliate sub conducerea familiei de
Habsburg, care deţinea şi teritoriul Olandei. Ţările habsburgice (care erau catolice) au
fost înfrânte de ţările - în marea lor majoritate protestante - din nordul Europei 3
4

Joshua S.Goldstein şi Jon C Pevehouse, Relaţii internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2008; p.60.
Michael Howard, War in European History, Oxford, 1976;
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Franţa, Marea Britanie, Suedia şi proaspăt independenta Olandă, în timpul Războiului
de 30 de ani (1618-1648)5. Tratatul din Westphalia din 1648 a stabilit regulile de bază
care au definit de atunci încoace sistemul internaţional - suveranitatea şi integritatea
teritorială a statelor, ca membri egali şi independenţi ai sistemului internaţional. De
atunci, statele învinse în războaie puteau fi deposedate de unele teritorii, dar li se
permitea în general să continue ca state independente în loc să fie înglobate de către
statele victorioase.
Primele raţionamente politice determinante pentru domeniul relaţiilor internaţionale
au rădăcini istorice adânci, ce coboară până în secolul al XVI-lea. Interminabilele
conflicte religioase ale perioadei şi incapacitatea monarhiilor europene de a produce
pacea salvatoare au provocat noi dezbateri asupra cauzelor şi justificărilor războiului;
dezbateri din care a rezultat un nou set de principii sau norme menite a reglementa
raporturile dintre suverani. Sub aspect strict teoretic o preocupare importantă a
perioadei a fost interpretarea legăturii dintre religie şi război. Pe de o parte, Biserica
Catolică argumenta dreptul de a purta războaie împotriva ereticilor şi infidelilor prin
necesitatea de a-i pedepsi, întrucât atitudinea lor se plasează în afara legilor divine şi
ale naturii. Pe de altă parte, unii dintre jurişti sau filozofi, intelectuali remarcabili ai
epocii, susţineau că doar oamenii de stat identifică în factorii religioşi justificarea
efectivă a intenţiilor lor politice.
Doar motivaţiile de ordin religios nu puteau justifica războaiele, pentru că religia în
sine reprezenta o preocupare privată, practicată în virtutea unor drepturi individuale,
şi nu colective. Gânditorii spanioli erau reprezentanţii unui imperiu în plină
dezvoltare, iar preocupările lor vizau dimensiunea morală (etică) expansiunii
coloniale, în timp ce gânditorii italieni erau reprezentanţi ai unor oraşe, cu locuitori
mai preocupaţi de chestiunea ordinii şi a securităţii în faţa ameninţărilor externe.
Aceste deosebiri explică de ce mediul academic din Peninsula Iberică a formulat
principii care au pus bazele dreptului internaţional modern, în vreme ce cărturarii
italieni au dezvoltat teorii despre echilibrul puterii. Pentru contribuţia adusă la
dezvoltarea literaturii despre practica guvernării statelor, poate cel mai recunoscut
scriitor italian din acele timpuri a rămas Niccolo Machiavelli. Alături de Hobbes,
Machiavelli a contribuit şi el la apariţia concepţiei realismului politic în teoria
relaţiilor internaţionale. Mai presus de orice, a fost preocupat de chestiunea securităţii
statului, principala îndatorire a oricărui principe suveran.
El considera că măsurile extraordinare, inclusiv folosirea forţei, se justifică
pentru a restabili şi menţine securitatea unui stat. Un principe trebuie să fie preocupat
de menţinerea poziţiei sale, a condiţiei şi a puterii de conducător. Autoritatea lui nu
este divizibilă, iar politica nu se confundă cu morala1.
Conducătorul unui stat modern nu este proprietar peste pământul ţării şi nici
stăpânul locuitorilor. Precizări importante în această direcţie a adus însă şi un alt
contemporan al lui Machiavelli, Alberico Gentili (1552-1608)2. El identifică deja în
state, şi nu în indivizi principalii actori responsabili ai raporturilor internaţionale şi
consideră războiul un conflict violent între autorităţi publice. Deşi n u reprezentau

5

Theodore K. Rabb (ed.), The Thirty Years' War, University Press of America, New York, 1981.
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condiţia naturală a fiinţei umane, conflictele dintre state erau inevitabile, din cauza
structurii anarhice a sistemului internaţional.
Prima mare contribuţie în privinţa teoriei relaţiilor internaţionale, cu origini în
gândirea politică modernă, rezidă în definirea conceptului de suveranitate şi în
formularea principiului de drept internaţional pacta sunt servanta. Ambele i-au
aparţinut lui Jean Bodin, gânditor aflat sub influenţa ideologiei Renaşterii.
Suveranitatea reprezenta puterea absolută şi perpetuă stabilită într-o
comunitate. Ea nu aparţinea indivizilor, ci statelor. Necondiţionată şi irevocabilă,
suveranitatea reprezenta sursa de legitimare a autorităţii statelor în interiorul
comunităţii. Bodin identifică însă şi limite ale puterii suverane: legea divină sau cea
naturală (constituţia regatului); angajamentele sau înţelegerile, în special acelea
asumate de unii suverani faţă de alţi suverani. Comunitatea internaţională nu dispunea
de o autoritate supremă, după modelul celei exercitate de monarhi în interiorul
statelor. Legile care se aplicau în reglementarea interacţiunilor dintre indivizi din
interiorul unei comunităţi statale nu se puteau aplica şi între principii suverani.
În relaţia dintre state, puterea unui principe suveran nu era limitată decât de
autoritatea altui principe suveran. Din acest motiv, în relaţiile internaţionale nu exista
nici o autoritate supremă, ci doar ilustrarea perpetuă a două principii majore: credinţa
şi forţa6.
Începând din secolul al XVII-lea, s-a impus tot mai clar ideea conform căreia
lumea este împărţită într-un număr de state independente ale căror suverani deţin
suprema autoritate în propriul lor teritoriu, dar nu deţin nici un fel de autoritate peste
teritoriul altor suverani.
2. Dreptul internaţional şi concepte cheie ale politicii şi relaţiilor
internaţionale
Pacea din Westphalia a marcat, de asemenea, o răsturnare decisivă în privinţa
viziunii cu privire la normele dreptului internaţional. În secolul al XVII-lea s-a
afirmat treptat convingerea că dreptul internaţional reprezintă un set de cutume sau
convenţii codificate (reguli de conduită), create şi prescrise chiar de către state, cu
scopul de a facilita interacţiunea dintre ele. Pe lângă aceasta, două au fost
conceptele-cheie ale politicii internaţionale teoretizate în acest veac: ordinea şi
avuţia. Ele se regăsesc în două concepte cu relevanţă istorică deosebită
(mercantilismul şi absolutismul).
Problema ordinii a fost dezbătută tot mai mult pe măsură ce s-a observat că imaginea
stării naturale, a indivizilor neguvernaţi de lege, domină societatea internaţională.
Statul era perceput ca o necesitate pentru a menţine ordinea socială. Prin politicile pe
care le promovează, el asigură securitatea la care oamenii au aspirat odată ce au decis
că trebuie să abandoneze starea naturală. Nesiguranţa i-a determinat pe oameni să
cedeze puterea unei singure autorităţi statale, identificată cu persoana suveranului.
Dacă această autoritate nu ar fi existat, cu siguranţă ea trebuia inventată.
6

Claudiu – Lucian Topor: Relaţiile internaţionale în lumea modernă, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2009; pp.27 - pp.31
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Termenul „absolutism" a pătruns în limbajul politic în deceniul ce a urmat
Revoluţiei Franceze. Încă din secolele al XIV-lea şi al XV-lea, monarhii europeni au
monopolizat atributele puterii, dar cu timpul s-au lăsat tot mai mult angrenaţi şi în
politica internaţională. S-au folosit de strategii matrimoniale sau de manevre militare
şi au aruncat Europa într-o eră a războaielor permanente, a declinului economic.
Ideea centrală a absolutismului sugera că dreptatea (justiţia) şi implicit puterea în stat
revin exclusiv monarhului. Regii deţineau, în virtutea dreptului divin, capacitatea de a
adopta hotărâri în materie politică.
Celălalt concept-cheie al secolului (avuţia) a corespuns în plan teoretic tradiţiei
mercantilismului. Activităţile economice urmau a se subordona intereselor de stat. O
balanţă comercială activă putea reprezenta un ţel important de politică externă. El se
îndeplinea cu uşurinţă prin înfiinţarea unor colonii, care exportau materii prime
metropolelor, iar acestea le vindeau apoi produsele finite. Echilibrul comercial apare
uneori asociat cu echilibrul puterii, aşa cum s-a petrecut - spre exemplu - în timpul
guvernării lui Cromwell din Anglia (Actul de navigaţie din 1651).
Apogeul monarhiilor absolutiste şi maturizarea mercantilismului s-au produs
însă în veacul al XVIII-lea. Este suficient să amintim că în Franţa, Ludovic al XIVlea a fost numit şi Regele Soare, iar persoana sa a devenit pentru mulţi una demnă de
a fi venerată. Cu toate acestea, secolul Luminilor a cunoscut nu doar exerciţiul deplin
al dreptului divin al regilor, ci şi teoretizarea noii doctrine a suveranităţii populare.
Sentimentul predominant al epocii a rămas acela al încrederii nelimitate în valenţele
raţiunii umane şi fascinaţia faţă de regularitatea şi perfecţiunea formelor naturii7.
Natura relaţiilor dintre state, problema anarhiei sistemului internaţional sau cea
a echilibrului puterii s-au dovedit a fi, o dată în plus, temele privilegiate. Teza lui
Hobbes potrivit căreia relaţiile dintre state exprimă o stare de perpetuă
nesiguranţă şi se caracterizează prin conflict a fost combătută de John Locke. Acesta
consideră starea naturală drept condiţia fericită a existenţei umane. Starea naturală
este guvernată de legi ce conferă fiinţelor umane drepturi naturale imprescriptibile:
dreptul la viaţă, la libertate, la proprietate. Cu toate că admite preponderenţa stării
naturale în raporturile dintre principi şi guvernele independente din întreaga lume,
John Locke nu a abordat relaţiile internaţionale în lumina acestei analogii.
Cât priveşte echilibrul puterii, dacă în secolul al XVII-lea era privit ca un gen
de politică ce aduce beneficii anumitor state, în secolul al XVIII-lea conceptul era
deja perceput ca o politică în beneficiul întregii societăţi sau a întregului sistem de
state. Puterile europene constituie un fel de sistem care le uneşte prin religie, norme
de drept internaţional şi standarde morale. Echilibrul puterii reprezintă mai mult un
produs al naturii decât creaţia laborioasă a fiinţei umane.
Acest echilibru de forţe se reglează singur după principiul ordinii în
interacţiunea dintre state. Montesquieu observa că războiul se asociază cu anumite
tipuri de regim politic. Monarhiile sunt predispuse să cucerească, iar republicile să îşi
apere propriile teritorii. Dacă sunt prea mici, republicile nu se pot apăra fără alianţe,
pe care nu le pot încheia decât cu alte republici, atâta timp cât monarhiile nutresc
intenţii expansioniste. Ideea se dovedea revoluţionară, pentru că, în măsura în care
7
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monarhiile provocau războiul, pacea se putea obţine prin înlocuirea lor cu un sistem
republican.
În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, sistemul internaţional se
confruntă cu impactul revoluţiilor din America şi Franţa. Ele au influenţat profund
maniera de a gândi politica externă. Statele europene şi coloniile engleze de pe coasta
estică a Americii de Nord s-au confruntat cu impactul teribil al noţiunii de
suveranitate populară.
Spre deosebire de predecesorii lor, inovatori prin excelenţă, teoreticienii
secolului al XIX-lea s-au preocupat, în primul rând, de revizuirea mai vechii viziuni
ce aşeza în centrul dezbaterii concepte precum simetria, ordinea naturală şi echilibrul
puterii.
Tradiţia gândirii politice occidentale s-a fragmentat în prima jumătate a
secolului prin apariţia a trei mari ideologii: liberalism; conservatorism; socialism.
Ideologia liberală şi cea socialistă sunt, într-o anumită măsură, continuatoarele
proiectului iluminist.
Liberalismul a acordat o atenţie privilegiată individului, şi nu societăţii. În
contextul secolelor XVIII - XIX, libertatea însemna eliberarea de tradiţie, de
autoritatea ierarhică şi de pericolul concentrării puterii politice. Cetăţenii aspiră la
libertate pentru a se împlini în dimensiunea existenţei lor private. În privinţa relaţiilor
internaţionale, concepţia liberalismului rămâne una extrem de complexă. Ea poate fi
identificată în scrierile a numeroşi doctrinari.
Unul dintre aceştia a fost şi Jeremy Bentham. El a influenţat studiul relaţiilor
internaţionale în multiple aspecte. S-a pronunţat mai ales în direcţia relevării
binefacerilor comerţului liber. El propunea înfiinţarea unui Congres al Statelor, un
organism în cadrul căruia disputele internaţionale se puteau reglementa prin mijloace
paşnice8.
Contribuţia sa esenţială sub aspect teoretic rămâne însă distincţia clară dintre
politică şi economie. Economia şi politica reprezentau două domenii diferite în sfera
relaţiilor internaţionale, iar principala funcţie a Congresului de State era să
promoveze exerciţiul activităţilor economice în conformitate cu principiile legii
naturale şi să înlocuiască practicile protecţioniste cu cele ale liberului schimb .
Cât priveşte socialismul, doctrina a beneficiat de aportul unor importanţi
teoreticieni. Socialismul utopic al primei jumătăţi de veac (Saint-Simon, Fourier,
Price, Owen, Godwin ş.a.m.d.) a fost înlocuit de socialismul ştiinţific din a doua
jumătate a secolului (Karl Marx şi Friedrich Engels). Principalele teme ale discursului
socialist vizau apologia raţionalismului, activismul politic, critica proprietăţii private,
credinţa nemărginită în resursele progresului istoric.
În a doua jumătate a secolului, Manifestul Comunist exprima deja o nouă
viziune asupra relaţiilor internaţionale, dezbătută nu în termenii interacţiunii dintre
state, ci în dimensiunea raporturilor dintre clasele sociale. Marx şi Engels au înţeles
politica în lumina interdependenţelor economice, caracterizate de tendinţa
expansiunii globale sau de creşterea antagonismului dintre burghezie şi proletariat.

8
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Mai devreme sau mai târziu revoluţia universală avea să impună modelul socialist, iar
clasa muncitoare urma să răstoarne rămăşiţele societăţii burgheze.
Socialismul, ca şi liberalismul, a oferit suficient suport ideologic anarhismului
modern, un curent profund antietatist şi opozabil politicii, fiindcă, pentru anarhiştii
moderni (Proudhon, Bakunin) statul reprezintă doar o structură de opresiune, o
construcţie artificială, străină, respingătoare, a cărei existenţă presupune refuzul total
al libertăţii. Statul este rădăcina tuturor formelor de constrângere. Viaţa fără
constrângere înseamnă libertate, iar angajamentul anarhiştilor faţă de libertate
presupune abolirea statului. Ei negau toate formele de organizare statală (tradiţia
constituţională, statul iacobin, democraţia parlamentară, statul marxist sau „birocraţia
roşie" etc.). În viitor, orice formă de societate trebuie să fie una lipsită de ierarhii,
non-coercitivă, libertariană. Din perspectiva impactului asupra evoluţiei relaţiilor
internaţionale în lumea modernă, anarhismul, ca ideologie, şi mişcarea anarhistă, ca
realitate istorică, nu pot fi trecute cu vederea. Negarea statului ca entitate autonomă în
desfăşurarea raporturilor internaţionale a reprezentat o ameninţare constantă la adresa
oricărei forme de guvernământ, iar solidarizarea anarhismului cu tradiţia
revoluţionară europeană l-a transformat într-un curent subversiv, generator de panică
şi instabilitate în politica internaţională.
Spre deosebire de liberalism sau de socialism, conservatorismul repudia ideea
egalităţii în drepturi şi denunţa noua credinţă în raţiune, ştiinţă şi progres istoric. În
opoziţie cu conceptul de egalitate sau libertate, conservatorii promovau armonia şi
comunitatea, susţineau ordinea tradiţională în disputa cu retorica feroce a schimbării.
Societatea ideală nu se întemeiază pe principiul egalităţii, ci pe ierarhizare şi statut
diferenţiat. În viziunea conservatorilor, politica internaţională nu reprezenta o ştiinţă,
ci o artă. Războiul rămânea condiţia firească a relaţiilor dintre state, iar conflictul de
interese, starea firească a afacerilor dintre indivizi.
Secolul al XIX-lea a fost martorul afirmării unei ideologii cu profunde
implicaţii pentru teoria relaţiilor internaţionale: naţionalismul. Ascensiunea
naţionalismelor europene a presupus schimbări esenţiale în privinţa reprezentării
loialităţii în cadrul statelor. Naţiunea forja pe ideea că între popor şi stat există de fapt
o strânsă legătură. Dacă până în secolul al XVIII-lea monarhii europeni schimbau
teritorii între ei conform legilor mariajului şi ale războiului, în veacul ce a urmat
doctrina naţională a susţinut că naţionalitatea şi etnicitatea devin criterii esenţiale în
configurarea frontierelor de stat.
Mişcarea naţională era construită după ideea că toţi cetăţenii datorau loialitatea
seculară supremă naţiunii şi instituţiilor sale reprezentative. Acest fapt a presupus
manifestarea unei loialităţi depline faţă de politicile statului şi implicarea activă a
indivizilor în derularea lor. Naţionalismul de la începutul secolului al XIX-lea are un
caracter romantic, progresist. Mişcarea s-a fundamentat pe convingerea că toţi
cetăţenii îşi transferă suprema lor loialitate instituţiilor reprezentative ale naţiunii.
Această idee presupunea implicarea cetăţenilor în viaţa politică a statelor şi stabilirea
unei legături emoţionale, de ataşament, între indivizi şi statul centralizat. A doua
jumătate a veacului aduce în discuţie tiparele unui naţionalism cu valenţe
conservatoare, care, în regiunile fragmentate politic ale Europei Centrale, a alimentat
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războaiele de eliberare sau de unificare naţională. Formarea statelor naţionale a
presupus orientarea politicii externe către împlinirea idealului naţional.
Mulţi oameni consideră naţionalismul - devotament pentru interesele unei
naţiuni - drept cea mai importantă forţă în politica mondială din ultimele două secole.
O naţiune reprezintă o populaţie care împărtăşeşte o identitate ce include de obicei
limba şi cultura. Naţionalitatea este un concept greu de definit cu precizie. Într-o
oarecare măsură, extinderea controlului politic peste teritorii a creat comuniunea
necesară naţionalităţii - statele creând naţiuni. Pe de altă parte, perceperea existenţei
unei naţiuni a condus adesea la crearea unui stat corespunzător pe măsură ce un popor
îşi câştiga suveranitatea asupra propriilor afaceri - naţiunile creând state.
De-a lungul timpului, multe unităţi teritoriale mărunte au fost cucerite şi
încorporate în state-naţiuni9. În cele din urmă, ideea naţionalismului a devenit o forţă
puternică şi a contribuit la dezintegrarea statelor multinaţionale întinse, ca AustroUngaria (în Primul Război Mondial), Uniunea Sovietică şi Iugoslavia.
Principiul autodeterminării presupune că popoarele care se identifică drept naţiuni
ar trebui să aibă dreptul de a forma state şi de a-şi exercita suveranitatea. Autodeterminarea este un principiu foarte răspândit şi valorizat în afacerile internaţionale de
astăzi (dar nu şi în trecut). Însă el este în general secundar principiilor suveranităţii
(neamestecului în politica internă a altor state) şi integrităţii teritoriale, cu care în mod
frecvent intră în conflict. Autodeterminarea nu le dă grupurilor dreptul de a schimba
graniţele internaţionale, nici chiar pe cele impuse arbitrar de colonialism, pentru a
unifica un grup cu o identitate naţională comună. În general, deşi nu întotdeauna,
autodeterminarea a fost câştigată prin violenţă.
Olanda a contribuit la stabilirea principiului autodeterminării atunci când s-a
eliberat de sub dominaţia spaniolă, în jurul anului 1600, şi s-a organizat într-o
republică autoguvernată. Efortul de a controla Olanda a reprezentat cauza principală a
Războiului de 30 de ani (1618-1648).
Statele Unite au urmat exemplul Olandei, declarându-şi independenţa faţă de
Marea Britanie în 1776. Naţiunea americană a rămas unită în timpul Războiului Civil
din anii 1860 şi şi-a dezvoltat un puternic şi surprinzător simţ al naţionalismului,
luând în considerare cât de întinsă şi diversă era ţara. Statele din America Latină şi-au
câştigat independenţa la începutul secolului al XIX-lea, iar Germania şi Italia şi-au
unificat (prin război) naţiunile răspândite în multiple entităţi politice în cursul
aceluiaşi secol.
Înainte de Primul Război Mondial, muncitorii socialişti din diverse ţări
europene s-au reunit în lupta pentru drepturile clasei muncitoare. În timpul războiului,
totuşi, cei mai mulţi au abandonat acest tip de solidaritate, luptând pentru propriile
naţiuni; naţionalismul s-a dovedit a fi o forţă mai puternică decât socialismul.
După al Doilea Război Mondial, naţionalismul a ajutat Germania, Italia şi
Japonia să îşi construiască o ordine politică bazată pe fascism - un autoritarism extrem
potenţat de naţionalism şovin. Iar în al Doilea Război Mondial, naţionalismul şi
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patriotismul (nu comunismul) i-au determinat pe sovietici să se sacrifice cu
milioanele pentru a respinge invazia germană.
În ultimii 50 de ani, zeci de naţiuni şi-au câştigat independenţa şi suveranitatea,
în timp ce statele multinaţionale, ca Uniunea Sovietică şi Iugoslavia, s-au fragmentat
în anii din urmă. Influenţa continuă a naţionalismului în lumea actuală este evidentă.
Mai mult ca oricând, el reprezintă un factor major în conflictele şi războaiele
internaţionale.
Naţionalismul a avut un succes remarcabil în stabilirea identităţii naţionale
drept afilierea primară a oamenilor din cea mai mare parte a lumii. Naţionalismul
exploatează energiile unor populaţii numeroase bazându-se pe sentimentele lor
patriotice faţă de propria naţiune. Sentimentul de gen „noi, poporul" este greu de
menţinut dacă oamenii sunt excluşi de la participarea la guvernare. Această
participare este atât de importantă, încât până şi guvernele autoritare apelează adesea
la procedurile de organizare a alegerilor (cu un singur candidat sau un singur partid).
Democraţia poate reprezenta o forţă pentru pace, limitând puterea liderilor
unui stat de a implica naţiunea într-un război. Dar influenţele populare asupra
guvernelor pot, de asemenea, acutiza conflictele cu alte naţiuni, mai ales când erup
tensiunile etnice.
De-a lungul timpului, participarea democratică s-a lărgit în mai multe ţări şi
pentru mai mulţi oameni (cei fără proprietăţi, femeile etc.) în respectivele ţări.
Tendinţa în direcţia democraţiei pare să continue în cele mai multe dintre regiunile
lumii în anii din urmă, atât naţionalismul, cât şi democraţia rămân forţe istorice
importante, exercitând o influenţă puternică asupra relaţiilor internaţionale.
Lecţiile învăţate în urma celor două războaie mondiale au fost întruchipate de
iniţiative menite să asigure la nivel global şi în special în rândul marilor puteri un
climat de conciliere, de cooperare şi de neagresiune. Astfel după Primul Război
Mondial s-au pus bazele Ligii Naţiunilor – precursorul Organizaţiei Naţiunilor Unite,
iar după cel De-al Doilea Război Alianţa Nord-Atlantică.
Alianţele au, de obicei, scopul de a mări puterea membrilor lor în raport cu alte
state. Prin unirea capacităţilor lor de putere, două sau mai multe state pot exercita o
influenţă mai mare în negocierea cu alte state. Pentru statele mai mici, alianţele pot
reprezenta cel mai important element al puterii lor, iar pentru marile puteri structura
alianţelor modelează configurarea puterii în sistem. Dintre toate elementele puterii,
nici unul nu se poate schimba la fel de repede şi de decisiv precum alianţele.
Majoritatea alianţelor se formează ca răspuns la o ameninţare percepută.
Atunci când puterea unui stat creşte şi ameninţă să o depăşească pe cea a rivalilor săi,
cei din urmă formează deseori o alianţă pentru a limita acea putere
Alianţele reprezintă o componentă importantă a balanţei de putere. În afara
cazului rar al hegemoniei, fiecare stat este mai slab decât o combinaţie de alte state.
Dacă statele depăşesc normele de conduită internaţională, ele se pot confrunta cu o
alianţă puternică a statelor oponente. Alianţele se bazează pe interese naţionale şi se
pot schimba pe măsură ce interesele naţionale se schimbă. Fluiditatea ajută procesul
balanţei de putere să opereze eficient.
În prezent, două alianţe oficiale importante domină scena securităţii
internaţionale. De departe cea mai puternică este Organizaţia Tratatului Atlanticului
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de Nord (NATO), care cuprinde state din Europa şi America de Nord. Folosind PIBul ca putere de măsură, cei 26 membri NATO posedă aproape jumătate din totalul
mondial (aproximativ de două ori puterea Statelor Unite). Membrii sunt Statele Unite,
Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg,
Danemarca, Norvegia, Islanda, Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, Polonia, Cehia,
Ungaria, Lituania, Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Bulgaria şi România. La
sediul NATO din Bruxelles, Belgia, personal militar din ţările membre coordonează
planuri şi execută periodic exerciţii pe teren. „Comandantul suprem aliat” al NATO a
fost întotdeauna un general american. în NATO, fiecare stat contribuie cu propriile
unităţi militare - cu propria cultură, limbă naţională şi specificaţii pentru echipament.
NATO a fost fondată în 1949 pentru a se opune şi a descuraja puterea sovietică
în Europa. Omologul său în Europa de Est în timpul Războiului Rece, Pactul de Ia
Varşovia condus de sovietici, a fost fondat în 1955 şi desfiinţat în 1991. În timpul
Războiului Rece, Statele Unite au menţinut mai mult de 300.000 de militari în
Europa, cu avioane, tancuri, şi alte echipamente avansate. După ce Războiul Rece s-a
încheiat, aceste forţe au fost reduse la aproximativ 100.000. Dar NATO a rămas
unită, deoarece membrii săi credeau că oferea o stabilitate utilă chiar dacă misiunea
sa nu era clară. Articolul 5, considerat a fi inima NATO, cere membrilor să vină în
apărarea unui alt membru atacat.
A doua alianţă, ca importanţă, este Tratatul de Securitate americano-japonez o
alianţă bilaterală. În baza acestei alianţe, Statele Unite îşi menţin aproape 50.000 de
militari în Japonia (cu arme, echipament, şi sprijin logistic). Japonia plăteşte Statelor
Unite câteva miliarde de dolari anual, reprezentând cam jumătate din costul
menţinerii acestor trupe. Alianţa a fost creată în 1951 (în timpul războiului din
Coreea) împotriva potenţialei ameninţări sovietice la adresa Japoniei.
Derivând din ocupaţia militară americană a Japoniei de după al Doilea Război
Mondial, alianţa este foarte asimetrică. Statele Unite s-au angajat să apere Japonia
dacă este atacată, dar Japonia nu este obligată să apere Statele Unite.
3. Organizaţiile şi instituţiile internaţionale
O reţea de organizaţii internaţionale de diverse mărimi şi tipuri leagă în prezent
oameni din toate ţările. Creşterea rapidă a acestei reţele şi comunicaţiile şi interacţiunile din ce în ce mai intense din interiorul acestora indică interdependenţa internaţională din ce în ce mai mare. Aceste organizaţii, la rândul lor, furnizează reţeaua
instituţională care menţine un soi de ordine mondială chiar şi atunci când
conducătorii şi contextele se schimbă sau când normele sunt subminate de
modificările bruşte ale relaţiilor de putere. În centrul acestei reţele de legături se
găseşte cea mai importantă organizaţie internaţională din ziua de azi, Organizaţia
Naţiunilor Unite.
ONU şi alte organizaţii internaţionale au şi puncte tari şi puncte slabe în
sistemul internaţional anarhic. Suveranitatea statală creează o nevoie reală de astfel
de organizaţii la nivel practic, pentru că nu există nici un guvern mondial central care
să îndeplinească funcţia de coordonare a acţiunilor statelor în beneficiul tuturor.
Totuşi, suveranitatea statală limitează substanţial puterea ONU şi a altor organizaţii
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internaţionale, deoarece guvernele îşi rezervă puterea pentru ele, şi nu o deleagă ONU
sau altcuiva. ONU a avut şi are un raport ambivalent cu aceste puncte tari şi slabe - pe
de o parte, asigurând un management remarcabil la nivel global, iar pe de altă parte,
părând neajutorată în faţa suveranităţii chiar şi a celor mai mici state (ca să nu mai
vorbim de marile puteri).
ONU se apropie cel mai mult, dintre toate organizaţiile care au existat
vreodată, de un guvern mondial, dar nu este aşa ceva. Membrii sunt state suverane
care nu au împuternicit ONU să-şi impună voinţa pe teritoriile statelor, cu excepţia
cazului în care are acordul guvernelor acelor state. Astfel, deşi ONU întăreşte ordinea
mondială, organizarea sa consfinţeşte realităţile anarhiei internaţionale şi refuzul
statelor de a-şi ceda suveranitatea. Respectând aceste limite, scopul de bază al ONU
este de a asigura o structură instituţională globală prin care statele pot câteodată să-şi
rezolve conflictele, punându-se mai puţin accentul pe utilizarea forţei10.
Carta ONU se bazează pe principiile că statele sunt egale conform dreptului
internaţional; că statele dispun de suveranitate completă în ceea ce priveşte
problemele proprii; că statele ar trebui să aibă independenţă şi integritate
teritorială depline; şi că statele trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile interne precum respectarea privilegiilor diplomatice, abţinerea de la comiterea de agresiuni şi
respectarea condiţiilor tratatelor pe care le semnează. Carta mai prezintă şi structura
ONU şi metodele prin care operează.
Statele câştigă avantaje utilizând ONU pentru a căuta rezultate mai favorabile
în cazul conflictelor (mai ales în ceea ce priveşte problemele generale multilaterale
pentru care un forum global reuneşte toate statele).
Statele au mai multe beneficii de pe urma ONU, cel dintâi fiind stabilitatea
internaţională (în special în problemele de securitate) pe care ONU încearcă să o
apere; acest lucru le permite statelor să aibă câştiguri din comerţ şi alte forme de
schimb. ONU este un simbol al ordinii internaţionale şi chiar al identităţii globale.
Este, de asemenea, un forum în care statele îşi promovează opiniile şi îşi rezolvă
litigiile. Şi este şi un mecanism de rezolvare a conflictelor în problemele de
securitate internaţională. ONU promovează şi coordonează asistenţa pentru
dezvoltare şi alte programe de dezvoltare economică şi social. ONU este un sistem
de coordonare pentru informare şi planificare prin sute de agenţii şi programe interne
şi externe şi pentru publicarea datelor internaţionale.
Structura ONU gravitează în jurul Adunării Generale, unde se coordonează o
serie întreagă de programe de dezvoltare şi alte agenţii autonome prin Consiliul
Economic şi Social (ECOSOC).
Pe lângă Adunarea Generală există Consiliul de Securitate al ONU, în care
cinci mari puteri şi zece state membre, prin rotaţie, iau decizii în ceea ce priveşte
pacea şi securitatea internaţionale. Consiliul de Securitate este responsabil pentru
trimiterea forţelor de menţinere a păcii în locurile cu probleme. ONU este administrată prin Secretariatul ONU (ramura executivă) şi condusă de secretarul general al
ONU.
Carta ONU stabileşte un mecanism de securitate colectivă - colaborarea
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statelor lumii pentru a opri un agresor. Capitolul 7 al Cartei autorizează în mod
explicit Consiliul de Securitate să utilizeze forţa militară împotriva agresiunii, dacă
mijloacele non-violente prezentate în capitolul 6 au eşuat. Totuşi, din pricina
dreptului de veto al marilor puteri, ONU nu poate opri în mod eficient agresiunea
comisă de o mare putere sau cu sprijinul unei mari puteri. Astfel, capitolul 7 a fost
utilizat o singură dată în timpul Războiului Rece - în războiul din Coreea, când
delegaţia sovietică a boicotat în mod neinspirat dezbaterile.
ONU a fost fondată în 1945 la San Francisco de către 51 de state. Era
succesoarea Ligii Naţiunilor, care eşuase în contracararea eficientă a agresiunilor din
anii '30 - Japonia pur şi simplu s-a retras când Liga a condamnat agresiunea ei
împotriva Chinei. Ca şi în cazul Ligii, ONU a fost fondată pentru a întări ordinea
mondială şi prevalenţa legii şi pentru a împiedica un nou război mondial.
De-a lungul Războiului Rece, ONU a înregistrat puţine succese în privinţa
securităţii internaţionale deoarece conflictul SUA - Uniunea Sovietică împiedica
ajungerea la un consens. ONU părea oarecum irelevantă într-o ordine mondială
structurată de două blocuri de alianţe în opoziţie. ONU nu a jucat un rol central în
rezolvatea conflictelor internaţionale. Adunarea Generală, unde predominau statele
Lumii a Treia, îşi concentra atenţia asupra problemelor economice şi sociale ale
ţărilor sărace, care au devenit principala preocupare a ONU11.
După Războiul Rece, marile puteri au putut cădea de acord asupra unor măsuri
privind securitatea internaţională. În acest context, ONU a preluat rolul central în
privinţa problemelor de securitate internaţională".
În unele privinţe, ONU abia a început să lucreze aşa cum a fost planificat la
început, printr-un acord al marilor puteri şi recunoaşterea universală a Cartei. Totuşi,
atunci când statele au început să se adreseze din ce în ce mai mult Naţiunilor Unite,
mărimea şi resursele modeste ale acesteia au fost serios supraîncărcate, ceea ce a dus
la o reducere a misiunilor şi fondurilor. În prezent, ONU este mai importantă ca
niciodată, deşi încă în pericol de a eşua. Pe viitor, ONU trebuie să continue să facă
faţă sfidărilor rolului său în dezvoltare într-o lume unipolară sau multipolară,
limitelor bugetului său şi întăririi suveranităţii statelor.
Consiliul de Securitate este răspunzător pentru menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, precum şi pentru restaurarea păcii când aceasta a fost încălcată.
Consiliul de Securitate are o putere enormă în definirea existenţei şi naturii
ameninţării la adresa securităţii, în structurarea răspunsului la această ameninţare şi
în aplicarea deciziilor sale prin directive obligatorii către membrii ONU (cum ar fi
sistarea comerţului cu un agresor).
Noua înfăţişare a sistemului internaţional se datorează consecinţelor celui de-al
Doilea Război Mondial, între care amintim: reaşezări majore în echilibrul mondial de
putere; venirea în prim plan a SUA şi URSS; lupta ideologică (ideologia ca
instrument al puterii); apariţia armei nucleare şi a rachetelor a schimbat destinul
omenirii; războiul este substituit de cursa înarmărilor (al cărei scop era menţinerea
“echilibrului terorii“); apariţia organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale pentru
menţinerea păcii şi securităţii - Organizaţia Naţiunilor Unite (Consiliul de Securitate 11
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1945), NATO (Alianţa Nord Atlantică - 1949), Tratatul de la Varşovia - 1955,
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa - 1972 - 1975, Organizaţia
Mondială a Comerţului etc.
Războiul Rece a modificat noua ordine mondială prin cooperare, urmând peste
patru decenii de diviziune bipolară. Anii ’70 au marcat o revigorare a
multilateralismului, sub forma procesului de la Helsinki (1975), despre care se afirmă
că a contribuit la dezintegrarea Cortinei de Fier. După acest moment, organizaţiile
internaţionale şi-au recăpătat rolul de forumuri de consultare, mediere şi arbitrare,
simultan cu dezvoltarea unei lumi mult mai fragmentate din punct de vedere politic şi
cultural, caracterizate atât de cursa pentru înarmare, cât şi de accentuarea globalizării.
Sfârşitul conflictului Est – Vest şi realinierea graduală a Europei Estice la cea
Occidentală au condus la formarea unor noi organizaţii şi instituţii internaţionale.
În plan economic – Grupul G7 (şi cu tenta de coordonare politică) pentru
evitarea consecinţelor negative ale unilateralismului într-o lume interdependentă,
precum şi pentru împiedicarea translării competiţiei economice în planul politicomilitar.
Pentru relaţiile economice internaţionale, era post-Război Rece este una a
globalizării. Ţările de pretutindeni se integrează într-o piaţă mondială, la bine şi la
rău. Apar noi centre de dezvoltare economică, mai ales în zonele din Asia care au
înregistrat creşteri economice remarcabile în anii '90. În acelaşi timp, disparităţile
dintre cei bogaţi şi cei săraci sunt în urcare, atât global, cât şi în fiecare ţară (inclusiv
Statele Unite).
Globalizarea a creat resentimente printre oameni care sunt afectaţi negativ sau
care consideră că identităţile lor sunt ameninţate de influenţele străine. Resurgenţa
naţionalismului şi conflictele etnico-religioase - ocazional în forme brutale extreme rezultă parţial din acele resentimente. Se întâmplă la fel şi cu mişcările de protest din
ce în ce mai numeroase împotriva globalizării conduse de capitalism.
Odată cu globalizarea crescândă, preocupările transnaţionale precum cele
privind degradarea mediului şi maladiile au devenit de asemenea mai proeminente.
China a devenit din ce în ce mai esenţială pentru politica mondială odată cu începutul
secolului XXI. Dimensiunile sale şi dezvoltarea rapidă au făcut din China o putere în
creştere - o situaţie pe care unii cercetători o aseamănă cu ascensiunea Germaniei de
acum un secol. Din punct de vedere istoric, asemenea schimbări în relaţiile de putere
au produs instabilitate în sistemul internaţional12.
Regimurile comerciale reprezintă aşteptările comune pe care guvernele le au în
legătură cu regulile comerţului internaţional. În special după cel de-al Doilea Război
Mondial s-au dezvoltat o varietate de regimuri de comerţ internaţional, ce se
suprapun parţial. Cel mai important dintre acestea este Organizaţia Mondială a
Comerţului. Aceasta din urmă este o organizaţie interguvernamentală globală care
promovează, monitorizează şi judecă în comerţul internaţional. Împreună cu
aranjamentele comerciale regionale şi bilaterale descrise mai jos, OMC ocupă un loc
central în aşteptările şi practicile statelor în domeniul comerţului internaţional13.
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OMC este succesoarea Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), fondat în
1947 pentru a facilita comerţul mai liber pe o bază multilaterală. GATT a reprezentat
mai curând un cadru de negociere decât o instituţie administrativă.
El nu reglementa în fapt comerţul. Înaintea GATT, propunerile pentru o
agenţie instituţională mai puternică fuseseră respinse din cauza temerilor SUA că
suprareglementarea va înăbuşi liberul schimb. Deşi GATT a fost un regim cu
infrastructură instituţională redusă până la mijlocul anilor '90, el a ajutat la arbitrarea
disputelor comerciale (ca în cazul subvenţiilor agricole europene), clarificând regulile
şi ajutând statele să le respecte.
În 1995, GATT a devenit OMC. Acordurile GATT referitoare la bunurile
prelucrate au fost subsumate cadrului OMC şi apoi extinse pentru a include comerţul
cu servicii şi proprietatea intelectuală. OMC are anumite puteri de impunere şi o
birocraţie internaţională, care monitorizează politicile şi practicile comerciale în
fiecare stat membru şi judecă disputele dintre membri. OMC are un anume nivel de
influenţă asupra statelor, dar, ca în cazul majorităţii instituţiilor internaţionale,
puterea sa este limitată. O reacţie negativă în creştere a publicului faţă de liberul
schimb reflectă neliniştea faţă de puterea potenţială a unei organizaţii străine şi lipsite
de transparenţă de a impune schimbări în legile naţionale adoptate democratic.
Totuşi, OMC este instituţia internaţională centrală ce guvernează comerţul şi ca atare
aproape toate statele doresc să se implice şi să o dezvolte.
Instituţiile economice internaţionale de astăzi, precum Banca Mondială şi
Fondul Monetar Internaţional, datează din perioada imediat următoare celui De-al
Doilea Război Mondial. Statele Unite au oferit un ajutor consistent (prin intermediul
Planului Marshall) pentru a resuscita economiile vest-europene şi pe cea japoneză.
Comerţul mondial s-a extins foarte mult, iar piaţa mondială a devenit mai mult ca
oricând strâns interconectată prin intermediul transportului aerian şi al
telecomunicaţiilor. Electronicele au devenit noul sector dominant iar progresul
tehnologic s-a accelerat de-a lungul secolului XX.
Spre deosebire de Adunarea Generală a ONU, FMI şi Banca Mondială folosesc
un sistem de vot ponderat - fiecare stat având un vot egal cu propria cotă. Astfel,
statele cele mai dezvoltate, numite G-7, deţin controlul FMI, cu toate că aproape toate
ţările lumii sunt membre ale acestuia. Statele Unite au votul cel mai important, iar în
capitala americană îşi au sediul atât FMI, cât şi Banca Mondială14.
Din 1944, FMI şi Banca Mondială au încercat să îndeplinească trei misiuni
majore. Mai întâi au căutat să ofere stabilitate şi acces la capital pentru statele
răvăşite de cel de-al Doilea Război Mondial, în special Japonia şi ţările Europei
Occidentale. Misiunea a fost un mare succes, având ca rezultat creşterea şi prosperitatea în aceste state.
În al doilea rând, Banca Mondială şi FMI au încercat să promoveze dezvoltarea
economică în statele sărace, mai ales în anii '70 şi '80, dar acest lucru continuă şi în
zilele noastre. Misiunea aceasta a reuşit într-o măsură mult mai mică - după cum se
poate vedea în sărăcia care persistă (şi chiar se intensifică) în cea mai mare parte a
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ţărilor în curs de dezvoltare.
Cea de-a treia misiune, în anii '90, a fost integrarea Europei de Est şi a Rusiei
în economia capitalistă mondială. Acest efort a avut rezultate amestecate, iar
perspectiva pe termen lung rămâne promiţătoare, dar nesigură.
Organizaţiile internaţionale permit statelor să abordeze împreună problemele
comune, în cadrul unui proces decizional colectiv. Cooperarea internaţională
multilaterală constituie fundamentul unui sistem mondial stabil.
4. Dreptul internaţional
Organizaţiile internaţionale se ciocnesc de suveranitatea statală atunci când
creează noi structuri (atât supranaţionale, cât şi transnaţionale) pentru reglementarea
relaţiilor transfrontaliere. Dreptul internaţional şi normele internaţionale limitează
suveranitatea statală în alt mod. Creează principii pentru guvernarea relaţiilor
internaţionale care intră în competiţie cu principiile realiste de bază, suveranitatea şi
anarhia.
Dreptul internaţional, spre deosebire de legile naţionale, derivă nu din acţiunile
unei ramuri legislative sau ale altei autorităţi centrale, ci din tradiţie şi din acordurile
semnate de către state. Diferă, de asemenea, în dificultatea aplicării, care depinde nu
de puterea şi autoritatea guvernului central, ci de reciprocitate, acţiune colectivă şi
norme internaţionale.
Legile statelor vin de la autorităţile centrale. Pentru că statele sunt suverane şi
nu recunosc nici o autoritate centrală, dreptul internaţional este fondat pe alte baze.
Declaraţiile Adunării Generale a ONU nu sunt legi şi majoritatea nu obligă membrii.
Consiliul de Securitate poate impune statelor realizarea anumitor acţiuni, dar acestea
sunt ordine, nu sunt legi: sunt specifice unei situaţii. Nici un corpus de drept
internaţional nu a fost emis de organismul legislativ naţional. Atunci, de unde vine
dreptul internaţional? Sunt recunoscute patru surse de drept internaţional: tratate,
cutume, principii generale ale legii (cum ar fi echitatea) şi dreptul ca atare (inclusiv
deciziile judecătoreşti date).
Tratatele şi alte convenţii semnate de către state sunt cea mai importantă
15
sursă . În prezent, tratatele internaţionale umplu peste o mie de volume groase, cu
zeci de mii de acorduri individuale. Există un principiu în legislaţia internaţională ca
tratatele, odată semnate şi ratificate, să fie respectate (pacta sunt servanda). Statele
încalcă termenii tratatelor pe care le-au semnat doar dacă problema este foarte
importantă sau penalităţile pentru această violare par foarte mici. În Statele Unite,
tratatele ratificate de către Senat au putere de lege, fiind egale cu legile adoptate de
Congres.
Datorită angajamentului universal din partea tuturor statelor cu privire la
anumite principii de bază din dreptul internaţional, Carta ONU este unul dintre cele
mai importante tratate ale lumii. Implicaţiile sale sunt de mare anvergură, în contrast
cu tratatele mai specifice, cum ar fi un acord de reglementare a pescuitului.
Acordurile specializate sunt, de obicei, mai uşor de interpretat şi de impus decât
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Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, 2000.

266

tratatele mari, cum ar fi Carta.
Problemele şi conflictele din relaţiile internaţionale diferă foarte puţin faţă de
cele ale altor sfere ale vieţii politice şi sociale, reprezintă în fapt problemele societăţii
umane – lupte pentru putere şi avuţie, eforturi de a coopera în ciuda diferenţelor,
dileme sociale şi probleme de bunuri colective, echilibrul între libertate şi ordine,
compromisuri de tip echitate contra eficienţă sau rezultate pe termen lung contra
rezultate pe termen scurt16. Aceste probleme sunt inevitabile în societatea umană, de
la cele mai mici grupuri la comunitatea mondială. Subiectul relaţiilor internaţionale
este, în fapt o prelungire a vieţii de zi cu zi şi o reflectare a alegerilor indivizilor.
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SECURITATEA ENERGETICĂ - O COMPONENTĂ
DE IMPORTANŢĂ CRESCÂNDĂ ÎN CADRUL MEDIULUI
DE SECURITATE; INFLUENŢA TEHNOLOGIILOR
NECONVENŢIONALE DIN ENERGETICĂ, ÎN DINAMICA
MEDIULUI DE SECURITATE
Lucian Ştefan COZMA*
The need to ensure the security is centered around the issue of access to energy resources.
That's why the need to ensure the general security is contingent on the access to energy resources.
For this, the only real solution is to apply in energetics the non-conventional technologies.

1. Securitatea energetică sau „nodul gordian“
De bună seamă, orice analist lucid poate observa în momentul de faţă cum
majoritatea situaţiilor conflictuale de pe Glob, au în centrul lor problema accesului la
resursele energetice chiar dacă justificarea oficială a conflictului este alta - de natură
politică, etnică, religioasă etc. În acest caz, este lesne de înţeles că o rezolvare unanim
acceptabilă a problemei accesului la astfel de resurse, ar reprezenta soluţia pentru
detensionarea generală a situaţiei globale şi deci, încetarea multora dintre conflictele
actuale.
În acest mod, se va putea crea pentru o perspectivă îndepărtată, un climat de
securitate mult mai trainic, pentru că soluţionarea problemei accesu-lui la resursele
energetice de bază (înaintea oricăror altor tipuri de resurse) ar reprezenta practic o
soluţionare pe fond pentru cea mai mare parte din surse-le de conflict (casus belli)
existente la ora actuală în lume. Mai mult decât atât, resursele energetice din belşug,
permit deţinătorului acestora soluţiona-rea destul de facilă a accesului la alte resurse,
cum ar, fi de pildă, resursele de apă potabilă (prin utilizarea dispozitivelor de
extragere a umidităţii atmosferice), resursele financiare (prin comercializarea largă a
resurselor energetice într-un mediu în care mecanismele competiţionale ar fi reduse)
sau alte tipuri de resurse legate de activitatea industrială, agricolă, de dezvoltare etc.
Pentru unii, în special dacă este vorba de americani şi evrei, rezolva-rea
necesităţii de resurse energetice (componentă de bază a nevoii de securitate) se face
în principal prin: acapararea prin forţă a bazinelor petroliere şi a pungilor de gaze
naturale, politici financiare şi de marketing ce vizează acapararea unor pieţe globale
în regim de monopol/oligopol şi menţinerea acestui statu-quo, exploatarea
discreţionară a resurselor naturale aparţinând unor state relativ subdezvoltate, prin
coruperea autorităţilor statelor respective şi obţinerea unor concesionări în condiţii
foarte convenabile, protejarea informaţiei tehnologice prin clasificare şi deci,
interzicerea accesului public la informaţii legate de progresul/perfecţionarea
tehnologică reală în domeniul energeticii. În viziunea americană (în special, dar nu
*
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numai...) asigurarea stării de securitate la nivel global, cât şi la nivel intern, nu se
poate asigura „decât“ prin înlăturarea pe cât posibil din atenţia marilor investitori
industriali, a tehnologiilor nepetroliere, în general denumite (mai mult sau mai puţin
co-rect) „neconvenţionale“.
Autorul lucrării de faţă consideră această politică profund eronată şi în
definitiv generatoare de insecuritate, deoarece:
- conduce la adâncirea conflictelor existente şi stârnirea permanentă a unora
noi, cu posibilitatea apariţiei unor escaladări imprevizibile şi periculoase;
- sustragerea prin forţă sau acţiuni dolosive (coruperea unor politicieni etc.) a
resurselor ce aparţin altor naţiuni, nu poate fi decât generatoare de profunde
nemulţumiri şi deci, sursă de litigiu, în niciun caz o sursă de securitate;
- menţinerea cu orice preţ a tehnologiilor bazate pe exploatarea şi prelucrarea
carburanţilor-fosili, nu poate conduce decât la o involuţie a societăţii umane, pentru
că ascunderea abuzivă a informaţiilor ce conţin perfecţionarea şi progresul tehnologic
nu poate însemna decât o stagnare a cursului progresist al societăţii omeneşti;
- promovarea publică a unor pretinse „tehnologii nepetroliere“, care în esenţă
într-adevăr nu au legătură cu carburanţii fosili, dar care reprezintă totuşi tehnologii
încă prea costisitoare sau lipsite de fiabilitate, ceea ce le reduce dese-ori la inutil,
dovedindu-le necompetitive cel puţin pentru următoarele câteva decenii...
În opinia autorului, singura soluţie reală în momentul de faţă nu poate fi
constituită decât din:
- mai întâi, declasificarea (într-o anumită măsură) a informaţiei tehnologice din
domeniul energetic, care să permită a reducere importantă dar treptată a consumului
de carburanţi-fosili;
- perfecţionarea deosebită a tehnologiilor de extragere/conversie ieftină şi de
bun randament a energiei ambientale (electricitatea atmosferică, electricitatea din
scoarţa terestră, utilizarea surselor termice naturale- solare, geotermale, a energiei
apelor curgătoare, valurilor şi vântului, conversia directă şi de randament cât mai bun
a energiei radiante solare etc);
- perfecţionarea grupurilor de forţă/de antrenare capabile să dezvolte puteri
foarte mari la costuri cel mai adesea mici; autorul se referă fireşte, la unele grupuri de
forţa considerate „neconvenţionale“ şi al căror acces încă nu este permis pe piaţa
publică; aceste grupuri de forţă de mare randament pot fi utilizate pentru antrenarea
componentelor rotorice din cadrul unor generatoare electrice cum ar fi dinam,
alternator, generator electrostatic capacitiv sau de alt tip, generator homopolar
perfecţionat etc;
- perfecţionarea sistemelor de stocare a energiei sub o formă sau alta dar totodată şi perfecţionări aduse mijloacelor de transport/distribuţie a energiei către
utilizatori, precum şi, nu în ultimul rând, metode şi tehnici de economisire a
consumurilor energetice şi îmbunătăţire a performanţelor aparatelor de consum
industriale sau casnice.
Spaţiul redus alocat acestei lucrări l-a obligat pe autor să excludă din
prezentarea aceasta cel puţin 120 de pagini în care s-ar fi putut face prezentarea
explicită a tehnologiilor apte de a fi imediat aplicate în domeniul energetic şi al
sistemelor de antrenare şi tracţiune/propulsie. Aşa stând lucrurile, ne vom mărgini în
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lucrarea de faţă, la prezentarea cât mai pe scurt a unor soluţii tehnologice reţinute în
mod special de autor (din numărul relativ mare de soluţii posibile) precum şi o scurtă
prezentare a unor metode de extragere şi conversie a energiei ambientale - în special
electricitatea atmosferică şi cea care circulă prin scoarţa terestră de suprafaţă. De
asemenea, autorul va prezenta şi câteva metode/mijloace de stocare a energiei, din
rândul celor considerate convenţionale.
2. Unele soluţii tehnologice selectate pentru aplicaţii în domeniul energetic
Autorul a avut în vedere în principal cinci invenţii de mare importanţă la ora
actuală ca, de altfel, şi în deceniile ce vor urma:
- motorul electric perfecţionat în mod deosebit de către Nicolae Moraru,
invenţie necunoscută (încă) publicului şi neaplicată deloc până în momentul de faţă;
-sursele electrochimice perfecţionate, de tip plumb-acid, nesulfatabile,
bipolare, cu electrolit gelatinos şi electrozi granulaţi; surse electrochimice compacte,
de masă mult mai mică în comparaţie cu orice sursă electrochimică clasică şi avute în
vedere pentru alimentarea motorului electric sus-menţionat;
- cazanul de aburi cu circulaţie forţată, cazanul de tip Vuia şi
perfecţionările/adaptările aduse la acesta pentru utilizări în energetică şi transporturi ;
- metoda combustiei termoionice prin care se reduce participarea în combustie
a carburanţilor clasici la doar 10%, cea mai mare parte din amestecul de combustie
fiind apa (80%);
- compresorul/turbina cu palete discoidale, invenţie a lui Nikola Tesla - utilizarea unor compresoare/turboagregate diferite de modelele clasice, cu performanţe
mai bune; în cadrul acestor activităţi de cercetare au fost reţinute mai multe
interesante soluţii tehnologice printre care:
(a) turbina aerodepresivă de tip Coandă, prevăzută cu palete suflate
deci palete depresionare; interesant este mai ales modelul de asemenea turbină
prevăzut cu suprafeţe aerodinamice poroase;
(b) compresorul/turbina de tip Tesla (aşa-numita turbină
„discoidală”) care a demonstrat încă din perioada interbelică performanţe
impresionante;
(c) alte tipuri de compresoare/turbine (printre care şi turbina
Văideanu) ce au făcut obiectul unor brevete şi aplicaţii;
- metoda vacuum-propulsiei, inventată în anul 1922 de către germano-româ-nul
(din comunitatea săsească a Braşovului) Rudolf Liciar; cu aplicaţii im-portante în
energetică şi sistemele de propulsie aerospaţială.
Sunt avute în vedere creşteri importante ale performanţelor dar şi
compactizarea agregatelor şi abordarea unor tehnologii mai simple şi mai ieftine,
scăderea consumului de carburant, utilizarea de noi combustibili:
- utilizarea apei drept combustibil; având în vedere faptul că apa conţine
hidrogen (carburant) şi oxigen (comburant), ideea utilizării apei drept combustibil a
fost de multă vreme în atenţia cercetătorilor. Fatalmente însă, apa este foarte stabilă
fizico-chimic, neputând fi disociată cu uşurinţă, fiind deci nevoie de un mare aport
energetic din exterior pentru a obţine o disociere completă a apei, iar resocierea
270

acesteia evident că nu va aduce un surplus de energie, ci o energie puţin mai mică
decât aceea cheltuită!
Pentru a reduce dependenţa RSR faţă de URSS, după 1965 a fost dezvoltat un
amplu program de construire şi extindere/modernizare a Sistemului Energetic
Naţional. Totuşi, metoda „combustiei termoionice a cărbunelui” nu a fost utilizată în
industrie sau în energetică, deoarece ar fi condus la inutilitatea importului masiv de
păcurină şi gaze naturale din partea URSS. Chiar şi la ora actuală România se află
sub un puternic şantaj economic desfăşurat de către Rusia şi Ucraina (inclusiv
ameninţări din partea aşa-numitei „Republici Socialiste Transnistria” cu sistarea
alimentării noastre cu gaze naturale) în situaţia în care cea mai mare parte a energiei
produse în România la ora actuală, provine de la termocentrale (50%).
Producţia de energie la data de 07.11.2010 este de 7578 Mw din care consumul
înregistrat este de 7060 Mw; iar din totalul energiei electrice pro-duse, 1424 Mw
(18,79%) reprezintă energia nucleară, 2365 Mw (31,2 %) energie hidroelectrică, 5
Mw (0,066%) energie eoliană, 1001 Mw (13,2 %) energie din hidrocarburi, 2779 Mw
(36,67%) din cărbune. Pe timpul iernii, va creşte procentul de utilizare a
hidrocarburilor şi deci, cota de participare a termocentralelor la procesul de producere
a energiei.
Planul strategic (şi secret) al RSR era acela de a dezvolta în mod deosebit
exploatarea intensivă a bazinelor miniere româneşti, pentru ca în cazul sistării de
către URSS a alimentării cu hidrocarburi, România să fie în stare să-şi susţină singură
întreg consumul energetic, cu cheltuieli aproape neglijabile. La ora actuală, utilizarea
metodei combustiei termoionice a cărbunelui ar produce următoarele efecte:
1- sub aspect strategic ar asigura României o poziţie sigură, protejată faţă de
şantaj dar şi faţă de alte instrumente sau metode utilizate în cadrul componentei
economice a războiului modern;
2- s-ar reduce masiv poluarea atmosferei şi a apei;
3- ar fi eliminate cheltuielile bugetare masive pricinuite de importul de
păcurină şi de gaze naturale de la Rusia/Ucraina;
4- de asemenea, s-ar reduce foarte mult cheltuielile prilejuite de întreţinerea şi
exploatarea termocentralelor, reducându-se foarte mult personalul acestora;
5- personalul disponibilizat de la termocentrale ar putea fi redirecţionat către
sectorul extractiv minier, care ar solicita un număr foarte mare de angajaţi, atât în
extracţia propriu-zisă cât şi personal administrativ, tehnic-auxiliar, etc;
6- sistarea cheltuielilor bugetare care se fac acum în cadrul sistemului energetic
ar conduce în mod implicit la o redirecţionare a acestor fonduri către alte sectoare
bugetare, fapt ce ar avea un impact deosebit de pozitiv asupra actualei crize
financiare şi economice;
7- aplicarea în industrie a acestei tehnologii, ar permite reduceri masive ale
cheltuielilor din toate domeniile, în special din transport- feroviar, maritim şi fluvial,
aerian sau rutier.
Utilizarea apei drept combustibil este un vechi vis al omenirii- interesant este
că acest vis poate fi împlinit, dacă va exista voinţa politică de a scoate la suprafaţă
această tehnologie „a combustiei termoionice” pentru a o aplica în sfârşit la scară
industrială.
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3. Extragerea energiei naturale
Istoria secolului XX a mai putut nota şi experimentele deosebit de interesante
realizate chiar la începutul acestui secol de către Nikola Tesla dar şi Mihail
Mihailovici Filipov (rus), Emil Jahr (german) şi Constantin Văideanu (român) alături
de mulţi alţi cercetători care au înregistrat rezultate mai puţin spectaculoase şi ale
căror activităţi de cercetare de obicei s-au limitat doar la anumite observaţii şi
măsurători ori experimente la nivel restrâns, de laborator…
Nikola Tesla a studiat (printre multe altele…) transmiterea şi amplificarea
energiei electrice în cadrul mediului natural atmosferic sau teluric, fără utilizarea
niciunui suport fizic artificial (cabluri etc.); evident, că au fost avu-te la un moment
dat în vedere şi aplicaţii militare - de unde şi afirmaţiile şocante pe care la un moment
dat Tesla a început să le facă pe această temă, dar care din punct de vedere al imaginii
sale publice, mai mult i-au dăunat şi i-au scăzut credibilitatea. Cu toate acestea, o
serie de inventatori au imaginat şi chiar realizat dispozitive capabile să facă
extracţia/conversia energiei electrice din atmosferă sau din sol.
Peste ocean, cercetări similare celor realizate de Tesla, au fost realiza-te de
către savantul rus Mihail Mihailovici Filipov- din câte se pare şi acesta având o serie
de rezultate deosebite; fatalmente, M. M. Filipov a fost asasinat în 17.10. 1903 iar la
scurt timp după aceea, laboratorul şi documentaţia sa au fost incendiate. Emil Jahr a
studiat cu precădere transportul curentului electric prin sol şi utilizarea mediului
teluric pentru extragerea de energie electrică- de altfel în aceste pagini vom face o
scurtă trecere în revistă a principalelor realizări din acest domeniu, mai ales cele de la
începutul sec. XX.
În ultima jumătate a sec. XIX, cercetările au scos în evidenţă circulaţia prin sol
a unor curenţi electrici de valoare importantă, ceea ce bineînţeles că a trezit şi ideea
captării şi utilizării acestei electricităţi gratuite din sol... A se vedea informaţiile
publice pe marginea „curentului Birkeland” - felul în care vântul solar încarcă electric
solul.
Cam în acelaşi timp, cercetători precum Tesla sau Jahr au venit şi cu
propunerea utilizării mediului teluric pentru transmisia şi amplificarea de energie
electrică, Astfel, prin 1865, W.P. Piggott a obţinut brevetul US 050314 pentru un
„cablu de telegraf” în funcţionarea căruia utiliza energia electrică din subsol. El a
conceput astfel o reţea de telegrafie alimentată prin intermediul mediului ambient,
deci fără a necesita surse exterioare de energie electrică. Decenii mai târziu aveau să
se pună la punct şi antenele de emisie-recepţie îngropate în sol şi alimentate pe
principii asemănătoare. Totodată, în anul 1874, W.D. Snow a inventat şi realizat o
sursă de curent electric care era practic un colector de energie electrică telurică,
obţinând cu acea ocazie brevetul US 155209. Aproximativ prin aceeaşi perioadă de
timp, James C. Bryan a inventat şi experimentat ceea ce el a denumit „baterie
telurică” sau o „baterie din pământ”, pentru care a şi primit un brevet de invenţie US
160152, în anul 1875. Pentru ca, acest gen de „captatoare de energie electrică” să mai
fie realizate şi de alţi cercetători şi inventatori de pe tot globul practic. Tot în aceeaşi
perioadă, mulţi au realizat existenţa de inter-legături strânse între electricitatea
telurică de la nivelul crustei terestre şi câmpul magnetic al Pământului ... În 1876, J.
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Cerpaux a inventat o pilă chimică având mai multe elemente, pentru care a şi obţinut
brevetul US 182.802, prin utilizarea mai multor perechi de electrozi el deschizând
posibilitatea multiplicării tensiunii sau curentului (după caz, prin înseriere sau cuplare
în paralel).
Şi tot în aceiaşi perioadă, prin 1879, Daniel Drawbaugh a inventat şi realizat un
ceasornic alimentat cu energie electrică, aceasta fiind colectată tot din sol. Pentru
asta, inventatorul Drawbaugh a şi primit brevetul US211322. Dar iată că în 1885, un
alt inventator- G. F. Dieckmann, a pus la punct un colector perfecţionat de energie
electrică telurică, la care a mărit suprafeţele colectoare şi a înseriat mai multe astfel
de elemente colectoare pentru a obţine o tensiune cât mai mare.
Se poate observa că pe măsură ce ne îndreptăm către finele sec. XIX, aceste
invenţii au tot căpătat perfecţionări. Pe atunci încă nu existau concernele şi
companiile multinaţionale ale petrolului. De aceea activitatea de cercetare în
domeniul colectării energiei din natură, era luată în serios şi ocu-pa o mare parte din
timpul şi interesul multor oameni de ştiinţă. Chiar dacă ocupă spaţiu destul de mult
pentru a da o putere considerabilă, un astfel de colector teluric avea totuşi un mare
avantaj : energia gratuită. Pentru invenţia sa, lui Dieckman i s-a acordat brevetul
US329724. Mulţi ani mai târziu, William T. Clark a inventat un colector electric
simplu ce extrage energia din sol şi care poate fi conectat în paralel ori înseriat, după
necesitate. Pentru aceasta, a primit brevetul de invenţie US4153757 cu titlul „Metodă
şi aparat pentru producerea de electricitate”.
Ceva mai târziu, în anul 1984, John Ryeckzek inventează şi creează o pilă
electrochimică a cărei funcţionare este bazată şi pe extragerea curentului electric
teluric. Pentru o astfel de realizare el a obţinut brevetul US4457988. La J. Ryeckzek
avem un bazin cu electrolit care este prevăzut şi cu o serie de electrozi colectori de
energie electrică telurică. De altfel, încă din 1893, astfel de surse electrochimice
„întreţinute” fuseseră inventate şi realizate de către M. Emme care şi brevetase prin
patentul US495582 astfel de surse...
Ca şi la Ryeckzek, ele erau prevăzute cu electrolit dar şi cu o serie de electrozi
colectori. De altfel, în anul 1903, M. Emme aducea unele perfecţio-nări asupra
surselor sale electrochimice cu întreţinere în curentul electric teluric pe care îl
colecta. El a prevăzut o instalaţie de stocare a energiei electrice şi nu doar producere
a acesteia. Şi în fine ar mai trebui amintită şi „bateria electrică” realizată de Nathan
Stublefield în anul 1896, care era tot o pilă electrochimică ce funcţiona împământată,
colectând şi curent electric din subsol pentru a-şi optimiza regimul de funcţionare.
La turbina aerodepresivă Coandă gazele au scurgere axială (axul turbinei fiind
de fapt o conductă în care circulă gaze sub temperatură şi presiune relativ mare)
pentru ca o parte din acest gaz să se deplaseze radial prelingându-se pe suprafaţa
paletelor turbinei. Prin aplicare efectului Coandă (adeziunea fluidului la suprafaţa de
scurgere care descrie o linie curbă) se formează regiuni depresionare în spaţiile dintre
palete ceea ce face ca însăşi presiunea ambientală să participe la antrenarea turbinei.
În cazul în care sur-sa de gaze este un motor turboreactor, doar o parte din gaze vor fi
deflectate radial pentru antrenarea turbinei, restul gazului care se scurge prin
conducta axială poate să-şi urmeze nestingherit drumul realizând de pildă tracţiune
reactivă, prin intermediul unui ajutaj convergent-divergent de tip Laval.
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Este interesant faptul că funcţionarea turbinei nu deranjează prea mult
scurgerea gazelor arse provenite de la motor, astfel încât tracţiunea motoru-lui
turboreactor este în foarte mică măsură diminuată, putând rivaliza cu tracţiunea
dezvoltată de un motor rachetă. Reamintim cu această ocazie faptul că la un motor
turboreactor clasic paletele turbinei sunt aşezate practic în calea gazelor arse evacuate
din camerele de ardere, aceste gaze cedând turbinei o bună parte din energia lor
cinetică. La motorul turboreactor dotat cu turbină aerodepresionară Coandă, gazele
arse se scurg printr-o conductă axială şi doar o mică parte din ele sunt prelevate radial
pentru acţionarea turbinei, restul continuându-şi nestingherit scurgerea şi ajungând la
ajutajul reactiv fără a pierde energie…
În ce priveşte performanţele turbinei eoliene „Tornado”, aceasta este capabilă
graţie regiunilor depresionare formate în interior, ca la un diametru de numai 2 metri
să egaleze performanţele unei turbine eoliene cu diametrul de… 57 metri ! În sensul
utilizării în condiţiile României contemporane a energiei eoliene cu maximum de
randament, acest tip de turbină eoliană aerodepresionară Coandă reprezintă o soluţie
tehnologică foarte avantajoasă. În acest sens, vom face în cele ce urmează un scurt
studiu orientativ privind aplicarea la nivel industrial a acestei tehnologii de utilizare a
energiei eoliene. După cum se cunoaşte, energia eoliană reprezintă energia maselor
de aer aflate în mişcare în cadrul atmosferei terestre joase. Din păcate ideea utilizării
la nivel industrial a acestei energii nu este aplicată la ora actuală, genera-toarele
eoliene fiind utilizate doar în anumite regiuni şi în general în plan restrâns. Aceasta
pentru că, energia eoliană, fie ea colosal de mare, inepuizabilă, nepoluantă şi
existentă aproape pretutindeni pe Terra, are un mare inconvenient - este intermitentă.
Datorită crizei energetice, utilizarea energiei vântului reintră încetul cu încetul
în atenţia cercetătorilor din sectorul energetic. Au fost propuse destule proiecte ce
urmăresc o utilizare cât mai deplină a potenţialului energetic eolian, în conţinutul
acestor proiecte încercându-se combaterea pe cât posibil a inconvenientelor legate în
cea mai mare măsură de instabilitatea valorii intensităţii vântului, modificarea
direcţiei de acţiune, metodele de stocare a energiei, etc. Cele mai multe dintre aceste
proiecte prevăd instalaţii amplasate la înălţimi mai mari de 30 metri faţă de sol
(majoritatea blocurilor din regiunile urbane moderne se apropie de această
înălţime…) înălţime la care s-a constatat că potenţialul eolian exploatabil este mai
mare în general cu 40 până chiar la 75% decât la nivelul solului iar vântul este mult
mai constant atât în direcţie cât şi în viteză.
Proiectele cu posibilităţile cele mai mari sunt considerate a fi acelea care
prevăd construirea de centrale eoliene cu captatori multipli în zonele de litoral în
special sau chiar pe platforme marine situate în largul mărilor şi oceanelor. Un
asemenea sistem de centrale eoliene, în număr de 20 a fost de pildă propus în Olanda
în perioada 1981-1982, pentru o putere instalată de 10000 Kw, investiţia totală fiind
de ordinul a 10 mil. USD.
Costul relativ ridicat al acestor instalaţii este explicat prin necesitatea
platformelor marine pe care urmează să se instaleze uzinele eoliene. Din 1983 şi până
în momentul de faţă atât pe coastele olandeze cât şi pe cele ale Marii Britanii, au
apărut câmpuri de turbine eoliene, unele dintre ele fiind într-adevăr amplasate pe
suprafaţa mării. Într-o primă concluzie, deşi energia eoliană este foarte mare,
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utilizarea acesteia la nivel cu adevărat industrial nu se face din cauza intermitenţei
acestei energii.
Există centrale eoliene cu puteri de ordinul megawaţilor, de pildă la ora actuală
cea mai mare turbină eoliană este considerată a fi the Enercon E-126 situată în
Emden (Germania). Aceasta are o înălţime de cca.126 metri şi este teoretic capabilă
de a genera 7 Mw, adică anual aprox. 20 mil.Kwh. La începutul anilor’80 cele mai
puternice generatoare eoliene atingeau 1 Mega-watt şi iată că după 30 de ani abia au
reuşit să atingă 7 Mw.
Pentru ca un asemenea „motor de vânt” să fie practic, el trebuie să funcţioneze
ziua şi noaptea şi în toate anotimpurile, fără a necesita supraveghere. Orientarea
turbinei în formula clasică se face printr-o cârmă sau o morişcă adiacentă cu rolul de
a pune eoliana strict pe direcţia vântului în vreme ce un regulator va putea obliga
aeromotorul să rămână imobil atunci când viteza vântului depăşeşte o anumită
valoare. Graţie unor mecanisme automatizate mersul aeromotorului este asigurat în
ciuda variaţiilor vântului.
Ca o a doua concluzie - putem observa faptul că un generator eolian bun, este
acela capabil să funcţioneze încă, fie şi în cazul în care vântul este foarte slab.
Din păcate la ora actuală tehnologia turbinelor aeriene este orientată pe direcţia
de a realiza palete cu diametre cât mai mari- aşadar se merge pe soluţia măririi
suprafeţei turbinei. Coandă a preferat să creeze o depresiune cât mai puternică prin
care să antreneze paletele turbinei, fără ca aceasta să aibă însă un diametru mare…
A construi un aeromotor de mari dimensiuni, chiar şi pentru turaţii mi-ci, cere
învingerea unor inconveniente tehnologice majore, deci deloc neglijabile - cu toate că
trebuie să notăm că puterea turbinei aeriene variază cu cubul razei sale. De aceea se
tot încearcă realizarea de turbine cu diametre cât mai mari. Însă a construi o
asemenea turbină presupune în mod automat luarea unor măsuri pentru a se asigura
soliditatea şi rezistenţa construcţiei, totodată utilizarea unui material care să fie cât
mai uşor şi mai ieftin.
În România, există un mare potenţial eolian, în special pe litoralul Mării Negre,
în general în Dobrogea, în Câmpia Bărăganului şi nu în ultimul rând de-a lungul
lanţului Carpatic. Pe baza unor estimări generale, s-a apreciat ca potenţialul eolian al
României să fie cca. 120 x 10 6 Mwh/an !
O centrală eoliană instalată în cadrul unui complex industrial (din care din
nenorocire România nu prea mai are, acestea fiind distruse în ultimii 20 de ani…)
poate aduce economii însemnate mai ales în privinţa iluminatului dar şi ar putea
deschide calea unor aplicaţii în domeniul tehnologiilor neconvenţionale - producţia
industrială de hidrogen şi oxigen, cu cheltuieli relativ mici (faţă de tehnologiile
clasice de producţie). Prin montare pe blocurile înalte din oraşe, astfel de centrale pot
aduce economii importante mai ales dacă sunt prevăzute cu instalaţii care să asigure
stocarea energiei. Motoarele eoliene pot transforma energia cinetică a vântului în
energie mecanică. Aerul având masă redusă, de valoare aproape constantă, energia
cinetică eoliană (

mv 2
) este practic funcţie de viteza acestuia. În apropierea suprafeţei
2

terestre există uriaşe mase de aer în permanentă mişcare, care, dacă admitem o
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funcţionare de numai 1000 de ore/an, tot ar echivala cu 880 miliarde tone de
combustibil convenţional !
Cunoscând viteza vântului (v) exprimată în m/sec şi alegând puterea dorită a
motorului eolian (N) în CP, se poate calcula destul de simplu diametrul elicei D.
mv 2
) iar masa aerului aflat în mişcare şi care trece în
2
πD 2
fiecare secundă prin aria măturată de elice, este
ρv în care ρ este densitatea
4
mv 2
πD 2 ρv
aerului. Energia cinetică va fi
=
, iar puterea la randament η , este
2
8
π ⋅ ρ ⋅ D2 ⋅ v3
N=
⋅ η (CP).
75 ⋅ 8

Energia cinetică a vântului este (

Astfel, la presiunea atmosferică normală de 760mmHg şi temperatura de 15 0 C
densitatea aerului este ρ = 0,125. În acest context puterea motorului eolian va fi dată
de relaţia N= 654 ⋅ 10 −6 ⋅ η ⋅ D 2 ⋅ v 3 (CP). Puterea motorului eolian va creşte aşadar cu
cubul puterii vântului şi depinde în principal de diametrul (D) elicei, nefiind
influenţată de numărul paletelor. Pentru o putere considerată de 1000 Wh, consumul
specific ar fi de S= 860 Kgf aer/h adică 665 dm 3 /h la presiunea de 1, 03323 Kg/cm 2
sau 185 cm 3 /sec. Considerând un randament η =0,48 înseamnă că este necesar un
debit real de 281 cm 3 /sec, deci mai mare decât cel determinat teoretic mai devreme.
În acest caz debitul de aer necesar va fi Gh= 1,293 Kg/m 3 ⋅ 0,281m 3 ⋅ 3600 sec ~ 1308
Kg/h aer sau ~1012 m 3 /h.
Exemplificativ, pentru o elice cu diametrul de 9 metri, suprafaţa care mătură
aerul ar fi de cca.63m 2 iar la o viteză a vântului de numai 2 m/sec (cca.7,2 Km/h) sar obţine o putere de 0,2 CP. Pentru o viteză a vântului de 10m/sec (cca.36 Km/h)
puterea va creşte la 7,19 CP, la o viteză a vântului de 15 m/sec (cca.54 Km/h) puterea
furnizată de eoliană ar fi de această dată de 85 CP, putere suficientă pentru nevoile
unei ferme...
Deoarece vântul este inconstant, apare necesitatea unui sistem de stocare a
energiei. De pildă, energia electrică produsă de turbina eoliană pe timpul cât vântul
are forţa necesară funcţionării în regim a generatorului- poate fi utilizată pentru
disocierea apei în cadrul unui bazin electrolitic. Elementele chimice obţinute (oxigen
şi hidrogen) se vor putea stoca în recipiente speciale sau vor fi trimise direct în
focarele termocentralelor.
Un metru-cub de hidrogen are puterea calorifică de 2570~3050 Kcal/Nm 3 şi o
greutate specifică de 0,089 Kg/Nm 3 . Un kilogram de combustibil convenţional poate
fi deci înlocuit cu doar 2,7 Nm 3 de H 2 , adică o greutate de 0,089 x 2,7= 0,24 Kg. Un
echivalent gram de H 2 este eliberat prin electroliză de 96500 Coulombi adică 26,8
Ah. Pentru obţinerea unui mol de H 2 = 2 grame, sunt necesari 26,8 x 2 = 53,6 Ah. Un
mol are un vo-lum de 22,4 litri (la 0 0 Celsius şi 760 mmHg), iar pentru disocierea a
2,7 Nm 3 de H 2 sunt necesari I =

53,6 ⋅ 2700
~ 6460 Ah. Energia electrică (W) ce se va
22,4

consuma (Wh) dacă se lucrează la tensiunea de 2,4 V, este de 15504 Wh ~ 15,5 Kwh,
cantitatea de electrolit (apă) este dată de: Q=2,7Nm 3 1000=2700 litri H 2 / 22,4 ~ 116
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moli H 2 O, un mol de apă având ~ 18 grame. Volumul de apă este egal cu 116 x 18 =
2108 grame ~ 2,2 litri.
Admiţând o putere instalată de 10000 Kw la centrala noastră eoliană se va
putea obţine hidrogen molecular în cantitatea de: 10000 / 15,5 = 645 x 2,7 ~ 1742
Nm 3 /h H 2 . Adică echivalentul caloric de 4476940 Kcal/h, totodată echivalentul a
640 Kg/h combustibil convenţional. Aşadar, utilizând o astfel de centrală eoliană de
10 Mw am putea face o economie estimată la 5600 tone combustibil convenţional/an.
4. Extragerea directă a electricităţii atmosferice
Este cunoscut faptul că în atmosfera terestră se găsesc atât particule ionizate
cât şi sarcini electrice libere (transporturi electronice) mai ales pe fondul fenomenelor
orajoase. S-a aflat prin măsurători directe, faptul că la nivelul mării pe timp frumos,
în cadrul unui centimetru-cub de aer conţine 800 ioni pozitivi şi 680 ioni negativi şi
electroni. Suprafaţa solului se comportă ca un enorm conductor electric încărcat
negativ, atrăgând deci ionii pozitivi şi respingând electronii iar această atragere a
ionilor pozitiv determină la nivelul atmosferei relativ joase apariţia unui curent
electric vertical denumit şi curent de convecţie. Datorită acestui curent, suprafaţa
terestră se încarcă la o valoare medie de 3 ⋅ 10 −16 A/cm 3 ceea ce înseamnă, raportat la
întreaga suprafaţă a Pământului, de 510.072.000 Km 2 , adică un curent de cca. 1400 ~
1500 Amperi. Jules Guillot a realizat în perioada interbelică un aparat cu ajutorul
căruia făcea colectarea particulelor încărcate electric din atmosferă şi totodată
transformarea curentului de aşa natură încât să poată fi utilizat la alimentarea
aparaturii casnice. Instalaţia de colectare/ redresare realizată de Guillot ocupa mai
puţin de 3 m 2 şi avea capacitatea deplină de a alimenta consumatorii casnici ai unei
locuinţe obişnuite.
Dar instalaţia şi metoda utilizată de Guillot nu au constituit singurele soluţii
pentru captarea electricităţii din atmosferă. Captarea electricităţii atmosferice - după
cum se ştie intensitatea curentului electric din cadrul atmosferei produs de mişcarea
ionilor în câmpul electric, depinde de nu-mărul şi mobilitatea acestor ioni. Această
intensitate este de asemenea proporţională cu valoarea câmpului electric. Evident,
intensitatea unui astfel de curent electric este în general foarte slabă, având o valoare
medie de câteva milionimi de amperi pe kilometru-pătrat. În experienţele făcute de
către Lindenberg cu ajutorul unor zmee speciale, când acestea au atins înălţimea de
5000 metri, diferenţa de potenţial între vârful zmeului şi capătul de la sol al firului, a
fost de 50.000 volţi. De fapt, măsurătorile ar fi depăşit chiar şi această valoare, dar
între firul electric şi masele de aer învecinate se pro-duceau descărcări electrice în
egretă. Experienţele realizate pe timp de furtună au indicat o ridicare extrem de mare
a valorii diferenţei de potenţial- unul din experimentatori (Richmann) fiind ucis cu
ocazia unui astfel de experiment, datorită lipsei din dotarea acelor oameni de ştiinţă ai
începutului de se-col XX a echipamentelor adecvate lucrului la tensiuni înalte. Ştim
că potenţialul electric al atmosferei depăşeşte în general pe timp frumos valoarea de
100 Volţi/metru, adică între nivelul mării şi o înălţime de 300 metri putem avea o
tensiune de 30.000 Volţi. Dacă am duce un fir între aceste puncte situate la o distanţă
verticală de 300 metri, măsurând cu un galvanometru la capătul de la sol al firului
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metalic- constatăm existenţa unui curent electric. Un simplu fir metalic vertical situat
pe peretele unei clădiri de 6 etaje poate măsura o diferenţă de potenţial de câteva mii
de Volţi, dacă ar comunica de o parte cu solul şi dacă de partea cealaltă s-ar termina
pe vârful unei construcţii cu un dispozitiv colector susceptibil de ioniza mai mult sau
mai puţin moleculele aerului înconjurător. În schema lui Guillot, pentru
supraionizarea aerului este utilizată o bobină de inducţie. Pentru realizarea unui astfel
de aparat colector s-au încercat însă şi alte soluţii: de pildă G. Lenther a construit o
antenă verticală ce susţinea o sferă acoperită cu vârfuri metalice ascuţite, prevăzute
cu o substanţă radioactivă cu efect ionizant asupra aerului. Energia electrică pe care o
colectează a fost redresată şi apoi trecută printr-un transformator coborâtor de
tensiune. În anul 1914, în Franţa, românul B. Silard a construit un paratrăznet cu
radiu pe care l-a utilizat pentru captarea electricităţii atmosferice. Dispozitivul era
demontabil (modular) şi avea o înălţime de numai 3,5 metri. Acest dispozitiv era
format din trei tuburi- T', T'' şi T''' realizate din alamă şi formând practic un sistem
telescopic dispus pe un soclu de ebonită Y fixat pe un suport de fontă S, înpământat.
În vârful dispozitivului se află dispusă o coroană cu trei mici vârfuri ascuţite A, iar
dedesubt este montat un disc bombat E, din cupru, ce poartă pe el o substanţă
radioactivă (1 ~ 5 miligrame bromură sau clorură de radiu) sub forma unei panglici
circulare R, pe o lăţime de 3 cm şi dispusă concentric împrejurul discului susmenţionat. S-a ajuns să se combine radiul cu email sau cu un aliaj de aur şi argint în
foiţe foarte subţiri ce aderă perfect la suprafaţa discului, astfel încât dispozitivulcolector să poată rezista foarte bine la acţiunea umidităţii şi altor factori chimici
agresivi. În partea de jos dispozitivul lui Silard era prevăzut cu o bornă B, ce uneşte
colectorul cu aparatul de măsurat. Greutatea întregului aparat montat şi pus în
funcţiune, era de cca. 10 Kg. Referitor la „colectorul Silard", se poate spune că
acţiona doar asupra unei mici suprafeţe de teren dar totodată asupra unui volum mare
de aer.
Concluzii
În cea mai mare parte a lor, ameninţările la adresa securităţii globale îşi au
originea primară în cadrul luptei acerbe pentru accesul la resursele energeti-ce, luptă
în care sunt în principal implicate marile puteri, acestea fiind nu nu-mai deţinătoare
de mari capabilităţi militare sau de resurse financiare, dar totodată şi posesoarele unor
industrii dezvoltate, a căror funcţionare necesită consumuri foarte mari de energie;
accesul permanent la mari resurse energetice constituie aşadar o necesitate stringentă.
Cea mai mare parte din economia marilor puteri este bazată pe comercializa-rea
în mod speculativ a resurselor energetice, de pildă temelia economiei americane
este… petrodolarul.
Strategia actuală aplicată în asigurarea necesarului de securitate (energetică) este
fundamental bazată pe agresivitate sau/şi diverse practici dolosive, fapt ce nu are alt
efect decât creşterea deosebită a conflictualităţii între actorii scenei internaţionale, în
acest fel subminând securitatea globală.
Adevărata soluţie pentru realizarea şi conservarea pe termen lung a securităţii nu
poate fi decât abandonarea progresivă a tehnologiilor bazate pe carburanţii - fosili şi
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aplicarea unor noi tehnologii capabile să asigure nu numai performanţele necesare dar
şi să asigure un acces mult mai facil la ele şi ieftini-rea corespunzătoare a proceselor
de producţie şi de consum.
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„PRIMĂVARA ARABĂ” - UN PAS SPRE DEMOCRAŢIE?
Eugen LUNGU*
Acum un an, lumea arabă a cunoscut manifestarea unor mişcări populare de protest.
Acestea au fost denumite „primăvara arabă”, Revoltele arabe” sau „revoluţiile arabe”. Indiferent
de numele purtat este vorba de ample mişcări populare generate de stagnarea economică,
sărăcirea drastică a populaţiei şi creşterea şomajului. Tinerii au reprezentat forţa socială cea mai
importantă a acestor revolte. Totuşi, aspiraţiile lor nu s-au împlinit la nivelul dorit. Pe de altă
parte, consecinţele acestor revolte asupra instaurării democraţiei în lumea arabă nu se cunosc încă
pe deplin.
Cuvinte cheie: lumea arabă, revolte, democraţie, succes, corelaţie, tineri, primăvara arabă,
tranziţie.

Se împlineşte aproape un an de când lumea arabă, odată cu victoria revoltei
populare din Tunisia, a început să traverseze una dintre cele mai turbulente perioade
cunoscute de popoarele arabe din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord după
terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Chiar dacă în deceniile care au urmat
după încheierea marii conflagraţii planetare teritoriile locuite de arabi au cunoscut,
rând pe rând, evenimente memorabile (dobândirea independenţei de către statele
arabe, războaiele arabo-palestiniene, Criza Suezului, mişcările panarabe pentru
unificarea unor state arabe, conflictele militare între diferite state vecine, cele două
războaie din Golf, etc), ”Primăvara Arabă” reprezintă cu certitudine un moment
istoric major care va marca evoluţia popoarelor arabe în următoarele decenii.
Valul revoltelor din lumea arabă, cu toate că s-a simtit cel mai puternic în
Tunisia, Egipt, Libia şi Siria, a fost remarcat şi în alte state arabe1, arătând
comunităţii internaţionale că fiorul revoltelor şi dorinţa de modernizare au cuprins
rând pe rând popoarele arabe. Amploarea mişcărilor populare din teritoriile locuite de
arabi la care au participat milioane de manifestanţi dornici să pună capăt regimurilor
autocratice, a determinat o serie de analişti ai domeniului relaţiilor internaţionale
precum şi reprezentanţi ai mass-media să compare valul revoluţionar arab din 2011
cu anul ”1989 european”, când s-au prăbuşit regimurile comuniste din centrul şi estul
Europei. Fără îndoială, din perspectiva analizei politice comparative, pot fi făcute o
serie de paralelisme între căderea regimurilor totalitare ale blocului comunist
european şi prăbuşirea regimurilor autocratice din unele state arabe. Comparaţiile ar
putea avea în vedere aspecte ca: amploarea spaţială a evenimentelor, propagarea
revoltelor datorită aşa-numitului ”principiu al dominoului”, mobilizarea milioanelor
de participanţi pentru evenimente, răsturnarea ordinii politice anterioare etc. Însă,
chiar dacă se pot remarca anumite similitudini între cele două evenimente trebuie
subliniat faptul că, între ”1989 european” şi ”2011 arab”, există şi diferenţe majore.
Lăsând la o parte faptul că ”Primăvara Arabă”, spre deosebire de 1989
european, a cuprins şi un război civil sângeros pe teritoriul Libiei care a durat mai
*Lector universitar, Universitatea Europei de Sud-Est „LUMINA”
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bine de jumătate de an, trebuie amintit că cele două evenimente desfăşurate la un
interval de aproximativ două decenii se diferenţiază în primul rând prin ”agenda”
schimbărilor politice promovată în perioada imediat următoare răsturnării vechilor
regimuri. Dacă revoluţiile anticomuniste din Europa Centrală şi de Est au iniţiat încă
din primele momente ale ”noii ere” programe de reformă care au avut în vedere
elemente specifice democraţiilor avansate ale lumii (sisteme politice pluripartidiste,
constituţii în raport cu cerinţele statelor moderne, sisteme economice de piaţă
funcţionale, reforme ale sistemelor juridice, libertăţi şi drepturi politice şi cetăţeneşti
proprii societăţilor moderne, etc), prin comparaţie, în statele lumii arabe care au
răsturnat regimurile autoritare în anul 2011 paleta revendicărilor politice, sociale,
economice, etc nu a fost una aşa de extinsă. De asemenea, chiar dacă deseori s-a
uzitat expresia - ”democratizare în lumea arabă”, în cursul anului 2011, aşa cum vom
vedea în continuare, societăţile arabe recent eliberate de regimurile dictatoriale nu
cunosc suficient de bine lecţia democraţiei liberale, pe de o parte, iar pe de altă parte,
condiţiile politice, sociale, culturale, economice etc din aceste ţări nu oferă un cadru
favorabil pentru o dezvoltare intensivă a democraţiei în viitorul apropiat.
Sfârşitul regimurilor autocratice pentru tunisieni, egipteni şi libieni, fenomen
privit cu admiraţie pe întreg mapamondul, este un eveniment cu consecinţe pe termen
lung pentru întreaga lume arabă, arie geopolitică în care din păcate mai persistă un
număr semnificativ de regimuri autoritare. Această victorie istorică, a creat un orizont
de aşteptare optimist pentru milioanele de manifestanţi ai ”Primăverii Arabe” dar, în
acelaşi timp, şi pentru comunitatea internaţională care a fost conectată la evenimente
prin intermediul mass-media. Fiecare stat arab care a răsturnat regimul dictatorial în
anul 2011, este în faţa unei mari provocări istorice deoarece în perioada următoare se
va profila ce tip de societate va fi edificată în Tunisia, Egipt dar şi în Libia ”post
Gaddafi”. De asemenea, noua situaţie creată în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord,
odată cu înlăturarea celor trei regimuri autoritare, deschide un câmp de investigaţie
ştiinţifică pluridisciplinară, pentru cei care cercetează această arie geopolitică, în care
mulţimea de variabile din domeniul politic, economic, social, religios, etc face
demersul cercetării extrem de interesant.
Din aceste considerente, ne propunem să abordăm câteva aspecte de natură
politică care privesc societăţile arabe unde revoltele populare au ieşit victorioase,
încercând să relevăm cum se prefigurează primii paşi pe calea reformelor politicosociale şi a modernizării acestor societăţi. Întreaga abordare va fi din perspectiva
studiilor teoretice despre democratizare, deoarece multe comentarii ale ultimelor luni
cu privire la perspectiva politică a tunisienilor, egiptenilor şi libienilor au avut în
atenţie conceptul de democraţie. De altfel, o serie de aspecte definitorii ale
conceptului de democraţie, în acord cu revendicările milioanelor de demonstranţi
participanţi la ”Primăvara Arabă”, sunt deja în atenţia autorităţilor statale din Tunisia,
Egipt şi Libia, după eliminare regimurilor autocratice, cum ar fi: desfăşurarea
alegerilor libere, extinderea drepturilor individuale (libertatea de asociere, libertatea
religioasă, libertatea presei etc), crearea unui stat democratic, promovarea unei
reforme socioeconomice, etc. De asemenea, în încheiere dorim să formulăm o opinie
referitoare la dorinţa şi ”permeabilitatea” acestor popoare arabe de a putea păşi pe
calea modernizării politice, sociale şi economice şi de a deveni societăţi democratice.
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Având această perspectivă, se impune o prezentare sumară a unor aspecte teoretice
privind democraţia, aşa cum este reflectat în literatura de specialitate occidentală,
precum şi a conceptului de democraţie în spaţiul arab, pentru a reliefa elementele
comune dar şi principalele deosebiri între cele două abordări teoretice.
Complexitatea conceptului de democraţie a făcut ca mulţi autori care l-au
studiat şi analizat să nu ajungă, de fiecare dată, la concluzii similare. Analizele s-au
făcut din perspectiva teoriei politice, relaţiilor internaţionale, politicii comparate,
sociologiei, dar şi a economiei politice. Astfel, s-a configurat un câmp teoretic în care
”Democraţia poate fi înţeleasă ca o ideologie, un concept sau o teorie”2. De
asemenea, considerat deseori cuvântul cel mai rostit şi citat, democraţia reprezintă
una dintre temele frecvent dezbătute şi analizate în cadrul diferitelor şcoli de gândire
politică ale epocii actuale. În acest sens <<Epoca contemporană, mai exact a doua
jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, a fost etichetată
drept epoca ”triumfului democraţiei” sau ”cea mai infloritoare epocă a democraţiei
din istoria umanităţii”>>3. Pentru a reliefa cât mai bine nuanţele conceptului de
democraţie, propunem câteva definiţii consacrate: ”Democraţia este un sistem în care
nimeni nu se poate alege pe sine, nici nu se poate investi singur cu puterea de a
conduce şi, prin urmare, nimeni nu-şi poate aroga singur puterea necondiţionată şi
nelimitată” (Giovanni Sartori); ”Alegerile deschise, libere şi corecte sunt esenţa
democraţiei, inevitabilul sine qua non. Guvernele rezultate din alegeri pot fi
ineficiente, corupte, mioape, iresponsabile, dominate de anumite interese şi
incapabile să adopte politicile cerute de binele public. Din cauza acestor defecte,
respectivele guverne sunt indezirabile, dar nu şi nedemocratice” (Samuel P.
Huntington); ”Democraţia favorizează creşterea resurselor interne ale statului; ea
răspândeşte bunăstarea, dezvoltă spiritul public; întăreşte respectul legilor în
diferitele clase ale societăţii, toate acele lucruri care nu au decât o influenţă indirectă
asupra poziţiei unui popor faţă de altul” (Alexis de Tocqueville); ”Democraţia este
adânc înrădăcinată în societatea americană. Libertatea de a alege conducătorii
politici, dreptul de vot şi de liberă exprimare, egalitatea în faţa legii şi faptul că
nimeni nu este mai presus de ea, sunt principii sacre, importante pentru definiţia
democraţiei” (Zbigniew Brzezinski); ”Democraţia este un sistem politic care include
şi rezolvă aceste lupte pentru putere. Se poate afirma ca ea există în prezenţa
consimţământului popular, a participării populare, a responsabilităţii şi a practicii
drepturilor, toleranţei şi pluralismului” (Jean Grugel); ”Democraţia este un sistem
politic prost însă cel mai bun dintre cele pe care omenirea le-a inventat până acum”
(Winston Churchill).
Aceste definiţii ale democraţiei, deşi limitative dacă le avem în vedere în mod
separat, ele acoperă complexitatea acestui concept prin complementaritatea lor. Se
poate uşor sesiza că definiţiile enumerate, mai repede conturează un minimum de
”condiţii” pe care le presupune democraţia liberală, în mod obligatoriu. Din acest
considerent, trebuie să spunem că principala dezbatere care se poartă astăzi este între
cei care susţin o definiţie minimală a democraţiei, iar de cealaltă parte, cei care susţin
2
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Adela Deliu, Puterea şi problemele actuale ale democraţiei, capitol în lucrarea Puterea politică. Abordări actuale,
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că democraţia însemnă nu numai reguli de guvernare4 ci şi drepturi substanţiale.
Aşadar, literatura de specialitate defineşte atât conceptul de ”democraţie minimală”
(sau formală), cât şi democraţia substanţială (care include şi drepturile cetăţenilor),
ele fiind asimilate dar şi bine consolidate din punct de vedere teoretic în cadrul
diferitelor curente de gândire politică. „Democraţia formală este un set de reguli,
proceduri şi instituţii(...); democraţia substanţială este un proces care trebuie reprodus
continuu, un mod de reglare a relaţiilor de putere astfel încât să se maximizeze
oportunităţile indivizilor de a influenţa condiţiile în care trăiesc, de a influenţa şi
participa la dezbaterile privind deciziile-cheie care afectează societatea”5. În
accepţiunea comună a termenului de democraţie, o ţară care are alegeri competitive la
care participă mai multe partide (un sistem pluripartidist) se numeşte ţară
democratică. Însă această accepţiune are limite destul de serioase deoarece nu are în
vedere aspecte ca: existenţa statului de drept, o societate civilă complexă, garantarea
de către statul care organizează alegeri a unor drepturi sociale, politice, economice,
religioase, etc. De aceea, parcurgerea de către state a ”stadiilor” de dezvoltare
democratică, de la nivelul minimal către ”democraţii substanţiale”, a însemnat pentru
literatura de specialitate definirea unor concepte ca ”autocraţii liberale”,
”semidemocraţii”, ”democraţii embrionare”, ”democraţii parţiale”, ”democraţii
limitate” etc. Însă, trebuie precizat faptul că atracţia faţă de modelul de guvernare
democratic, manifestată tot mai puternic în ultimile două decenii în lume, a
determinat ca şi în regimurile care mimează democraţia deseori să se utilizeze în
discursul public termenul de ”democraţie”.
Referitor la democraţia din spaţiul arab, trebuie să precizăm că acest subiect a
fost tot mai mult dezbătut şi interpretat în ultimele decenii în numeroase studii,
articole şi lucrări din domeniul ştiinţei politice. O serie de autori arabi plasează
începutul discursului despre democraţie în lumea arabă în jurul anilor ′80, cu toate că
preocuparea pentru democraţie şi desluşirea sensurilor acestui concept sunt
menţionate de istorici ca fiind începute încă din secolul al XIX-lea. Preocuparea
pentru democraţie în lumea arabă, deşi conduce la o serie de interpretări diferite de
înţelesul occidental al termenului, sau uneori la confuzii, constituie astăzi o direcţie
importantă de cercetare pentru intelectualii arabi. Astfel, aţa cum precizează istoricul
Aziz al-Azmeh, ”problema democraţiei a devenit o componentă majoră a
vocabularului politic arab, prezentă în toate tipurile de discurs politic, cu excepţia
celui radical islamic”6. În prezent, în lumea arabă, democraţia este explicată şi
promovată de aşa numita ”elită contemporană” (de formaţie liberală) însă, datorită
influenţei puternice pe care o are în rândul maselor ”elita tradiţională” (religioasă) se
poate spune că rolul tradiţionaliştilor religioşi are o importanţă crucială în statele
arabe care-şi propun o trecere treptată spre democraţie. Tradiţionaliştii au o
interpretarie proprie a democraţiei, o acceptă în principiu, însă o consideră ca fiind
sinonimă cu sura (un principiu consultativ de sorginte religioasă). Specialiştii în
studii politice sunt de părere că datorită acestei legături care se face între conceptul de
4
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democraţie şi sura, elita religioasă arabă poate avea un rol extrem de important în
promovarea şi susţinerea, în viitor, a proceselor democratice. De altfel, dificultatea
implementării proceselor democratice în societăţile arabo-musulmane este legată şi
de percepţia conceptului occidental de democraţie ca fiind ”ceva” de împrumut,
asociindu-l cu ”ocupaţia colonială”. Această percepţie, face parte din reacţiile
arabilor faţă de elementele modernităţii europene, care se va concretiza fie în refuzul
total de a folosi ceea ce-i ”străin” sau, în încercarea de a se face echivalarea
conceptelor provenite din Europa civilizată. Deosebirile dintre conceptul de
democraţie, în sens occidental, şi conceptul arab de sura, chiar dacă o serie de
gânditori arabi au căutat să susţină că sunt echivalente, face ca demersul de
implementare a democraţiei în spaţiul arab să nu fie deloc un proces facil. ”Naşterea
democraţiei în lumea arabă - arăta intelectualul arab Al-Gabiri - este un proces greu
care trebuie asumat de întreaga societate, nu numai de către un grup elitist; este
naştere dificilă, dar, ca şi în cazul unui nou născut, ea se poate face şi prin cezariană,
dacă metoda clasică nu funcţionează”7.
În diversele comentarii ale analiştilor din domeniul relaţiilor internaţionale cu
privire la ”Primăvara Arabă”, deseori s-au exprimat puncte de vedere optimiste
referitoare la capacitatea societăţilor arabe de a iniţia şi susţine procese democratice.
Pe măsură ce realităţile lumii arabe au început să devină mai cunoscute, odată cu
parcurgerea mai multor ”stadii” ale revoltelor populare, când a început să se înţeleagă
mult mai bine raporturile existente între pătura tradiţionalistă şi cea reformatoare
(modernistă), dar şi cât de permisivă este lumea arabă la infuzia de valori politice şi
sociale specifice democraţiilor consacrate, comentariile privind evoluţiile spre
democraţie în lumea arabă au început să fie mai prudente. Cu toate acestea, sunt
personalităţi oficiale de rang înalt din afara lumii arabe care continuă să creadă în
implementarea treptată a democraţiei liberale în statele arabe care au răsturnat
regimurile autocratice. Referindu-se la faptul că democraţia occidentală nu este în
dezacord cu Islamul, premierul turc Reccep Tayyip Erdogan a afirmat la 15
septembrie 2011, când efectua o vizită în Tunisia, că ”Islamul şi democraţia nu sunt
contradictorii. Un musulman poate gestiona un stat cu mult succes. Reuşita
procesului electoral din Tunisia va arăta lumii că democraţia şi Islamul pot merge
împreună”8. Ce concluzii pot fi trase din aceste afirmaţii? În primul rând faptul că
modelul de dezvoltare democratic de tip occidental, aşa cum este implementat în
Turcia, este recomandat şi statelor arabe care au răsturnat regimurile autoritare. De
asemenea, Turcia, stat recunoscut deja ca putere regională, nu ezită în a încerca să-şi
lărgească influenţa în lumea arabă şi să-şi promoveze modelul său de democratie în
statele din lumea arabă eliberate de regimurile dictatoriale. Fiind recunoscută ca o
mare democraţie, specialiştii sunt de părere că Turcia va juca un rol foarte important
din perspectiva alegerii unui model de dezvoltare democratică de către Tunisia, Egipt
şi Libia.
Nu putem discuta despre democraţie în statele lumii arabe fără a ne referi, chiar
şi sumar, la ”tema laicităţii” în spaţiul arab. Dacă avem în vedere cum au evoluat, în
7
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ultimele două secole, statele care sunt considerate astăzi democraţii avansate, care au
fost ”momentele” cu adevărat semnificative în devenirea lor democratică, tema
laicităţii este una care merită subliniată, în mod deosebit. În acest sens, teoreticienii
laicităţii vorbesc deseori de existenţa unei laicităţii liberale, specifică astăzi
regimurilor democratice avansate, dar şi de o laicitate autoritară care, firesc,
caracterizează regimurile autocratice. Specialistul francez în istoria Islamului, PierreJean Luizard, apreciază că ”Lumea musulmană nu a cunoscut până acum decât
laicitatea autoritară care legitimizează o putere politică. Turcia kemalistă a fost
pionieră în acest sens, repede imitată de Iranul lui Pahlavi, de Afganistanul regelui
Amanollah, apoi un sfert de secol mai târziu, de republicile arabe autoritare (Tunisia
lui Bourguiba, Egiptul lui Nasser, regimurile Baas în Siria şi Irak). Asta nu a
împiedicat existenţa unor laicităţii liberale, precum cele ale unor gânditori şi
intelectuali musulmani sau ale partidelor politice”9. Datorită promovării laicităţii de
către regimurile autoritare din lumea arabă s-a ajuns la o percepţie greşită în interiorul
societăţilor arabe, aceea că laicitatea este un apanaj al regimurilor dictatoriale purtând
”marca” dominaţiei lumii occidentale, considerată tot mai vinovată de perpetuarea
regimurilor autocratice. Cred că o mare provocare pentru Tunisia, Egipt şi Libia este
ca, odată scăpate de autoritarism, să adopte acele măsuri de reformă care să înlăture
”rezidurile” laicităţii autoritare. Îndemnându-i pe tunisieni să înceapă construcţia
democratică, având ca ”suport” o laicitate liberală, premierul turc Reccep Tayyip
Erdogan afirma cu prilejul vizitei efectuate în Tunisia că ”Populaţia Turciei este 99%
musulmană dar este un stat democratic laic unde toate religiile se situiază pe acelaşi
nivel. Un musulman, un creştin, un evreu sunt egali într-un stat laic”10. Era, de fapt,
un îndemn către tunisieni de păşi într-o nouă ”etapă de laicizare” care să permită
schimbări importante, începând cu constituţia statului tunisian, o adevărată separare a
religiei de stat, respectarea celorlate religii, asigurarea condiţiilor pentru consolidarea
societăţii civile etc.
Una dintre problemele importante care se regăseşte în cadrul teoriilor despre
democraţie se referă la factorii care pot produce democraţia liberală. În acest sens se
reliefează corelaţia dintre succesul economic şi succesul politic într-o democraţie.
Sociologul Seymour Martin Lipset afirma cu peste jumătate de secol în urmă un lucru
care nu a fost contestat de trecerea timpului: ”Cu cât o ţară este mai bogată, cu atât
are şanse mai mari să rămână democratică”11. Studiul lui Lipset a generat numeroase
dezbateri de-a lungul timpului, însă el a continuat să confirme că o ţară dezvoltată din
punct de vedere economic dobândeşte forţa de a menţine funcţionarea instituţiilor
specifice sistemelor democratice. Prin comparaţie, s-au dezvoltat studii referitoare la
incapacitatea unor ţări cu economii slab dezvoltate de trece la o democraţie liberală.
În cadrul acestor studii, pornind de la modul în care au apărut şi evoluat în urmă cu
peste treizeci de ani o serie de democraţii din Europa (Spania, Portugalia şi Grecia),

9

Pierre-Jean Luizard, Modernizarea ărilor islamice, Editura Artemis, Bucure ti, 2008, p.7;
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precum şi de la democraţiile născute în Europa Centrală şi de Est, după 1989, se pot
trage anumite învăţăminte referitoare la lumea arabă a anului 2011.
Deşi o serie specialişti în teoriile despre democraţie opinează că democraţia
reprezintă ”o ordine politică”, nu una economică, în literatura de specialitate12 sunt
avansate şi anumite supoziţii cu privire la posibilitatea unei ţări de a trece la
democraţie după ce a atins un anumit venit pe cap de locuitor. Considerăm
discutabilă o astfel de corelaţie13, însă, din punct de vedere al analizei istorice privind
apariţia diferitelor regimuri democratice orice cercetător al teoriilor despre
democraţie credem că nu trebuie să elimine în mod deliberat această direcţie de
cercetare. Astfel, conform statisticilor14 furnizate de Fondul Monetar Internaţional şi
de CIA World Face Book produsul intern brut pe cap de locuitor în anul 2010 a fost
pentru Tunisia de 4200 dolari, pentru Egipt de 2800 dolari, iar in Libia de 11.300
dolari. Aşadar, dacă egiptenii şi tunisienii au o situaţie oarecum modestă din acest
punct de vedere, Libia înainte de războiul civil avea o situaţie destul de bună, datorită
exportului masiv de materii prime. Având în vedere situaţia economică a Tunisiei şi
Libiei, reflectată de nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor, dacă ne-am ralia
ctrezului teoreticienilor despre democraţie care consideră că nu se poate trece la un
regim democratic cu un venit brut pe cap de locuitor mai mic de 3000 de dolari, ar
rezulta că performanţele economice ale celor două popoare le pot propulsa pe calea
dezvoltării democratice. În spiritul aceleaşi teorii, situaţia Egiptului este diferită,
dezvoltarea sa economică nefiind un argument favorabil dezvoltării puternice a
democraţiei liberale în viitorul apropiat.
Alte teorii subliniază faptul că dezvoltarea economică este o condiţie
importantă, însă nu implică, în mod automat, trecerea la democraţie. Acest lucru este
confirmat de situaţia statelor din zona Golfului Persic, care nu sunt democraţii, dar
care au un nivel de bogăţie ridicat, în condiţiile în care dezvoltarea economiilor
acestor state s-a făcut în direcţii ”înguste”, fundamental diferite de modelele
economice ale statelor capitaliste dezvoltate. Acest lucru este susţinut cu claritate de
Guy Hermet care apreciază că ”Bogăţia nu reprezintă precondiţia automată a
democraţiei, în timp ce sărăcia nu este nici ea un factor care ar interzice democraţia
într-un mod aproape iremediabil”15. Extrem de important pentru trecerea la
democraţie, apreciază cei mai mulţi specialişti în ştiinţă politică este, pe lângă
performanţa economică, un nivel ridicat de instruire a populaţiei din ţara respectivă
(rata adulţilor care sunt alfabetizaţi, procentul populaţiei cu studii superioare,
procentul muncitorilor necalificaţi, procentul femeilor alfabetizate, etc). În acest sens
”O populaţie educată, sau cel puţin alfabetizată, reprezintă o condiţie esenţială pentru
o guvernare democratică şi participativă, aceasta lipseşte încă din statele arabe
producătoare de petrol chiar şi după decenii de bogăţie fabuloasă”16. Totuşi, chiar
12
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dacă nivelul de instruire al populaţiei este important din perspectiva trecerii la
democraţie, nedreptăţile economice din statele care aspiră la o dezvoltare democratică
(sărăcia, şomajul, inegalităţile dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, limitarea
accesului la anumite activităţi economice pe criterii de rasă, religie, sex, etc) sunt cele
care afectează cel mai mult sfera politică şi constituie o piedică pentru dezvoltarea
spre democraţie a unei societăţi.
Aşadar, o populaţie cu un nivel de instruire ridicat este un element deloc
neglijabil, din perspectiva teoriilor despre democratizare, care poate facilita trecerea
la o construcţie democratică a unei societăţi. De asemenea, este important în
construcţia democratică şi modul în care se prezintă societatea respectivă din punct
de vedere al structurii sociale (clasele sociale, structura pe vârste, profesii, sexe,
religii etc), organizarea socială, care este percepţia populaţiei faţă de promovarea
laicităţii, nivelul de urbanizare, tradiţiile locale şi de familie, etc. Referindu-se la o
parte dintre aceste aspecte de ordin social, în spaţiul lumii arabe, Laura Sitaru afirma
că ”Una dintre cauzele lipsei democraţiei în lumea arabă este persistenţa tribalismelor
de tot felul, printre ele şi sectarismul religios. Depăşirea particularităţilor tribale,
cuvântul fiind o metaforă pentru orice tip de regionalism, şi adoptarea ideii de partid
(hizb) reprezentativ pentru o anume orientare ideologică, sunt printre primele condiţii
ale ascensiunii către democraţie”17. Conform teoriilor despre democraţie realizarea de
performanţe economice importante, în următorii ani, în cele trei state arabe care au
răstutnat regimurile dictatoriale va mări şansele de trecere spre o dezvoltare cu
adevărat democratică. Specialiştii în teoriile democraţiei consideră că liberalizarea
economică este calea sigură pentru o economie inevoluată să înceapă un proces de
creştere economică sănătoasă, să-şi dezvolte un segment social puternic al oamenilor
de afaceri, un sector urban şi rural puternic, o clasă de mijloc profesionistă şi o
societate civilă care să se implice activ şi eficient, concomitent cu manifestarea
plularismului politic.
Declanşarea revoltelor din lumea arabă, în afara neajunsurilor profunde care sau acumulat în societăţile arabe tot mai sufocate de regimurile autoritare, a fost
facilitată şi de un fenomen pe care specialiştii în ştiinţe politice îl numesc
”democratizarea tehnologiei informaţiei”. Fareed Zakaria consideră că ultima mare
revoluţie a informaţiei , din anii ′20, a avut un efect centralizator datorită faptului că
informaţiile puteau ajunge la marea masă a consumatorilor prin intermediul radioului,
magnetofoanelor şi filmelor, iar accesul la tehnologie era limitat datorită deţinerii ei
de către unele persoane/grupuri de persoane. Prin comparaţie, situaţia în secolul XXI
este radical schimbată din punct de vedere al deţinerii mijloacelor care să faciliteze
accesul la informaţii sau la transmiterea lor. Aşa cum s-a putut constata cu prilejul
revoltelor populare din lumea arabă desfăşurarea evenimentelor au arătat indubitabil
că, chiar şi în societăţi mai puţin evoluate din punct de vedere economic, tehnologia
informaţiei s-a democratizat: ”Astăzi revoluţia informaţională a produs mii de posturi
de răspândire a ştirilor, lucru care face imposibil controlul centralizat şi înlesneşte
posibilitatea manifestării opoziţiei. Internetul a determinat ca acest proces să facă un
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pas uriaş înainte”18. Pe acest fundal, al democratizării tehnologiei informaţiei,
sistemele democratice evoluate au început deja să perceapă o serie de ”influenţe”,
oarecum improprii pentru societatea care le resimte, cu tendinţa de a afecta ”vechea
ordine” politică din interiorul statelor respective. Este vorba de promovarea unor
forme de democraţie transnaţională care, într-o anumită măsură, s-au manifestat cu
prilejul mişcărilor populare din lumea arabă. Deşi greu cuantificabilă, puterea de
contagiune în rândul maselor a acestor forţe democratice transnaţionale care-şi au
”originea” în mediul virtual, s-a dovedit a fi benefică pentru revoltele populare din
lumea arabă datorită rapidităţii şi modului în care s-au propagat aceste mişcări în
spaţiul arab. De altfel, realizând mult mai bine ”misiunea” internetului şi reţelelor de
socializare la nivel naţional, dar şi pericolul de cotagiune a maselor care se putea
propaga prin intermediul internetului pornind din alte state ale regiunii, autorităţile
egiptene au decis pe 27 ianuarie 2011 să blocheze19 reţeaua de socializare Facebook
şi Twitter. Conform informaţiilor difuzate de massmedia şi regimul de la Tripoli,
anterior declanşării războiului civil, a adoptat măsuri de limitare a accesului la
reţelele de socializare din spaţiul virtual. Aşadar, deşi revoltele populare din lumea
arabă nu s-au desfăşurat într-un spaţiu economic şi social prea ofertant din punct de
vedere al posibilităţii maselor largi de a avea acces la tehnlologiile moderne de
comunicaţii, totuşi se poate spune că ”internetul” a reprezentat o adevărată armă pe
care tinerii din statele arabe au ştiut să o utilizeze pentru a facilita răsturnarea
regimurilor nedemocratice.
O ultimă problemă la care dorim să ne referim, dar esenţială din perspectiva
conceptului de democraţie minimală, priveşte organizarea alegerilor în statele arabe
în care ”Primăvara Arabă” s-a dovedit victorioasă. În general, aşa cum spuneam şi în
prima parte, democraţia minimală ”înseamnă desfăşurarea alegerilor, existenţa unui
sistem politic multipartit şi a unui set de proceduri de guvernare”20. Succesul
revoltelor populare din Tunisia şi Egipt, urmat de victoria rebelilor libieni ”anti
Gaddafi” în războiul civil, s-au produs ca urmare a exprimării voinţei popoarelor
arabe de a pune capăt dictaturilor şi de a păşi pe calea modernizării politice şi socioeconomice. Este de remarcat faptul că, în toate cele trei state arabe milioanele de
demonstranţi din marile oraşe au optat încă de la început pentru schimbarea vechilor
regimuri şi organizarea de alegeri libere. Acest trend al voinţei populare din lumea
arabă a determinat numeroşi observatori ai ”Primăverii Arabe” să considere că
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord va deschide o pagină nouă din perspectiva
evoluţiei politice, respectiv începerea proceselor de democratizare politică în statele
care au fost eliberate de regimurile autocratice. Este adevărat că, într-o lume în care
de mai multe decenii nu apăreau semne de ”dezmorţire”, această nouă perspectivă
care s-a creat pentru tunisieni, egipteni şi libieni a generat un sentiment de solidaritate
cu popoarele arabe în întreaga planetă. Însă, dacă vorbim pe de o parte de un
sentiment de ataşament al comunităţii internaţionale faţă de cauza arabilor, pe de altă
parte s-a putut observa o anumită nedumerire din partea unor intelectuali occidentali
18
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care anterior, în mod constant, susţineau incompatibilitatea valorilor promovate de
democraţie cu sistemul de guvernare bazat pe principiile Coranului. Unul dintre
susţinătorii acestei ”nepotriviri” între Islam şi democraţia occidentală, Fareed
Zakaria, afirma cu câţiva ani înainte de Primăvara Arabă: ”Lumea arabă de astăzi este
prinsă între state autocratice şi populaţii neliberale; nici unele nu pot fi o bază pentru
democraţia liberală. Dinamica acestor forţe este una periculoasă, care a produs un
climat politic al exttremismului religios şi violenţei”21.
Chiar dacă în mediul academic occidental se exprima deseori, înainte de
declanşarea Primăverii Arabe, ideea incapacităţii popoarelor arabe de a putea
îmbrăţişa principiile democraţiei liberale, în mediile politice occidentale exista o
anumită solidaritate cu regimurile autoritare datorită menţinerii unui nivel
corespunzător al securităţii regionale şi a stabilităţii politice. Teama că odată cu
deschiderea politică a lumii arabe, cu implementarea treptată a democraţiei
occidentale în societăţile arabe, ar putea ajunge la putere ”în mod democratic” grupări
militante şi religioase precum şi partide extremiste de orientare islamistă, au făcut ca
Occidentul să nu se grăbească în a favoriza dezvoltarea proceselor democratice în
spaţiul arab. În acelaşi timp, făcând recurs la viaţa politică arabă a ultimilor ani, deşi
în state precum Egiptul lui Mubarak s-a mimat democraţia organizându-se ”alegeri
libere”, trebuie să spunem că chiar şi în aceste condiţii în care se cunoşteau dinainte
câştigătorul alegerilor se pote spune că democraţia nu a fost complet ”absentă” din
peisajul politic egiptean. De altfel, în timp, chiar dacă proveneau din ”zona
religioasă” s-a putut obserca că ”multe partide islamice nu mai au acelaşi dispreţ
pentru democraţie, pe care o văd ca pe o formă de guvernare specific occidentală. Ele
ar accepta cu bucurie să ajungă la putere prin alegeri, iar apoi ar instaura propriul
regim teocratic”22.
Această ultimă remarcă a lui Zakaria exprimă, în esenţă, situaţia Egiptului şi
Libiei înainte de desfăşurarea alegerilor libere. În Egipt autorităţile care conduc în
perioada de tranziţie până la organizarea alegerilor generale şi a celor prezidenţiale au
adoptat o serie de măsuri legislative dar şi modificarea prin referendum naţional a
Constituţiei egiptene, ca o primă etapă a modernizării politice şi economico-sociale a
acestui stat arab. Datorită acceptării ”Fraţilor Musulmani” ca organizaţie politică aptă
de a participa la alegeri, există anumite temeri cu privire la câştigarea alegerilor în
Egipt de către această organizaţie politică în alianţă cu alte forţe politice care provin
din ”zona religioasă”. Deşi sunt opinii care susţin faptul ca Frăţia Musulmană a
renunţat la politica radicală şi că este mai degrabă orientată, în prezent, spre o politică
moderată alegerile legislative din luna noiembrie 2011 sunt aşteptate de observatorii
politici pentru a se putea vedea care sunt proiectele politice pe care le propun
partidele egiptene, pentru următorii ani şi care este ”direcţia” politică pe care o doresc
egiptenii. În cazul Libiei, datorită faptului că războiul civil s-a încheiat de curând,
atunci când s-a pus punct ”epocii Gaddafi”, Consiliul Naţional de Tranziţie a declarat
Libia, ca stat liber, şi a anunţat că alegerile pentru Adunarea Constituantă se vor
organiza în următoarele opt luni23, iar alegerile generale vor fi organizate în anul
21
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2013. Ca structură interimară, Consiliul Naţional de Tranziţie a anunţat că urmează să
se formeze, în scurt timp, noul guvern interimar precum şi faptul că, în etapa
următoare, se va elabora noul proiect de Constituţie a Libiei. Trebuie remarcat că pe
24 octombrie 2011 preşedintele Consiliul Naţional de Tranziţie a declarat că legislaţia
libiană se va baza pe şaria (legea islamică) iar ca orientare politică s-a precizat că
Libia va promova un islam de factură moderată. Ţinând seama de complexitatea
societăţii libiene, de organizarea sa în mare parte pe principii tribale şi de clan, pe
influenţa puternică a factorului religios, în sens tradiţionalist, în comunităţile rurale
specialiştii în problemele lumii arabe sunt destul de rezervaţi în privinţa
transformărilor democratice ale societăţii libiene. Există o anumită temere ca războiul
civil să poată reveni, datorită faptului că Muammar Gaddafi a beneficiat de un sprijin
real din partea unor triburi care au avut un regim preferenţial pe timpul regimului
autocratic.
Referitor la Tunisia, alegerile care s-au desfăşurat în luna octombrie 2011 au
fost câştigate de partidul islamist moderat Ennahda24, partid care fusese interzis pe
timpul regimului preşedintelui Zine El Abidine Ben Ali. Conform rezultatelor finale
partidul Ennahda a obţinut 90 de mandate din totalul de 217 din legislativ şi a fost
urmat de un partid de stânga cu 30 de mandate şi o formaţiune social-democrată cu
21 de locuri. Spre deosebire de alte state arabe, Tunisia era recunoscută chiar înainte
de Primăvara Arabă drept o democraţie limitată, o republică constituţională cu un
parlament bicameral, iar regimul era unul secular. Deşi în discursurile oficiale ale
fostului preşedinte tunisian se faceau referiri frecvente la democraţie, în realitate în
Tunisia organizaţiile internaţionale privind drepturile omului sesizau deseori
probleme serioase privind drepturile şi libertăţile individuale ale tunisienilor, atât din
punct de vedere al recunoaşterii lor în plan legislativ, cât şi ca mod de exprimare în
viaţa cotidiană. Se poate spune totuşi că, existenţa unei anumite tradiţii democratice
în acest stat nord-african, puternicele influenţe ale Franţei care se pastrează destul de
bine în multe sectoare economico-sociale, generează un orizont mai optimist pentru
observatorii politici ai lumii arabe din punct de vedere al viitorului democratic al
Tunisiei, comparativ cu Egiptul ţi Libia.
În concluzie se poate aprecia că, deşi statele arabe care au eliminat regimurile
autoritare şi-au exprimat destul de clar intenţia, prin organismele interimare, de a
declanşa procese de democratizare politică şi economico-socială, devine tot mai clar
că democratizarea acestor state este un proces care va dura mai multe decenii. Cum
spunea Jean Grugel, ”democratizarea este un proces lung şi dureros”25, iar lumea
arabă nu poate face o excepţie. Important va fi, în timp, sprijinul comunităţii
internaţionale care va trebui să nu uite că state islamice precum Turcia şi Indonezia
unde democraţia a reuşit, au fost şi ele cândva într-un stadiu asemănător Tunisiei,
Egiptului sau Libiei.
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IMPACTUL CURSEI ÎNARMĂRILOR
ASUPRA SECURITĂŢII EUROATLANTICE
Dr. Cristian BĂHNĂREANU*
Arms race is probably one of the most seroius threat to mankind by developing capabilities
of increasingly advanced destruction. In this paper we analyse both the changing nature of arms
race and the military power of states from South Caucasus, Central Asia and Middle East/North
Africa and its impact on Euro-Atlantic security interests. The „Arab Spring” shows that arming of
some states from these less stable areas can only lead to aggravation of internal tensions, crisis and
conflicts which amplifies the NATO and EU efforts aimed to stengthen security.

Cursa înarmărilor reprezintă probabil una din cele mai grave ameninţări la
adresa umanităţii, prin dezvoltarea unor capacităţi din ce în ce mai evoluate de
distrugere. Deşi ar trebui să constituie o garanţie pentru securitatea lumii, armele şi
diversele echipamente militare la dispoziţia unor actori iraţionali continuă să fie un
factor de profundă insecuritate. În plus, direcţionarea unor resurse umane, financiare
şi materiale mult prea mari în scop militar produce efecte negative în alte domenii,
precum cel economic, social sau ecologic.
În această lucrare vom analiza atât procesul de schimbare a naturii cursei
înarmărilor, cât şi puterea militară a statelor din regiunile Caucazului de Sud, Asiei
Centrale şi Orientului Mijlociu/Africii de Nord şi impactul acesteia asupra intereselor
euroatlantice de securitate. „Primăvara arabă” demonstrează faptul că înarmarea
anumitor state din aceste spaţii mai puţin stabile nu poate duce decât la agravarea
unor tensiuni, crize şi conflicte interne, ceea ce amplifică eforturile financiare, umane
şi materiale ale NATO şi Uniunii Europene îndreptate spre întărirea securităţii proprii
şi a altor state partenere.
1. Înarmarea şi cursa înarmărilor
Până nu demult, termenul de „cursă a înarmărilor” desemna o competiţie între
doi sau mai mulţi actori pentru realizarea celor mai bune forţe armate. Fiecare actor
depunea eforturi susţinute pentru a avea o armată mai numeroasă, a produce un
număr mai mare de arme sau a dezvolta tehnologie militară superioară.
Cursa înarmărilor reprezintă un proces de acţiune-reacţiune într-o spirală
continuă, care se sfârşeşte când nu mai poate fi susţinută de resursele avute la
dispoziţie. Modelul matematic dezvoltat de Lewis F. Richardson1, la începutul anilor
’60, demonstrează că rata de creştere a armamentelor fiecărei părţi într-o anumită
perioadă este o simplă funcţie care depinde de rata de creştere a armamentelor
rivalilor din perioada precedentă.
Cele mai multe cazuri din anii de după cea de-a doua conflagraţie mondială au
* Cercetător ştiinţific gradul III, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, din
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
1

Lewis F. Richardson, Arms and Insecurity: A mathematical study of the causes and origins of war, Boxwood Press,
Pittsburgh, 1960.
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demonstrat că cursa înarmărilor reprezintă forma cea mai evidentă de manifestare a
„spiralei insecurităţii”. Când statul face eforturi pentru a fi capabil să se apere, să-şi
asigure securitatea, el obţine fie prea mult (poate să iniţieze agresiune, ceea ce
ameninţă alte state), fie prea puţin (alte state, simţindu-se ameninţate, îşi vor spori
puterea militară, ceea ce va reduce securitatea statului iniţial). Cu alte cuvinte,
dezvoltarea militară a unui actor este percepută de ceilalţi actori ca o ameninţare şi,
prin urmare, vor căuta la rândul lor să-şi sporească puterea militară pentru a
contrabalansa, ceea va duce la acumularea de către cel dintâi actor de şi mai multă
putere militară. Acest proces poate continua la nesfârşit, într-o spirală permanentă.
Încercarea unui stat de a-şi spori securitatea prin extinderea puterii sale militare
poate duce, în acelaşi timp, la reducerea securităţii rivalilor săi. De asemenea, nevoia
de securitate a unui stat implică adeseori tendinţa acestuia de a menţine potenţialii
rivali la un nivel de dezvoltare militară acceptabilă. Reversul unor astfel de acţiuni va
fi, fără îndoială, sporirea eforturilor adversarilor de a-şi consolida puterea militară şi,
prin urmare, de a ameninţa şi mai mult securitatea statului respectiv. Mai mult, actorii
implicaţi tind să se pregătească pentru cel mai rău scenariu posibil de agresiune.
Astfel, pentru a se simţi în siguranţă ei vor dezvolta/achiziţiona un volum atât de
mare de armamente pe cât le permit atât resursele financiare şi materiale avute la
dispoziţie, cât şi cele tehnologice şi de cercetare.
De cele mai multe ori, rezultatul final pentru actorii implicaţi într-o astfel de
cursă este anularea reciprocă a puterii militare acumulate, ajungându-se la aceeaşi
situaţie iniţială ca în cazul în care nu ar fi început o competiţie de înarmare. Singura
diferenţă este dată de pierderea de toate părţile a unor mari resurse de timp şi bani, ce
ar fi putut fi investite în alte domenii mult mai profitabile pentru societatea respectivă
(economie, educaţie, sănătate etc.).
În prezent, cursa înarmărilor poate fi definită ca procesul competitiv şi
dinamic, constrâns de resursele disponibile, de interacţiune între două state sau
coaliţii de state în achiziţionarea de armament2. Termenul este frecvent utilizat pentru
a descrie orice competiţie fără un scop precis, în afară poate de obţinerea unei
anumite superiorităţi militare a unui actor faţă de potenţialii rivali/duşmani sau cel
puţin să nu rămână în dezavantaj faţă de aceştia. Cu alte cuvinte, cursa înarmărilor se
traduce prin extinderea mai rapidă a puterii militare a unei ţări faţă de alta. O astfel de
competiţie este susţinută nu de sporirea numărului armamentelor, ci de dezvoltarea şi
perfecţionarea lor. Ea poate fi dusă în domeniul tehnologiilor şi sistemelor de
armamente aparţinând uneia sau mai multor categorii: terestre, navale sau aeriene;
convenţionale sau neconvenţionale; de distrugere în masă, în special nucleare;
spaţiale; informaţionale.
În ultimii 20 de ani, au avut loc o serie de modificări majore în natura cursei
înarmărilor. De exemplu, încheierea Războiului Rece a pus punct unui capitol mai
puţin fast al relaţiilor Est-Vest – competiţia permanentă pentru supremaţie militară –,
dar a dus şi la creşterea puterii militare a Chinei. Desigur, un alt efect important a
constat în accentuarea unor curse regionale ale înarmărilor sau apariţia altora noi,
2

Michael D. Intriligator, Dagobert L. Brito, Arms Races, în „Defence and Peace Economics”, Volume 11, Issue 1,
February 2000, p. 45.
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precum cea din Golf. Arabia Saudită, Irak, Iran, Kuweit şi Siria s-au angajat într-o
competiţie militară, stimulată de numeroasele tensiuni şi conflicte din zonă. Nu sunt
de ignorat nici potenţialele competiţii militare din Caucazul de Sud sau Asia Centrală,
unde unele state ex-sovietice caută să-şi prezerve independenţa prin dezvoltarea
capabilităţilor militare. Multe din aceste curse ale înarmărilor sunt alimentate de
exporturile de armamente, inclusiv a celor excedentare din perioada Războiului Rece,
din SUA, Rusia, Germania, Marea Britanie, Franţa etc.
Pe baza celor de mai sus putem desprinde o concluzie preliminară şi anume:
contracararea ameninţării unei curse a înarmărilor nu se poate realiza prin sporirea
armamentelor, ci dimpotrivă prin investiţii în instrumente non-militare care să
stimuleze dezvoltarea politică, economică şi socială.
2. Balanţa armamentelor în vecinătatea sud-estică a spaţiului euroatlantic
În 1961, preşedintele Statelor Unite ale Americii, John F. Kennedy, susţinea
CĂ „Omenirea trebuie să pună capăt războaielor, altfel războaiele vor pune capăt
omenirii”3. Se pare că omenirea continuă, şi după 50 de ani, să fie extrem de
conflictuală, iar eforturile de pace să fie în permanenţă subminate de numeroase
tensiuni, crize şi războaie în diferite părţi ale lumii. De altfel, conflictul militar sub
diverse forme a ţinut prim-planul cotidianului atât de des, încât perioadele de pace
pot fi considerate excepţii notabile de la starea normală a derulării relaţiilor
internaţionale.
În pofida apelurilor la pace şi dezarmare ale diferitelor organizaţii
internaţionale de securitate, state sau grupări neguvernamentale, unele ţări continuă
să aloce fonduri uriaşe producţiei şi achiziţionării de mijloace militare, armamente ce,
de cele mai multe ori, depăşesc necesităţile de apărare. Astfel, într-un clasament al
celor 100 cei mai importanţi importatori de armament din perioada 2002-20104, pe
locuri fruntaşe se află multe state din regiunea Caucazului de Sud, Asiei Centrale sau
Orientului Mijlociu/Africii de Nord: Emiratele Arabe Unite cu un total de 1,153 mld.
dolari (poziţia 5); Turcia cu 5,489 mld. dolari (poziţia 10); Israel cu 5,438 mld. dolari
(poziţia 11); Egipt cu 5,170 mld. dolari (poziţia 12); Arabia Saudită cu 4,131 mld.
dolari (poziţia 15); Irak cu 1,970 mld. dolari (poziţia 29); Iran cu 1,908 mld. dolari
(poziţia 30); Yemen cu 1,509 mld. dolari (poziţia 34); Iordania cu 1,322 mld. dolari
(poziţia 36); Oman cu 0,754 mld. dolari (poziţia 48); Siria cu 0,744 mld. dolari
(poziţia 49); Azerbaidjan cu 0,732 mld. dolari (poziţia 50); Maroc cu 0,539 mld.
dolari (poziţia 54); Georgia cu 0,520 mld. dolari (poziţia 57); Kuweit cu 0,404 mld.
dolari (poziţia 65); Kazahstan cu 0,353 mld. dolari (poziţia 67); Bahrain cu 0,317
mld. dolari (poziţia 70); Tunisia cu 0,259 mld. dolari (poziţia 74); Armenia cu 0,193
mld. dolari (poziţia 76); Libia cu 0,163 mld. dolari (poziţia 80); Liban cu 0,107 mld.
dolari (poziţia 90); Turkmenistan cu 0,091 mld. dolari (poziţia 95).
3

John F. Kennedy, Address before the General Assembly of the United Nations, New York, 25 September 1961,
www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/JFK/003POF03UnitedNations09251961.
htm.
4
Stockholm International Peace Research Institute, Arms Transfers Database - Trend-Indicator Value of arms imports
to the top 100 largest importers (2002-2010), October 2011, http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/
export_toplist.php.
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Analiza efectivelor şi arsenalelor militare ale statelor din regiunile Caucazului
de Sud, Asiei Centrale şi Orientului Mijlociu/Africii de Nord se bazează pe datele
furnizate de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice5. Facem precizarea că
pentru spaţiul Orientului Mijlociu şi Africii de Nord nu am luat în considerare state
ca Bahrain, Oman sau Yemen, mai puţin implicate în dispute cu alţi actori, şi Turcia,
stat membru al NATO şi candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Totuşi, şi aceste
ţări, prin prisma problemelor naţionale şi transnaţionale, de natură politică, teritorială,
etnico-religioasă etc., pot fi oricând factorul declanşator al înarmării altor actori rivali
din regiunea respectivă.
Irakul reprezintă un caz special. Încă din anul 2003 a fost obiectul operaţiunilor
Coaliţiei militare internaţionale conduse de SUA de înlăturare a regimului lui Saddam
Hussein, ceea ce dus la diminuarea semnificativă a capacităţii de luptă a forţelor
irakiene. În prezent, armata şi structurile de securitate irakiene se află în plin proces de
reformare cu asistenţă americană şi NATO.
State

Buget6
(mld. dolari)

Categorii de armament
Militari
activi Tancuri Avioane Nave8

Arabia Saudită

42,917

233.500

910

280

7

Armenia

0,404

46.684

110

16

-

Azerbaidjan

1,421

66.940

320

52

1

Egipt

3,914

468.500

3.723

403

14

Emiratele Arabe
Unite

15,749

51.000

471

155

4

Georgia

0,452

21.150

66

10

-

Irak

4,663

191.957

>149

-

-

Iran

7.044
(2008)

523.000

>1.613

>301

13

Israel

13,001

176.500

3.501

435

6

Iordania

1,363

100.500

1.182

102

-

Kazahstan

1,227

49.000

980

162

-

Kârgâzstan

0,167
(2009)

10.900

150

72

-

Kuweit

4,411

15.500

368

39

-

Liban

1,564

59.100

326

7

-

Libia

1,100
(2008)

76.000

2.205

349

5

Siria

2,236

325.000

4.950

>439

2

5

Principali furnizori
de armament în perioada
2002-20107 (mil. dolari)
Franţa (1.228), SUA (958),
Marea Britanie (474)
Slovacia (72), Rusia (68)
Ucraina (290), Rusia (127),
Georgia (108)
SUA (3.196), Rusia (308),
China (247)
SUA (4.330), Franţa (3.953),
Rusia (124)
Ucraina (381), Republica
Cehă (67), Grecia (31)
SUA (730), Rusia (189),
Ucraina (100)
Rusia (892), China (664),
Coreea de Nord (257)
SUA (5.077), Germania (265),
Canada (8)
SUA (342), Marea Britanie
(308), Belgia (206)
Rusia (224), SUA (30), Israel
(30)
Rusia (12), Kazahstan (5)
SUA (307), China (47), Italia
(20)
Iordania (28), SUA (13),
Belgia (7)
Rusia (293), Belarus (235),
Iran (59)

International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010, Routledge, Abington, UK, January 2011.
Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Database, http://milexdata.sipri.org şi The
International Institute for Strategic Studies, op. cit., January 2011.
7
Stockholm
International
Peace
Research
Institute,
Arms
Transfers
Database,
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php.
8
Submarine, fregate, corvete, distrugătoare.
6
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Tadjikistan
Tunisia
Turkmenistan
Uzbekistan

0,055
(2004)
0,548
0,233
(1999)
0,070
(2003)

8.800

37

-

-

Rusia (20)

35.800

84

15

-

22.000

680

89

-

Rusia (47), Ucraina (30),
Georgia (18)

67.000

340

124

-

Rusia (6)

Figura nr. 1: Principalii indicatori ai puterii militare la sfârşitul anului 2010

Studierea potenţialului militar al diferitelor state din cele trei regiuni nu relevă
modificări semnificative în ultimii ani în structura şi cantităţile de armamente.
Eventualele schimbări în balanţa armamentelor pot fi puse pe seama procesului
normal de înlocuire a unor sisteme militare perimate fizic şi moral în scopul
dezvoltării şi modernizării armatei, în cazul unor state, sau de îndeplinire a criteriilor
de aderare la NATO, în cazul altora (Georgia). Totuşi, problemele naţionale şi
transnaţionale ale statelor analizate – ca de exemplu, revendicări teritoriale şi de
delimitare a graniţelor terestre şi maritime, trafic ilegal de droguri şi persoane, tensiuni
legate de resursele energetice şi de apă, mari mase de refugiaţi etc. – pot oricând
escalada şi implica recurgerea la arme. Mai mult, arsenalele existente de arme şi
echipamente militare ale unor state ca Iran, Israel sau Siria, pot oricând susţine anumite
acţiuni de atac sau de reacţie, ceea ce poate inflama situaţia locală şi regională şi afecta
securitatea euroatlantică.
Acordurile, convenţiile şi tratatele de control al armamentelor reprezintă o
modalitate destul de eficientă de evitare a unor curse ale înarmărilor costisitoare şi cu
efecte serioase la adresa obiectivelor şi intereselor de pace şi securitate. Astfel,
începând cu anii ’20, la nivelul comunităţii internaţionale au fost adoptate o serie de
acorduri multilaterale în domeniul controlului armamentelor, dezarmării şi
neproliferării. În prezent, situaţia reglementărilor aflate în vigoare se prezintă astfel:
• Protocolul de la Geneva privind interzicerea utilizării în război a gazelor
asfixiante, otrăvitoare sau a altor gaze şi a mijloacelor bacteriologice de luptă
(Protocolul de la Geneva) - adoptat la 17 iunie 1925 şi intrat în vigoare la 8 februarie
1928;
• Tratatul asupra Antarcticii privind protecţia mediului antarctic şi a
ecosistemelor dependente şi asociate prin utilizarea acestora în scopuri paşnice adoptat la 1 decembrie 1959 şi intrat în vigoare la 23 iunie 1961;
• Tratatul privind interzicerea testelor cu arme nucleare în atmosferă, în spaţiul
cosmic şi sub apă (Tratatul de interzicere parţială a testării - PTBT) - adoptat la 5
august 1963 şi intrat în vigoare la 10 octombrie 1963;
• Tratatul privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul
explorării şi utilizării spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a altor corpuri cereşti
(Tratatul asupra spaţiului cosmic) - adoptat la 19 decembrie 1966 şi intrat în vigoare
la 10 octombrie 1967;
• Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (Tratatul de neproliferare
nucleară - NPT) - adoptat la 12 iunie 1968 şi intrat în vigoare la 5 martie 1970;
• Tratatul privind interzicerea amplasării armelor nucleare şi a altor arme de
distrugere în masă pe fundul mărilor sau oceanelor sau în subsolul acestora (Tratatul
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Seabed) - adoptat la 7 decembrie 1970 şi intrat în vigoare la 18 mai 1972;
• Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării armelor
bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora (BTWC) - adoptată la
16 decembrie 1971 şi intrată în vigoare la 26 martie 1975;
• Convenţia privind interzicerea oricărei utilizări, în scop militar sau ostil, a
tehnicilor de modificare a mediului (Convenţia Enmod) - adoptată la 10 decembrie
1976 şi intrată în vigoare la 5 octombrie 1978;
• Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (CCPNM) adoptată la 16 octombrie 1979, intrată în vigoare la 8 februarie 1987 şi amendată la 8
iulie 2005;
• Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de
arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau
care ar lovi fără discriminare (CCW) - adoptată la 10 octombrie 1980 şi intrată în
vigoare la 2 decembrie 1983;
• Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii
armelor chimice şi distrugerea acestora (CWC) - adoptată la 3 septembrie 1992 şi
intrată în vigoare la 29 aprilie 1997;
• Tratatul de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT) - adoptat la 10
septembrie 1996 şi neintrat în vigoare;
• Convenţia privind interzicerea folosirii, stocării, producerii şi transferului
minelor antipersonal şi distrugerea acestora (Convenţia APM) - adoptată la 18
septembrie 1997 şi intrată în vigoare la 1 martie 1999;
• Convenţia privind muniţiile cu dispersie (CCM) - adoptată la 30 mai 2008 şi
intrată în vigoare la 1 august 2010;
• Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa (Tratatul CFE) adoptat la 19 noiembrie 1990 şi intrat în vigoare la 9 noiembrie 1992; la acesta se
adaugă Actul final al negocierilor privind efectivele forţelor armate convenţionale în
Europa (Acordul CFE-1A) - adoptat la 10 iulie 1992 şi intrat în vigoare la 9
noiembrie 1992 şi Acordul privind adaptarea Tratatului CFE (CFE-II) - adoptat la 19
noiembrie 1999 şi neintrat în vigoare.
•
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Figura nr. 2: Stadiul semnării/ratificării acordurilor din domeniul controlului armamentelor
la sfârşitul anului 20109
Notă: s = semnat; r = ratificat; x = nu s-a întreprins nici o acţiune

Deşi majoritatea statelor analizate din regiunile Caucazului de Sud, Asiei
Centrale şi Orientului Mijlociu/Africii de Nord sunt parte la numeroase convenţii şi
tratate de control al armamentelor, realitatea arată că conflictul continuă să modeleze
relaţiile internaţionale. După cum arată şi analiza statistică anuală rea-lizată de către
specialiştii Centrului pentru Informaţii de Apărare10, la nivelul anului 2009, pe
mapamond erau în desfăşurare 14 conflicte armate majore şi existau 22 de „puncte
fierbinţi” care ar putea să se transforme în războaie. Mai mult, începând cu 2001, anul
declanşării campaniei împotriva terorismului internaţional, până la sfârşitul anului
2009, pe plan mondial au avut loc 32 de conflicte armate majore, în general conflicte
interne, determinate de lovituri de stat, revendicări teritoriale, mişcări de autonomie şi
independenţă, clivaje de natură etnico-religioasă sau ideologică, condiţii economice
precare etc.
Dintre aceste state analizate din punct de vedere al principalilor indicatori de
putere militară, în continuare ne vom opri asupra statului libian, ca singurul caz unde
revolta populară de la începutul anului s-a transformat în război civil, cu utilizarea
masivă a arsenalului militar de taberele pro şi contra Gadhafi.
3. Puterea militară a Libiei
Tribalismul, solidaritatea de clan şi identităţile religioase îşi pun o amprentă
majoră asupra sistemelor politice din ţările din Africa. Armata constituie o prezenţă
obişnuită în politica africană, asigurând o anumită coeziune organizatorică şi suportul
de putere necesar guvernării. La începutul anului 2011, sub presiunea unor factori
interni şi externi s-a declanşat aşa-numita „primăvară arabă”, ce a adăugat noi
conflicte şi puncte fierbinţi pe harta lumii. Mişcările politice şi armate din Orientul
Apropiat şi Mijlociu şi Africa de Nord au fost îndreptate împotriva regimurilor
autoritare, a lipsei de democraţie, a sărăciei extreme etc. Am fost martorii revoluţiilor
din Tunisia şi Egipt soldate cu schimbarea destul de paşnică a regimului, ale
revoltelor populare din Bahrain, Siria şi Yemen sau ale protestelor majore din Israel,
Algeria, Irak, Iordania, Maroc şi Oman şi mai puţin grave din Kuweit, Liban,
9

United Nations Office for Disarmament Affairs, Status of Multilateral Arms Regulation and Disarmament
Agreements, http://unhq-appspub-01.un.org/UNODA/TreatyStatus.nsf şi International Atomic Energy Agency,
Convention
on
the
Physical
Protection
of
Nuclear
Material
Status,
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Mauritania, Arabia Saudită, Sudan şi Sahara de Vest.
Un caz special este cel al Libiei. Revolta populară foarte sângeroasă din
această ţară a izbucnit în 16 februarie 2011, cu sprijinul unor grupări islamiste care
doresc guverne reprezentative, asigurarea unor libertăţi civile şi o mai democratică
redistribuire a veniturilor. Principala cauză a constat în incapacitatea guvernului de a
corela creşterea accentuată a populaţiei cu oferta social-economică, incapacitate
accentuată de şomajul cronic, care atinge în special populaţie tânără, sporirea bruscă
a unor preţuri şi taxe, corupţia generalizată şi comportamentul abuziv al
administraţiei. Revolta populară s-a transformat rapid în război civil, ceea ce a
necesitat din 24 martie intervenţia NATO cu scopul de a proteja civilii, impune
embargo asupra armelor şi menţine zona de interdicţie aeriană.
Dacă aruncăm o privire asupra puterii militare a Libiei, nu constatăm mari
acumulări de armamente în ultimii nouă ani. Personalul Armatei libiene s-a menţinut
de-a lungul anilor la 76.000 de militari activi (50.000 în forţele terestre, 8.000 în
forţele navale, 18.000 în forţele aeriene) şi circa 40.000 de rezervişti. De asemenea,
bugetul alocat sistemului militar a avut o evoluţie normală, corelată într-o oarecare
măsură cu creşterea economică a ţării, de la 545 mil. dolari în 2002 şi 742 mil. dolari
în 2003, la 593 mil. dolari în 2006, 650 mil. dolari în 2007 şi 800 mil. dolari în
200811.
În ceea ce priveşte importurile de sisteme militare şi armament, în perioada
2002-2010 principalii parteneri au fost: Ucraina cu 145 mil. dolari, Italia cu 16 mil.
dolari şi Franţa cu doar 2 mil. dolari12. Cele mai importante tranzacţii s-au înregistrat
cu: Ucraina pentru livrarea în perioada 2001-2003 a 2 avioane de transport An124/Condor la o companiei civilă; Italia pentru livrarea în perioada 2006-2007 a 10
elicoptere uşoare A-109K pentru patrula de coastă (tranzacţie în valoare de 80 mil.
euro); Franţa pentru livrarea în perioada 2009-2010 peste 200 de rachete antitanc
Milan-3 (tranzacţie în valoare de circa 168 mil. euro); Rusia pentru aproximativ 96 de
torpile Kh-35 Uran/SS-N-25, 2 nave ofensive rapide Tarantul şi 6 avioane de
luptă/antrenament Yak-13013.
Categorie de echipament
Tancuri
Vehicule de recunoaştere
Maşini de luptă ale infanteriei
Transportoare blindate pentru trupe
Piese de artilerie
Sisteme antitanc
Sisteme de apărare antiaeriană
Staţii radar
Sisteme de rachete
Submarine

2002
Forţele terestre
>2.210
438
1.000
>945
>2.421
>3.000
600
?
120
Forţele navale
1

11

2007

2009

2.025
120
>1.000
945
>2.421
>3.000
>424
?
45

2.205
120
>1.000
945
>2.421
>3.000
>424
?
45

2

2
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Fregate
Corvete
Nave de patrulare şi costiere
Nave deminare
Nave de debarcare
Ambarcaţiuni logistice şi de suport
Paza de coastă
Sisteme de rachete
Aviaţia navală
Elicoptere căutare-salvare

1
1
8
6
6
9

2
1
18
4
4
12

2
1
14
4
1
12

1

?

?

7

7

7

389
11
83
288
41
51
16
?

349
7
>85
250
35
85
16
?

349
7
>85
250
35
85
16
?

194-236

>216

>216

Forţele aeriene
Avioane de luptă
Avioane de recunoaştere
Avioane de transport
Avioane de antrenament
Elicoptere de atac
Elicoptere de sprijin de luptă
Elicoptere utilitare
Sisteme de rachete
Comandamentul apărării antiaeriene
Sisteme de apărare antiaeriană

Figura nr. 3: Situaţia înarmării Libiei la sfârşitului anilor 2002, 2007, 200914

La începutul anului 2011, conform altor surse15, Libia cheltuia în scop militar
aproximativ 1,5 mld. dolari şi avea la dispoziţie 119.000 de militari activi şi circa
195.000 de rezervişti. Arsenalul militar pe categorii de forţe se compunea din:
• forţele terestre: 530 tancuri, 2.840 transportoare blindate pentru trupe/maşini
de luptă ale infanteriei, 2.424 piese de artilerie, 1.050 sisteme antitanc, 580 sisteme
de apărare antiaeriană, 3.500 vehicule logistice;
• forţele navale: 2 submarine, 2 fregate, 13 nave de patrulare şi costiere, 5
nave deminare;
• forţele aeriene: 480 avioane, 106 elicoptere.
Oricare ar fi numărul exact al personalului şi arsenalului armatei libiene,
acestea au fost mai mult decât suficiente pentru a declanşa şi întreţine luptele între
facţiunile pro şi contra Moammar Gadhafi. Încă de la începutul revoltei populare,
unele echipamente militare au căzut în mâinile rebelilor, însă nivelul lor de rezistenţă
militară este greu de stabilit deoarece cele mai bine înzestrate şi instruite unităţi au
rămas fidele liderului libian. În paranteză trebuie adăugat faptul că liderul libian a
încercat să menţină armata sub control strict, pentru a evita apariţia unor comandanţi
care ar putea deveni rivali ai regimului. El se baza, în principal, pe trei unităţi loiale
de protecţie, ce numărau circa 10.000-12.000 de militari.
Puterea militară a Libiei era considerată în realitate ca fiind serios subminată de
sancţiuni şi neglijenţă, chiar şi înainte de evenimentele de la începutul anului 2011.
Această situaţie proastă a armatei libiene persista, deşi Occidentul începuse să vândă
din nou arme puterii de la Tripoli. O mare parte a echipamentelor militare sunt prost

14
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întreţinute sau inutilizabile, ceea ce face ca numărul lor exact să fie extrem de greu de
estimat.
Mai mult, fiabilitatea celor două submarine clasa Foxtrot livrate de Uniunea
Sovietică la sfârşitul anilor ’80 este pusă sub semnul întrebării de experţii în
domeniu. În 2003, potrivit Jane’s16, unul dintre ele era andocat pe uscat şi celălalt
opera pe mare dar puţin probabil să fie pe deplin operaţional, ceea ce sugerează că
deja au fost abandonate. Mijloacele de întreţinere şi mentenanţă constituie probabil şi
în acest caz o problemă greu de rezolvat. De asemenea, multe din avioanele aviaţiei
libiene nu mai sunt apte de zbor.
În aceste condiţii, armata libiană nu este capabilă să ameninţe în mod serios
forţele NATO şi non-NATO angrenate în operaţia Unified Protector. Capabilităţile de
apărare ale regimului lui Moammar Gadhafi par a fi mult mai slabe faţă de cele
Irakului lui Saddam Hussein de dinainte de campania militară condusă de SUA.
Dispariţia liderului libian se pare că a pus capăt ostilităţilor, Alianţa Nord-Atlantică
urmând să-şi încheie curând operaţiunea militară. Urmează etapa de reconstrucţie
politică, economică şi socială a statului libian pe baze democratice.
Concluzii
Dezvoltarea şi extinderea capacităţilor militare ale unor state mai puţin stabile din
spaţiul Caucazului de Sud, Asiei Centrale şi Orientului Mijlociu/Africii de Nord
sporeşte pericolul utilizării forţei armate pentru soluţionarea diverselor dispute de natură
politică, economică, teritorială, etnico-religioasă etc., atât pe plan intern, cât şi cu
vecinii mai apropiaţi sau mai depărtaţi din regiunea respectivă. Existenţa unor arme şi
diverse echipamente militare aflate la dispoziţia unor lideri/actori iraţionali continuă
să fie un factor de profundă insecuritate pentru NATO şi Uniunea Europeană.
Exemplul cel mai concludent din ultima perioadă îl constituie războiul civil declanşat în
Libia la începutul anului 2011.
Fără îndoială că există o legătură directă între declanşarea sau accentuarea unei
curse a înarmărilor şi exporturile de echipamente militare. Cu cât sunt angrenate mai
multe state într-o astfel de competiţie militară, cu atât furnizorii externi de armamente
prosperă. Ei contribuie în mod semnificativ la proliferarea diferitelor sisteme de arme
ce pot oricând susţine anumite acţiuni de atac sau de reacţie şi inflama situaţia locală.
Prin urmare, interesele economice ale unor companii din industria de apărare
primează ADESEA în faţa intereselor de menţinere a stabilităţii şi securităţii
regionale. Totuşi, la nivel internaţional se acţionează pentru adoptarea unor
reglementări mai stricte de control al exporturilor de echipamente şi tehnologii
militare, care să contribuie la descurajarea declanşării unei noi curse a înarmărilor.
Comunitatea euroatlantică întreprinde toate măsurile pentru a
preveni/descuraja, diminua şi stopa declanşarea unor astfel de curse a înarmărilor în
vecinătatea lor estică. NATO continuă să fie principala garanţie politico-militară de
menţinere a controlului strategic al situaţiilor tensionate din regiunile Caucazului de
16
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Sud, Asiei Centrale sau Orientului Mijlociu/Africii de Nord, de prevenire a
ameninţărilor asimetrice şi a conflictelor majore şi de protejare a intereselor aliate.
Uniunea Europeană a devenit mult mai angajată în eforturile de prevenire şi
combatere a ameninţărilor la adresa securităţii şi apărării europene şi de soluţionare a
conflictelor din vecinătatea apropiată, utilizând cu precădere instrumentele sale
politice, diplomatice, de dezvoltare, umanitare, economice şi de cooperare comercială
sau cele de gestionare civil-militară a crizelor. De asemenea, Uniunea acţionează
pentru integrarea regională cu partenerii din vecinătatea sud-estică, pentru
consolidarea stabilităţii şi prosperităţii acestor ţări şi, implicit, a securităţii europene.
Prin urmare, contracararea ameninţării unei eventuale curse a înarmărilor în
cele trei regiuni nu se poate realiza decât prin investiţii în instrumente non-militare
care să stimuleze dezvoltarea politică, economică şi socială a ţărilor respective.
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MIGRAŢIA – PROVOCARE PENTRU MEDIUL DE SECURITATE
Mihai SOFONEA*
In Romania there is no migration policy. If emigration is a problem of the Romanian
society, it’s only a matter of time since immigration will also become a problem at least as
important. The immigration is stirring the society, it produces changes, mutations and scenarios
that can be difficult to predict, and last but not least it is a challenge to the security environment. In
recent years migrants have become a public enemy in many countries of the European Union,
especially irregular ones, yet their number remains obviously unknown. Migrants surveillance is
linked with information and knowledge production; in other words – intelligence. This article aims
to provide an answer to the binominal question linking the intelligence services on one hand and
the problem of immigration on the other hand.
Keywords: migration policy, security environment, immigration, intelligence

Politicile restrictive adoptate de diferite state în ceea ce priveşte imigraţia re
referă mai degrabă la prima accepţiune a termenului de « frontieră », pe de altă parte
necesitatea unei pieţe în continuă expansiune a dus către utilizarea unui sens opus al
conceptului de « frontieră ».
Pe de-o parte, crearea unei comunităţi europene, a reprezentat un pas în faţă
spre constituirea unei economii globale. În acest sens, făuritorii acestor politici au
văzut deschizându-se în faţa lor, noi, „frontiere” de dezvoltare şi de creştere pentru
întregul continent.
Pe cealaltă tarte, după deschideri şi previziuni chiar prea optimiste privind
bunăstarea a corespuns închiderea progresivă a graniţelor externe având drept
consecinţă intensificarea măsurilor de control în ceea ce-i priveşte pe străinii extracomunitari.
De la Tratatul Schengen stipulat în 1985 de către Franţa, Germania, Belgia şi
Luxembourg, (care prevedea suspendarea graduală a controalelor la graniţele comune
care se aplicau la mărfuri şi persoane), până la mai recentele tratate de la Amsterdam
şi Tampere s-a ajuns la o anulare progresivă a vămilor interne ale ţărilor ce au aderat
la pact urmată de transferul şi întărirea controalelor spre graniţele externe.
A vorbi despre frontiere nu înseamnă doar a ne lovi de nişte ambiguităţi
terminologice sau conceptuale dar şi de a lucra cu un concept nou şi descoperit
recent, de care s-a început a se vorbi doar în ultimul secol.
Astfel, e interesant să priveşti cum acstea au evoluat în timp, făcând aceasta
printr-un scurt epilog istoric.
1. Naşterea şi evoluţia frontierelor în Europa
E foarte probabil ca o anumită formă de dubiu în ceea ce privşte admiterea de
imigranţi pe un anumit teritoriu guvernat să existe de multe secole.
În arhivele feudale, rezultă existenţa unei anumite puteri decizionale în a
permite admiterea de străini pe propriul pământ, totuşi subpopularea lunii în primele
*
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secole ale mileniului al doilea, nu era în stare să genereze preocupări alarmante în aşa
măsură încât să se recurgă la intervenţii restrictive; dacă exista aşa ceva era mai mult
în ceea ce priveşte indivizi răzleţi, „nedoriţi”, şi responsabilitatea cădea pe suveran
căruia îi revenea „privilegiul” (în acele timpuri aşa se percepea) de a interzice
accesul pe teritoriu.
Se poate afirma pe bună dreptate că în special după descoperirea Americii,
Europa a fost un continent în continuă mişcare în ce priveşte fluxurile de migraţie.
Problema dacă exista ar fi fost chiar inversă. Până acum câteva decenii mai
degrabă decât împiedicarea imigranţilor era aceea de a evita cu orice preţ mişcările de
ieşire spre alte ţări.
Până la sfârşitul secolului XVII, emigrările reprezentau un adevărat „furt”
cauzat de sărăcia generată de exportarea resurselor şi a cunoştinţelor (atunci
emigrantul era văzut ca deţinător al acestora) pe pământuri străine.
Revoluţia franceză urmată la scurtă distanţă de cea engleză şi americană, a
reprezentat un moment istoric semnificativ spre constituirea statelor naţionale (care
vor acoperi arcul de timp al următorilor 100 de ani), în care se vor institui bazele
pentru viitoarea instituţie a frontierelor.
Constituirea statelor naţionale aşa cum le cunoaştem acum a trecut prin procese
milenare de migrări ale popoarelor care au avut influenţă asupra sistemelor
economice, asupra memoriilor colective cât şi asupra limbilor vorbite.
Ceea ce astăzi pare natural şi de-a gata este moştenirea nu doar a unor lungi
şiruri de conflicte armate, cât şi de intervenţii politice continue în plan aministrativ,
infrastructural, educativ, cultural şi lingvistic.
Naşterea şi evoluţia politicilor împotriva mobilităţii spaţiale a indivizilor e
parte integrantă a acestui proces. Astfel de politici există în concordanţă cu constituţia
statelor moderne, încât în faţa creşterii fluxurilor de migraţie, a fost simţită
necesitatea frânării în ieşirea şi intrarea mobilitătii necondiţionate a lucrurilor şi
persoanelor.
Reglarea mişcărilor populaţilor cu ajutorul frontierelor şi introducerea unei
distincţii relevante între cetăţeni şi străini face parte din sistemul modern al statelor.
Variabilele etnice şi demografice împreună cu cele economice, reprezintă un
ansamblu de factori care au contribuit mai mult la naşterea măsurilor de control.
Până la începuturile secolului XIX se găseşte totuşi o configurare a statelor
europene „slabe” şi cu dificultăţi în stăvilirea mişcărilor migratorii.
Înainte de explozia „marelui război”, deşi existau deja nevoi de închidere şi
înăsprire progresivă a frontierelor încă în nici un caz nu era în vigoare posibilitatea de
a cere vize de intrare sau documente de identitate pentru cine dorea să se deplaseze
definitiv dintr-o ţară în alta.
La treizeci de ani după ce astfel de dispoziţii au devenit o obligaţie aproape
universală, prin care statele-naţiuni îşi rezervau dreptul de a găzdui străini pentru
perioade limitate sau chiar de-ai expulza, fără a-şi pune în cârcă eventuale
responsabilităţi agravante asta datorită suveranităţii.
Trebuie precizat că principiul de suveranitate a înlocuit principiul de mişcare
liberă determinând o legislaţie mai rigidă în materie de imigrare.
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E oportună observarea perioadei istorice dintre cele două războaie mondiale ca
perioada de maximă dezvoltare a statelor-naţiune şi a puterii de control a imigranţilor
ce urmează acestei dezvoltări; vor fi totuşi un ansamblu de factori care să ducă la
determinarea blocării intrărilor în aproape toate ţările europene, greu de asociat doar
cu impactul politicilor privind imigraţia.
Trebuie să se ţină cont în primul rând de eficacitatea, opusă măsurilor de
reţinere a imigrării, în ce priveşte controlul ieşirilor, în toate ţările ce au trecut prin
regimuri autoritare şi totalitare.
Un astfel de fenomen a fost adesea circumscris unei ipoteze de funcţionare
aproape perfectă a instrumentelor necesare regularizării fluxurilor, acolo unde situaţii
de regim, de crize economice cât şi de slabă constituire a volumelor de fluxuri au
contribuit destul de mult la eficacitatea politicilor restricţioniste.
2. Acorduri, graniţe, migraţie
Am observat că în ciuda multor schimbări în sensuri din ce în ce mai restrictive
aplicate de guvernele naţionale de-a lungul întregului secol XIX, s-a permis
expulzarea de indivizi doar în cazuri particulare, legate de motive de ordin public sau
când un străin a comis o infracţiune, se putea comuta pedeapsa în extrădare.
În plan european, acordurile de la Schengen din 1985, au urmat celor de la
Saarbrucken semnate de Franţa şi Republica Federală Germania, şi le-au reluat pe
cele ratificate de Tratatul de la Roma din 1957, aduceau modificări substanţiale
privind tema cirulaţiei libere, favorizând astfel posibilitatea de a se mişca în interiorul
graniţelor europene chiar şi plecând de la posesia de adeverinţe prcum desfăşurarea
unei activităţi lucrative sau a unei cetăţenii comunitare.
Acordurile de la Schengen reprezentau în acest sens un pas înainte semnificativ
în tema politicilor de migraţie spre ajungerea în cel mai scurt timp la o armonizare
« europeană » care să ştie să răspundă în mod adecvat la problemele ridicate de o
nouă urgenţă constituită de migranţii.
În cartea « Migraţiile internaţionale şi Europa », Sarah Collinson subliniază
faptul că necesitatea frânării imigraţiei crescânde a ţărilor din Sud şi Est (care s-a
adăugat după căderea imperiului sovietic) a fost trăgaciul care a declanşat formarea
unui sistem convergent a ţărilor europene, în măsură cel puţin egală a unei pieţe
unice, « mişcarea internaţională a populaţiei a devenit în aceşti ultimi ani o
problemă aşa de proeminentă încât armonizarea politicilor migratorii nu a putut fi
văzută ca un subprodus accidental al acţiunilor înţelese ca întărire a integrării
economice şi politice a Europei ».
În declaraţiile oamenilor politici şi a funcţionarilor guvernamentali şi
comunitari, o politică migraţionistă comună este din ce în ce mai adesea indicată ca
un motiv de a fi al unităţii europene, mai degrabă decât un pas necesar în această
direcţie. Interesul statului primitor este încă la baza paşilor care trebuie să fie făcuţi
pentru armonizarea politicilor privind migraţiile, dar acest interes nu mai e
reprezentat doar de crearea unei pieţe unice, cum se afirma în actul european unic,
dar şi în îndepărtarea unei crize iminente datorită imigraţiei de care mulţi se temeau.
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Un astfel de comportament reieşea şi mai clar din restricţiile aplicate libertăţii
de mişcare aplicate cetăţenilor « extra-comunitari » în momentul intrării şi a şederii în
interiorul Uniunii Europene.
În procesul de convergenţă pus în practică de birocraţiile europene odată cu
deschiderea frontierelor, se reuşise cel puţin în parte să se soluţioneze divergenţele în
ce priveşte tema imigraţiei, punându-i la egalitate pe cetăţenii europeni cu ajutorul
proceselor de omogenizare politică şi juridică făcând în acelaşi timp mai dificile
procesele de inserare şi integrare a străinilor « extra-comunitari » în interiorul statelor
europene, cu ajutorul unei ulterioare înăspri a politicilor migratorii.
O astfel de orientare a fost confirmată de creşterea atenţiei îndreptate spre
necesitatea imperioasă de a reprima imigraţia ilegală şi de a acţiona precum s-a
stipulat în acorduri, să se intensifice în interiorul spaţiului lipsit de frontiere a
cooperării judiciare şi de poliţie între diferitele ţări (pentru a face faţă imigraţiei
clandestine, traficului de droguri, terorismului şi criminalităţii în general) cu
posibilitatea de-a efectua cercetări, urmăriri, arestări chiar şi dincolo de graniţele
statelor aderatoare la pact.
Migraţia ilegală (numită şi nedocumentată sau iregulară) este migraţia care nu
este în concordanţă cu reglementările legale ale statelor implicate în migraţie.
Migraţia poate fi definită ca iregulară fie de către statele de origine, care nu dau voie
cetăţenilor să părăsească teritoriul naţional, fie de către statele de destinaţie care nu
permit accesul cetăţenilor altor state pe teritoriul lor. Ultimul, este aspectul cel mai
des întâlnit, astfel, caracterul iregular (sau ilegal) al migraţiei poate viza accesul în
ţară, rezidenţa sau deptul la muncă; pot avea acces legal, dar rezidenţa şi munca să le
fie interzise, pot avea accesul şi rezidenţa legale, dar să li se interzică să muncească.
Această situaţie ne duce cu gandul la o anumită dimensiune ce relativizează
graniţa dintre legal şi iregular (ilegal). Migraţia iregulară se dezvoltă adesea atunci
când fluxurile legale sunt limitate sau oprite de autorităţile statelor de destinaţîe, dar
în economie există o crere pentru forţa de muncă.
Reţinerea autorităţilor unui stat în a accepta imigranţii în mod legal se
datorează în special costurilor financiare şi politice implicate de acest statut, cel puţin
aparent chestiunea securităţii rămâne astfel în plan secund. Costurile directe,
financiare ale unui imigrant legal sunt legate de variatele drepturi (sociale,
educaţionale) de care beneziciază o persoană ce dobândeşte acest statut. În
practicarea acestor drepturi se impune finanţarea din bugetele publice, respectiv
rezidenţa legală susţinută a unei persoane creşte riscul stabilizării unei imigraţii în
lanţ. Aşadar, statul, se alfă într-o situaţie delicată: pe de o parte, s confruntă cu
cererea pentru forţă de muncă ale unor segmente ale economiei, pe de altă parte, nu
doreşte să-şi asume costurile şi riscurie inrente de securitate ale unui regim liberal de
imigrare. Situaţiile de incertitudine, în ce-i priveşte pe imigraţii iregulari vis-a-vis de
statul gazdă nu durează « sine die » întrucât orice stat doreşte să-şi extindă controlul
administrativ asupra unor segmente ale migranţilor iregulari şi promovează programe
de legalizare şi regularizare.
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3. Migraţie – criminalitate organizată. Scenariu de risc
Criminalitatea organizată se „exportă”, produce profit fără costuri suplimentare
pentru statul de provenienţă, gestionează forţă de muncă, realizează exporturi ilegale
sau legale către state din Occident, constrânge ciclul economic din România sau din
alte ţări ale UE să urmeze necesitatea unei dezvoltări rapide şi concurenţiale în ţările
exportatoare fie a unor structuri criminale printr-un surplus de muncă ilegală.
Criminalitatea transnaţională care are ca şi obiectiv primordial gestionarea imigraţiei
clandestine, tinde să colonizeze din perspectivă geo-economică zonele slabe ale UE şi
să le omogenizeze din perspectiva necesităţilor economice, politice, strategice ale
statelor de provenienţă ale criminalităţii organizate.
Astfel, gestionarea imigraţiei ilegale din partea unor structuri ilegale permite
un fel de « colonizare inversă » din partea unor state terţe, care dobândesc prin
externalizarea structurilor criminale capitalul necesar, într-un context de criză
globală, necesar gestionării relansării proprilor state odată cu « exportarea » unor
« clase periculoase » şi a efectelor de redistribuire, a diminuării armatei industriale de
rezervă, aşa cum o numea Karl Marx, limitarea expansiunii statelor industrializate,
restrângând şi transformând capitalul prin suprapunerea filierelor productive ale
statelor din partea sudică a UE cu cele din ţări terţe.
Astfel, imigraţia se poate uşor constitui ca o formă de terorism economic, un
fel de « jihad delocalizat » care ar funcţiona pe principiul promovării strategice
pentru supunerea geo-economică a statelor occidentale.
Prin cele expuse anterior, devin evidente variabilele cheie de luat în calcul în
momentul elaborării unor scenarii privind raportul între criminalitate organizată şi
migraţie.
Primordială este analiza structurii economice a statului gazdă, cu o referire
particulară asupra pieţei forţei de muncă şi a accea a mecanismelor de producţie
(industrie, agricultura, servicii etc.).
Pe viitor, statele puternic industrializate se vor confrunta cu o scădere a
populaţiei, şi ca urmare şi cu o scădere a forţei de muncă care, în general, e cu atât
mai elevată cu cât se poate înlocui mai greu cu un tip specific de capital uman (
perioadă formativă) şi capital fizic, care cu atât mai mult se poate evalua în cazul
producţiilor cu o valoare adăugată scăzută, pentru care investiţiile sunt reprezentate
de creşteri la nivelul capitalului uman specific şi a capitalului fizic ceea ce ar putea să
se dovedească, din mai multe motive, o opţiune puţin viabilă din punct de vedere
economic.
Trebuie observat faptul că, România din această persepctivă este expusă la un
asemnea risc, întrucât baza productivă este bazată în special pe întreprinderile mici şi
mijlocii, care au o valoare adăugată mică. În cazul creşterii fluxurilor de migraţie, vor
fi tocmai aceşti întreprinzători cei care vor avea cel mai mult de suferit, dacă nu vor fi
absorbiţi corespunzător de către mediul de producţie. Totodată, trebuie analizate
eventualele dezechilibre dintre diversele judeţe ale României în ceea ce priveşte
capacitatea de absorbţie a forţei de muncă, oferirea unor stimulente pentru
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mobilitatea internă, problemă complexă de altfel, slab dezbătută de către mediul
economic, putând fi o soluţie la îndemână.
În al doilea rând este important să determinăm care vor fi, pe viitor, originile
cele mai probabile ale fluxurilor de imigranţi ce vor ajunge la noi în ţară, apartenenţa,
evoluţia acestora, cât şi evoluţia procentului de infracţionalitate în ţara noastră a
acestor fluxuri. Aceste aspecte capătă o importanţă fundamentală în individuarea
politicilor de migraţie menite să răspundă unor provocări pe termen mediu şi lung.
Printre principalii predictori ai fluxurilor migratorii s-au numărat reţelel de
relaţionare care conectează comunităţi deja stabilite în ţara de destinaţie şi ţara de
origine. În ceea ce priveşte cazul imigranţilor din România, nu putem spune că există
date concrete în acest sens, deci orice ipoteză de acest gen nu este susţinută încă de
date empirice.
O particularitate, de care trebuie să ţinem cont, este aceea că de-a lungul
studiilor pe migraţie s-a observat că există o corelaţie puternică între procentul de
criminalitate al imigranţilor din ţara gazdă şi procentul de criminalitate absolut care
este prezent în ţara de origine a imigranţilor, dar depinde totodată şi de existenţa unor
reţele relaţionare, sau cel puţin, de prezenţa unor eventuale enclave etnice în statul de
destinaţie, de rapiditatea procesului de asimilare şi nu în ultimul rând de conjunctura
economică a statului gazdă.
4. Reprezentări grafice
În continuare voi prezenta o hartă a mediilor scorurilor unor variabile ce au fost
luate în calcul în stabilirea gradului de favorizare a imigraţiei din partea statelor
gazdă (au fost luate în calcul variabile complexe precum mobilitatea pieţei muncii,
accesul la educaţie al imigranţilor, posibilitatea accesului la participarea politică,
şederea pe termen lung, accesul la cetăţenie, şi politicile anti-discriminare ale statelor
gazdă).
Dintr-o analiză sumară a hărţii de mai jos (grafic 1) se observă faptul că
România prezintă un scor ce o situează undeva la mijloc în privinţa accesului
imigranţilor obţinând un scor de 49 în intervalul 0 – 100.
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Grafic 1. Scoruri generale ale variabilelor favorabile imigraţiei (date 2010)

Astfel, are un scor bun la politicile anti-discriminare dar foarte scăzut în
privinţa accesului la educaţie şi participare politică (grafic 2).

Grafic 2. Diagramă-radar. Politici imigraţie
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Grafic 3. Comparaţie Italia – România.

În comparaţie cu Italia, o ţară latină şi relativ apropiată din punct de vedere
cultural, lingvistic, mai mult ţintă a emigranţilor români decât al imigranţilor italieni
pe teritoriul românsc, România prezintă similarităţi din punct de vedere al mobilităţii
pieţei muncii, oferă un acces scăzut la participarea politică dar preia conducerea cand
vine vorba de politicile anti-discriminare (grafic 3).
Reprezentarea grafică de mai jos ne oferă practic un raspuns la întrebarea « De
ce este Marea Britanie o ţară preferată de imigranţi? » şi putem observa că faţă de
România care stă bine la capitolul politici anti-discriminare, Marea Britanie aproape
că atinge scorul de 90/100. De asemenea, oferă un acces bun la naţionalitate,
educaţie, participare politică şi nu în ultimul rând are o piaţă a muncii mobilă (grafic
4).
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Grafic 4. Comparaţie Marea Britanie - România

Grafic 5. Comparaţie Spania – România

În graficul de mai sus putem să observăm că faţă de România, Spania oferă un
acces al imigranţilor mult mai bun în ce priveşte accesul la reşedinţă pe termen lung,
iar piaţa forţei de muncă este dinamică, în opinia mea, aceste două criterii fiind
primordiale în alegerea ca destinaţie a Spaniei din perspectiva imigranţilor (Grafic 5).
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PIRATERIA, REALITATE A MILENIULUI III
Aurel PUICHILIŢĂ*
Modern maritime piracy has become one of the major threats to safety at sea. How to
combat maritime piracy on sea line of communication is the major concern of most governments
and shipping agencies. It is argued that some form of government cooperation involving most of the
governments of regions affected by maritime piracy is the best way to combat maritime piracy,
although it is not an easy task due to various political, economical, and historical reasons. A
unilateral and expedient arrangement by one or a few governments to combat maritime piracy may
be convenient but may also encounter resistance or raise suspicion from other governments. This
article presents some legal aspects of combating maritime piracy and the steps made so far in
fighting this anachronistic phenomenon.
Cuvinte-cheie: piraterie, piraţi, terorism, maritim, naval

1. Dimensiunea pirateriei navale şi implicaţiile la scară planetară
Pirateria navală a înregistrat o evoluţie permanent crescătoare în ultimii ani,
conform rapoartelor întocmite de Biroului Internaţional Maritim - International
Maritime Bureau (IMB). Fenomenul a intrat definitiv în atenţia opiniei mondiale
începând cu anul 2008, când piraţii care operează în dreptul coastelor Somaliei au
reuşit capturarea unei nave ucrainene încărcate cu 33 de tancuri ruseşti1 şi a unui
petrolier de mare capacitate. Tensiunea în zonă a fost şi mai mult ridicată după data
de 14 aprilie 2009, când forţe speciale aparţinând US Navy au ucis trei piraţi şi au
capturat un altul2 în misiunea de salvare a unui comandant de navă american ţinut
ostatic.
Veniturile piraţilor obţinute prin taxe de răscumpărare sunt estimate la 39
milioane de euro în 2009 şi 238 milioane de dolari în 20103. Numărul atacurilor
piratereşti a crescut şi mai mult în anul 2010, ca urmare a faptului că aceştia au
investit o parte din bani în ambarcaţiuni rapide şi sisteme de navigaţie şi comunicaţii
performante, extinzându-şi aria de acţiune în afara rutelor de patrulare ale forţelor
navale. Extinderea razei de acţiune a produs şi modificări tactice, prin utilizarea
„navelor mamă” ca baze de atac şi reaprovizionare. Aceste lucruri nu ar fi fost
posibile în lipsa banilor primiţi ca răscumpărare. În acest moment, piraţii sunt
capabili să abordeze inclusiv nave petroliere de mare tonaj, fapt care îi determină să
reclame valori imense pentru răscumpărarea acestora.
În conformitate cu evaluările specialiştilor Cyprus Shipping Chamber,
pirateria navală costă economia mondială aproximativ 12 miliarde de dolari anual4.
Conform statisticilor Centrului de Raportare a Actelor de Piraterie - Piracy Reporting
*
1

Comandor, şef de stat major, Centrul de Scafandri, Constanţa

Nick Wadhams, The Somali Pirates: Tanks, but No Tanks, Time Magazine, joi 9 octombrie 2008, vizibil pe
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1848772,00.html, accesat pe 26.09.2011.
2
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1169712/Flawless-How-U-S-Navy-snipers-killed-Somali-pirates-just-shots-dark-deck-rolling-ship.html, accesat pe 26.09.2011.
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Piracy_in_Somalia, accesat pe 27.09.2011.
4
http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=24413, accesat pe 20.09.2011.
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Center (PRC) din cadrul IMB, în primul semestru din 2011 au fost raportate un total
de 266 de atacuri ale piraţilor la nivel mondial, faţă de 196 de incidente înregistrate în
anul precedent în aceeaşi perioadă. De asemenea, raportul indică faptul că mai mult
de 60% din atacuri s-au produs în Marea Arabiei şi au fost executate de către piraţii
somalezi. La data întocmirii raportului un număr de 16 nave se aflau sub controlul
piraţilor somalezi, membrii echipajelor care totalizau un număr de 301 persoane, fiind
reţinuţi ca ostatici5.
Atacurile piraţilor sunt în mare parte grupate în patru arii geografice, după cum
urmează:
- Golful Aden, lângă Somalia şi intrarea dinspre sud a Mării Roşii;
- Golful Guineei, în dreptul Nigeriei şi delta fluviului Niger;
- Strâmtoarea Malacca între Indonezia şi Malaezia;
- Apele din sudul Indiei adiacente Sri Lanka.
Pirateria navală afectează nu numai apele internaţionale, fiind practicată chiar
pe unele ape interioare, cum ar fi fluviul Amazon, conform unei ştiri publicate de
„The Guardian”6, potrivit căreia autorităţile braziliene au constituit un grup de luptă
împotriva piraţilor (anti-piracy task force) cu scopul să prevină înmulţirea atacurilor
asupra navelor care tranzitează Amazonul. Acest grup este compus din 50 de ofiţeri
de poliţie care vor opera cu opt ambarcaţiuni. Conform aceleiaşi ştiri, atacurile
piraţilor executate în Brazilia pe apele interioare şi internaţionale adiacente în anul
2010 au fost cu 80% mai numeroase decât cele înregistrate în 2009.
Pirateria a deschis noi oportunităţi inclusiv pentru oamenii de afaceri.
Răspunsul la întrebarea cum sunt plătite sumele pretinse ca răscumpărare de piraţii
somalezi, poate fi aflat cel mai uşor în Anglia, mai precis, Londra. Conform unei ştiri
publicate de BBC News7 în data de 29 ianuarie 2009, eliberarea în siguranţă a
ostaticilor reţinuţi pe coastele Somaliei de către piraţi este în responsabilitatea unei
afaceri de proporţii în care sunt implicaţi avocaţi, negociatori şi echipe de securitate
din capitala Angliei. Actorii principali în această afacere încearcă să desfăşoare
activităţile în cel mai discret mod posibil. Plata unei răscumpărări nu constituie un act
ilegal în legislaţia britanică, dacă nu survine ca urmare a unui act terorist. Statul a
eşuat în eliminarea actelor de răpire, fapt care a determinat apariţia unui precedent în
plata răscumpărării. Din acest motiv, piraţii somalezi din momentul în care au pus
piciorul pe o navă, ştiu că primirea unei sume de bani pentru răscumpărare este o
chestiune de timp prin intermediul acestei industrii create în Londra. Prima verigă în
lanţul plăţii răscumpărărilor este negociatorul, a cărui misiune este să obţină un preţ
rezonabil. Negocierea începe de la sume astronomice solicitate de răpitori, dar
evoluează rapid în jos pe parcursul negocierilor care pot dura chiar luni de zile, cu
contacte zilnice între negociator şi piraţi. Durata medie a negocierilor până la
executarea plăţii este de două luni, iar valoarea răscumpărărilor negociate variază
între 1 şi 2 milioane de dolari conform semnatarului aceleiaşi ştiri.
5

Idem.
Brazil Task Force to Combat Amazon River Piracy, vizibil pe http://www.planetdata.net/sites/maritime/news, accesat
pe 20.09.2011.
7
Who do pirates call to get their cash?, vizibil pe http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7847351.stm, accesat
pe 26.09.2011.
6
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Totuşi, misiunea de salvare nu se consideră finalizată în acest punct. Urmează
o altă problemă care dă mari bătăi de cap personalului implicat în această acţiune –
efectuarea fizică a plăţii către piraţi. Cea mai uzitată metodă de efectuare a plăţii este
pe mare, folosind o ambarcaţiune care se deplasează către nava ancorată în afara
apelor naţionale ale Somaliei, de regulă la nord. Aceste nave se expun pericolului de
a fi atacate de către alţi piraţi. În cazul plăţii pentru răscumpărarea petrolierului
„Sirius Star” în 2008, se pare că a fost folosită calea aerului, prin paraşutarea unui
container cu bani deasupra navei care se afla ancorată în apele internaţionale, la nord
de Somalia.
Mărturie asupra plăţii sumelor reprezentând răscumpărarea echipajelor şi
navelor prin intermediari, stau alte ştiri precum cea publicată de PLANET DATA8,
conform căreia în data de 24 mai 2011, pe aeroportul din Mogadishu au fost reţinute
şase persoane de naţionalităţi diferite, printre care un american şi un britanic, care
potrivit declaraţiei acestora transportau 3,6 milioane de dolari ca răscumpărare pentru
eliberarea navelor „Yuan Xiang” sub pavilion chinezesc şi „SUEZ” sub pavilion
indian.
2. Organizaţii şi forţe implicate în lupta împotriva pirateriei
Creşterea numărului actelor de piraterie în Golful Aden şi în largul coastelor
Cornului Africii a subminat efortul umanitar internaţional pentru Africa şi securitatea
pe cele mai aglomerate şi importante rute maritime la nivel mondial – porţile de
intrare şi ieşire ale Canalului Suez. NATO, s-a implicat încă din 2008 în descurajarea
şi interzicerea actelor de piraterie pentru a creşte nivelul de siguranţă în zonă.
La cererea Secretarului General ONU Ban Ki-moon formulată la sfârşitul
anului 2008, NATO a iniţiat escorta navelor implicate în programul ONU World
Food Programme (WFP), care tranzitau aceste ape periculoase, în cadrul operaţiei
Allied Provider (octombrie - decembrie 2008)9. Suplimentar apărării apropiate a
navelor din acest program, NATO a desfăşurat patrule de descurajare în zonă,
prevenind în acest fel atacurile piraţilor. Această operaţie a fost succedată de operaţia
Allied Protector (martie – august 2009), care a continuat să contribuie la menţinerea
unor rute maritime relativ sigure.
Operaţia în curs Ocean Shield, diferă de predecesoare, prin faptul că aceasta
acoperă un domeniu mai larg de misiuni. Aceasta nu se limitează numai la asigurarea
securităţii rutelor maritime în regiune, ci asigură şi instruirea statelor riverane pentru
a-şi dezvolta propriile capacităţi de combatere a activităţilor asociate pirateriei.
NATO desfăşoară acţiunile împotriva pirateriei în conformitate cu rezoluţiile
Consiliului de Securitate ONU şi în complementaritate cu acţiunile iniţiate de alţi
actori, inclusiv UE.
Operaţia Ocean Shield a fost aprobată de Consiliul Atlanticului de Nord pe 17
august 2009 şi este proiectată să se desfăşoare până în 2012. Operaţia este susţinută
prin rotaţie de forţele SNMG1 (Standing Nato Maritime Group 1) - şi SNMG2,
8

Pirates Release Ship After K&R Team Detained in Mogadishu, vizibil pe http://www.planetdata.net/sites/
maritime/news.php?story=37027, accesat pe 27.09.2011
9
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm, accesat pe 26.09.2011.
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pentru o durată de 6 luni. Aceste grupări de nave permanente fac parte din Forţele de
Reacţie Imediată ale NATO, reprezentând forţe maritime multinaţionale integrate,
aparţinând diferitelor state aliate. Aceste grupări sunt în permanenţă la dispoziţia
NATO pentru executarea diferitelor misiuni, care pot varia de la participarea la
exerciţii, la intervenţii operaţionale.
Operaţia EUNAVFOR „ATLANTA”, a fost iniţiată în decembrie 200810, şi
este desfăşurată în concordanţă cu rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU.
Operaţia a fost prelungită de către Consiliul European până în 2012 şi are următoarele
obiective:
- protecţia navelor cuprinse în programul World Food de ajutor umanitar şi
African Union Mission din Somalia;
- participarea la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi
jaf armat;
- protejarea navelor vulnerabile;
- monitorizarea activităţilor navelor de pescuit din largul coastelor Somaliei.
Forţele participante la această operaţie provin din Belgia, Bulgaria, Croaţia,
Cipru, Republica Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda,
Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia,
Anglia (care găzduieşte şi statul major operaţional), Lituania, Letonia, precum şi state
din afara Uniunii Europene precum Croaţia, Muntenegru, Norvegia, Elveţia şi
Ucraina.
Chiar dacă la nivel mondial lupta împotriva terorismului naval este departe de
a fi câştigată, s-a realizat o relativă coeziune a statelor în ceea ce priveşte implicarea
într-un efort comun împotriva acestui fenomen barbar. Primele rezultate sunt vizibile
prin salvarea unor nave comerciale de la atacurile piraţilor, prin capturarea acestora
sau respingerea atacurilor, de către nave militare aflate în misiunea EU NAVFOR.
Site-urile care abordează tematica securităţii maritime abundă de ştiri privind
acţiuni reuşite ale forţelor navale în lupta contra pirateriei navale. În acest sens o ştire
publicată pe NAVYTIMES11 relatează despre atacul executat cu un elicopter lansat
de pe distrugătorul american „BULKLEY” asupra unei ambarcaţiuni cu piraţi care
erau angajaţi în atacul unui tanc petrolier, în timp ce acesta tranzita Golful Oman.
Misiunea a fost lansată urmare a apelului SOS transmis de comandantul petrolierului
sub pavilion panamez, care a precizat că este urmărit şi atacat de către piraţi.
În urma acestui atac se presupune că au fost ucişi patru piraţi.
Pe acelaşi site, este preluată o ştire aparţinând THE COPENHAGEN POST12,
conform căreia 4 piraţi somalezi au fost ucişi şi 24 reţinuţi, concomitent cu eliberarea
a 16 ostatici iranieni în data de 16 mai 2011. Acest lucru a survenit ca urmare a unui
schimb de focuri între o navă militară daneză şi o „navă mamă” aparţinând piraţilor
somalezi care deschiseseră focul asupra navei de luptă în timp ce aceasta se apropia.
Este greu de acceptat că îndrăzneala şi iresponsabilitatea piraţilor a condus la atacul
10
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unei nave de luptă, fapta având mai mult caracterul unui atac „kamikaze”. În urma
schimbului de focuri, piraţii rămaşi s-au predat aruncând armele în mare.
Împotriva pirateriei, în afară de iniţiativele militare, se regăsesc şi acţiuni ale
organizaţiilor din industria shipping-ului, ultima din acest tip fiind reprezentată de
campania „Save Our Seafarers” (SOS)13 – Salvaţi Navigatorii Noştri. Organizaţiile
din spatele acestei campanii sunt International Transport Worker’s Federation,
International Chamber of Shipping, International Association of Independent Tanker
Owners, International Association of Dry Cargo Shipowners şi Baltic and
International Maritime Council (BIMCO). Aceste organizaţii cer tuturor guvernelor
să acţioneze prioritar în şase direcţii pentru a contracara pirateria:
1. reducerea eficacităţii „navelor mamă” uşor de identificat;
2. autorizarea Forţelor Navale pentru reţinerea piraţilor şi predarea acestora
pentru judecare şi condamnare;
3. condamnarea aspră a tuturor actelor de piraterie şi a intenţiilor în acest sens
prin legislaţia naţională, în concordanţă cu obligaţiile stabilite prin
convenţiile internaţionale privind suprimarea pirateriei;
4. suplimentarea forţelor navale în zonele afectate de piraterie;
5. asigurarea unei mai bune protecţii şi sprijin pentru navigatori;
6. urmărirea şi condamnarea organizatorilor şi sponsorilor care se ascund în
spatele reţelelor criminale.
3. Aspecte de ordin politic şi de drept internaţional maritim privind
intervenţia cu forţe pentru suprimarea actelor de piraterie şi jaf armat pe mare
În încercarea de a pune bazele ofensivei contra pirateriei navale, Organizaţia
Naţiunilor Unite (ONU) a emis patru rezoluţii în anul 2008 privind combaterea
pirateriei şi a jafului armat pe mare14, iar începând cu anul 2009, mai mult de 12 state
şi-au redislocat nave de luptă în Golful Aden pentru a lupta contra piraţilor.
Prima rezoluţie ONU cu referire exclusivă la piraterie (numărul 1816, adoptată
de către Consiliul de Securitate în data de 02 iunie 2008)15, în afară de apelul către
toate statele de a coopera pentru limitarea şi reprimarea actelor de piraterie, prin
punctul 7 „decide ca pentru o perioadă de şase luni de la data rezoluţiei, să permită
statelor care colaborează cu TFG (Task Force Group) în lupta împotriva pirateriei şi
jafurilor armate în largul coastelor Somaliei şi pentru care a fost făcută o notificare
prealabilă către Secretarul General, următoarele:
a) intrarea în apele teritoriale ale Somaliei cu scopul de a reprima actele de
piraterie şi jaful armat pe mare, folosind acţiuni permise prin dreptul internaţional
maritim în apele internaţionale şi,
b) folosirea tuturor mijloacelor necesare pentru reprimarea actelor de
piraterie şi jaf armat, în maniera care să nu contravină dreptului internaţional
maritim aplicabil apelor internaţionale în materie de piraterie”.
13

Shipping Industry Bands Together for Anti-Piracy Campaign, vizibil pe http://www.planetdata.net/sites/
maritime/news.php?story=36332, accesat pe 27.09.2011.
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http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_documents.htm, accesat pe 26.09.2011.
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Această rezoluţie afectează temporar suveranitatea Somaliei în apele sale
teritoriale, permiţând navelor aparţinând grupării de forţe TFG să-şi lărgească
considerabil aria de acţiune, reducând posibilităţile de retragere ale piraţilor. Acest
lucru a permis anihilarea multor „nave mamă” la adăpostul cărora ambarcaţiunile de
atac îşi refăceau forţele şi planificau noi atacuri.
A doua rezoluţie ONU (numărul 1838 adoptată de către Consiliul de Securitate
în data de 07 octombrie 2008)16 cu adresabilitate la acelaşi fenomen, prin punctul 9
exprimă necesitatea urgentării deciziei Secretarului General privind prelungirea
efectelor punctului şapte din rezoluţia 1816, la solicitarea TFG. În plus, Consiliul de
Securitate al ONU reînnoieşte apelul la statele interesate de securitatea maritimă să ia
parte activă la lupta împotriva pirateriei navale în largul coastelor Somaliei, mai
concret, prin redislocarea de forţe navale şi aeronave în această zonă şi să acţioneze
în conformitate cu dreptul internaţional şi actuala convenţie. Prin prevederile puntului
3 se face un apel către forţele militare care operează în zonă să folosească forţa în
acord cu dreptul internaţional, în apele internaţionale şi spaţiul aerian adiacent
teritoriului Somaliei.
O a treia rezoluţie (1846) a Consiliului de Securitate al ONU17 adoptată pe 02
decembrie 2008, prin punctul 10 prelungeşte cu 12 luni de la data rezoluţiei efectele
punctului 7 din rezoluţia 1816, decizie îndelung aşteptată de statul major al TFG. Prin
aceeaşi rezoluţie, în punctul 2, este formulată îngrijorarea privind concluziile din
raportul Grupului de Monitorizare a Somaliei emis la 20 noiembrie 2008, referitoare
la faptul că escaladarea plăţilor efectuate pentru răscumpărarea libertăţii navelor şi
echipajelor a condus la dezvoltarea pirateriei în largul coastelor Somaliei. În schimb
prin punctul 6 este salutată decizia Uniunii Europene (UE) de a desfăşura o operaţie
cu durata de 12 luni începând cu decembrie 2008, în sprijinul convoaielor incluse în
World Food Programme (WFP), asigurarea asistenţei umanitare Somaliei şi altor
nave, precum şi reprimarea actelor de piraterie şi jaf armat în largul apelor Somaliei.
Ca element de noutate, această rezoluţie abordează o problemă delicată legată
de destinaţia piraţilor reţinuţi pentru acte de piraterie sau jaf dovedite sau pentru
prezumţii în acest sens. Prin punctul 15 al rezoluţiei se face referire la Convenţia
SUA din 1988 pentru suprimarea actelor ilegale împotriva securităţii maritime (The
1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime
Navigation), în particular la obligaţia statelor semnatare de a stabili sancţiuni pentru
persoanele care se fac răspunzătoare, sau stabilirea răspunderii în cazul persoanelor
suspecte pentru capturarea sau exercitarea controlului asupra unei nave prin forţă sau
ameninţare, sau oricare formă de intimidare, precum şi acceptul predării acestor
persoane18. Acest punct anticipează una din principalele probleme cu care se vor
confrunta forţele angajate în lupta împotriva piraţilor, care nu vor avea cui să predea
persoanele reţinute şi care se fac vinovate de fapte de jaf sau piraterie dovedite.
16
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O ştire publicată pe site-ul EU NAVFOR19, face cunoscut faptul că pe data de
21 aprilie 2011, EU NAVFOR a eliberat 18 persoane suspectate de piraterie, care
erau reţinute pe nava de luptă finlandeză „POHJANMAA” de pe data de 16 aprilie.
Acest lucru s-a datorat refuzului unor state care aveau un interes în acest caz de a
prelua spre judecare suspecţii. Aceste state, fie au decis să nu înceapă urmărirea
penală asupra acestora, fie nu au formulat intenţia de a judeca suspecţii în termenul
stabilit.
Conform dreptului internaţional cu referire la piraterie, toate statele au dreptul
să judece persoane suspecte de a fi implicate în acte de piraterie. Acelaşi lucru este
preluat şi de articolul 105 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării.
Dacă statul nu doreşte să judece suspecţii, va cere acest lucru unui alt stat. De regulă,
statul sub al cărui pavilion navigă nava atacată este următorul stat căruia i se solicită
acest lucru. Alte state care pot prelua spre judecare suspecţii, sunt statele ale căror
cetăţeni se află în rândul membrilor echipajului, statul în care compania de shipping a
navei activează, sau oricare alt stat care are o legătură naţională cu cazul în speţă.
EU NAVFOR poate contacta statele cu care are acorduri de acceptare a
cazurilor de piraterie. În acelaşi timp, EU NAVFOR va preda suspecţii numai statelor
care îndeplinesc nişte standarde minime privind respectarea Drepturilor Omului, cum
ar fi absenţa pedepsei cu moartea, sau a pedepselor corporale, sau vor căuta asigurări
că aceste pedepse nu vor fi aplicate suspecţilor predaţi.
În cazul descris anterior, nu a existat nici un stat dispus să preia spre judecată
suspecţii, şi în conformitate cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, EU
NAVFOR nu avea dreptul să reţină suspecţii pe termen nelimitat şi nici nu are
autoritatea juridică să îi judece şi să-i condamne pe aceştia.
Ultima rezoluţie emisă de Consiliul de Securitate al ONU în anul 2008
(numărul 1851 din 16 decembrie)20, este focalizată către aceeaşi problemă, a
soluţionării mecanismului de reţinere şi punere sub acuzare a personalului care se
face vinovat de acte de piraterie sau jaf armat pe mare. Prin punctul trei, toate statele
şi organizaţiile regionale care luptă împotriva pirateriei în largul coastelor Somaliei,
sunt invitate să stabilească înţelegeri sau aranjamente speciale cu statele care doresc
să primească în custodie piraţii şi să constituie instanţe oficiale pentru cercetarea şi
acuzarea persoanelor reţinute ca urmare a operaţiilor executate sub această rezoluţie
pentru acte de piraterie sau jaf armat în largul coastelor Somaliei, cu avizul prealabil
al TFG pentru actele comise în apele teritoriale ale Somaliei şi dacă aceste înţelegeri
sau aranjamente nu aduc prejudiciu implementării efective a Convenţiei SUA. Sunt
vizate în special statele din zonă.
Următoarele patru rezoluţii emise de către Consiliul de Securitate până în
prezent au ca ţintă aspecte de ordin legislativ şi procedural. Prin rezoluţia 1818 din
2010 se recunoaşte explicit că eşecul în condamnarea persoanelor responsabile pentru
acte de piraterie şi jaf armat în largul coastelor Somaliei subminează efortul
comunităţii internaţională în combaterea acestui fenomen. Se face un apel la toate
19
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statele cu accent pe statele din zonă să condamne actele de piraterie prin dreptul lor
naţional şi să considere prioritară judecarea suspecţilor şi condamnarea vinovaţilor
pentru piraterie, în acord cu dreptului internaţional umanitar.
Este afirmat de asemenea faptul că pirateria a luat amploare în zonă ca urmare
a incapacităţii guvernelor care s-au succedat la conducerea Somaliei de a impune
ordinea de drept. Au fost identificate şi oportunităţi de dezvoltare a regiunii prin
organizarea unei industrii de pescuit eficiente, recunoscându-se dreptul suveran al
Somaliei asupra resurselor naturale din marea teritorială şi zona exclusivă.
În legătură cu situaţia Somaliei din ultimul deceniu, conform afirmaţiei lui
Maxim Worcester21 în cartea sa Time to rethink the fight against maritime piracy in
the Indian Ocean, „comunitatea internaţională are partea ei de vină pentru evoluţia
situaţiei în zonă. În timp ce Somalia se scufunda în haos după căderea regimului lui
Mohamed Siad Barre, unele state europene şi asiatice au profitat de situaţie şi şi-au
trimis flotele de pescuit în apele Somaliei. Altele, au folosit apele teritoriale ale
acestei ţări pentru a deversa mii de butoaie de deşeuri toxice. Fără o gardă de coastă
care să prevină aceste tipuri de activităţi ilegale, pescarii somalezi au început să se
organizeze şi să se înarmeze, cu scopul de a se opune deversării deşeurilor toxice şi
de a percepe taxe de la navele de pescuit străine. Ceea ce a debutat ca o luptă aşa zis
legitimă împotriva exploatării, curând s-a transformat într-o afacere criminală
internaţională, a cărei eficienţă financiară a fost imediat remarcată de către
pescari”.
O altă problemă ce priveşte aspectul legalităţii luptei pentru combaterea
pirateriei pe mare care a iscat controverse, o constituie folosirea societăţilor private
pentru asigurarea securităţii navelor pe mare. Unele opinii susţin faptul că numai
statul este în măsură să utilizeze forţa pentru a proteja navele şi echipajele lor22.
Susţinătorii acestei idei sunt şi cei care condamnă folosirea societăţilor private de
securitate în Irak şi Afghanistan. Ceea ce nu este luat în calcul, este faptul că
reconstrucţia Irakului şi Afghanistan-ului nu ar fi posibile fără aceste societăţi private
de securitate şi că cele mai multe dintre acestea acţionează în modul cel mai
responsabil cu putinţă de fiecare dată. Folosirea acestor societăţi în locaţiile cu
probleme a devenit esenţială pentru simplul motiv că nu sunt suficienţi militari care
să execute aceste misiuni de rutină cum ar fi apărarea bazelor militare, ambasadelor,
personalului sau convoaielor. În aceeaşi idee, nominalizarea personalului militar
pentru apărarea navelor de atacurile piraţilor se va dovedi nerealistă, din acelaşi
motiv, nu sunt suficienţi pentru acoperirea cererii.
Mai mult, este discutabil dacă un poliţist sau chiar un soldat a beneficiat de un
antrenament adecvat pentru misiunea în cauză, sau dacă aceştia au în mod normal
experienţa necesară pentru a acţiona sub stresul focului de armă. O bună parte din
personalul acestor societăţi de securitate private au experienţă de luptă, a fost
verificat şi s-a oferit voluntar pentru aceste misiuni. Cu toate acestea, proprietarul
navei trebuie să demonstreze că a acţionat cu diligenţa cuvenită atunci când a decis
folosirea gărzilor înarmate la bordul navelor. Comandantul navei trebuie să verifice
21
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CV-ul personalului societăţii de securitate ambarcat, pentru a se asigura că nimeni nu
a suferit condamnări anterioare sau are probleme medicale care pot influenţa
securitatea navei sau echipajului. Întrebarea fundamentală care urmează a fi rezolvată
este cine autorizează folosirea forţei.
În cazul contractelor între compania de shipping şi societatea privată de
securitate, comandantul nu are control asupra deciziei finale privind instalarea şi
folosirea unui tip de armament. Cu alte cuvinte, comandantul nu are responsabilităţi
pe linia asigurării securităţii echipajului şi navei. În realitate, trebuie să existe o
obligaţie contractuală prin care comandantul se supune unor instrucţiuni de securitate,
care se extind până la rerutarea traseului navei. Acest lucru reprezintă o mutaţie
fundamentală în rolul tradiţional al comandantului care avea responsabilitatea finală
privind siguranţa şi securitatea asupra navei aflate sub comanda sa.
Devine din ce în ce mai evident faptul că nu există un panaceu universal pentru
stoparea sau chiar reducerea pirateriei cel puţin pentru Golful Aden şi Oceanul
Indian. Ceea ce se urmăreşte, este materializarea unui set de măsuri care judicios
coordonate pot conduce la reducerea sau eliminarea pirateriei. În opinia lui Maxim
Worcester23, aceste măsuri ar putea fi:
- o nouă abordare a normelor de drept maritim care reglementează folosirea
forţei în marea liberă şi apele teritoriale; aceste reglementări trebuie făcute
în acest secol şi adaptate ameninţărilor actuale;
- regulile de angajare folosite de forţele navale care acţionează pentru
protecţia rutelor maritime de transport trebuie să fie coordonate şi unanim
agreate; mai mult, trebuie reconsiderate tipurile de nave care vor fi folosite
pentru această misiune, cu scopul de combatere a pirateriei eficient, cu
costuri cât mai reduse;
- folosirea societăţilor private de securitate trebuie reglementată de comun
acord;
- companiile de shipping trebuie să se conformeze cerinţelor de bază privind
securitatea când operează în zone periculoase şi trebuie să acorde atenţia
cuvenită protejării echipajului şi încărcăturii; ei trebuie să investească în
mijloace mai eficiente de protecţie pasivă şi să adopte şi măsuri active dacă
este necesar;
- Poliţia şi serviciile de securitate trebuie să combată activ grupările crimei
organizate implicate în piraterie cât mai devreme cu putinţă, în scopul
reducerii atracţiei pe care o poate genera acest fenomen; aceştia trebuie de
asemenea să se asigure că pirateria nu poate fi folosită de către organizaţiile
teroriste pentru a-şi atinge obiectivele;
- comunitatea bancară trebuie să acorde o mai mare atenţie asupra
fenomenului „spălării banilor” şi să raporteze autorităţilor toate tranzacţiile
suspecte;
- întocmirea unor planuri pe termen lung pentru a iniţia procesul de
stabilizare a Somaliei şi înfiinţarea unei Gărzii de Coastă eficiente cu
23
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asigurarea fondurilor necesare. Acest lucru poate fi realizat prin parteneriat
public privat, în care să fie implicate de preferinţă companii private de
securitate calificate.
Indiferent care sunt costurile pe care le generează lupta împotriva pirateriei,
măsurile de ordin politic, economic şi militar pentru eradicarea acestui fenomen,
trebuie luate fără întârziere şi aplicate cu consecvenţă. Pericolul pe care îl poate
genera inacţiunea în acest sens poate costa economia mondială mai mult decât ne
putem imagina, implicaţiile fiind şi de natura sporirii insecurităţi pe liniile de
comunicaţii maritime prin clivajul pirateriei spre activitatea organizaţiilor teroriste şi
cartelurile crimei organizate.
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ROLUL DIPLOMAŢIEI PREVENTIVE ÎN REDUCEREA
AMENINŢĂRILOR ASIMETRICE
Gabriel ANGHEL*
Today, the international security environment faces increasing nonmilitary and
nonconventional complex risks which create new types of challenges for security. The proliferation
of nuclear technologies and other weapons of mass destruction, terrorism, religious and nationalist
fanaticism, organized crime, illegal migration, threats posed to the environment are just few of the
defiance affecting both states and international community aggregate.
The success in annihilating such threats in an amiable way through specific means of
preventive diplomacy depends not only on the convergence of the strategies proposed to release
tension of the situation but also on the diplomatic ability of each party represented at the
negotiation table, on the responsibility and understandable approach.
Even though preventive diplomacy is aimed at defusing a potential conflict or at preventing
the reemergence of another old one it requires an attentive approach. The preventive action should
aim at anticipating new disputes and preventing their degeneration into violence but the same time
at creating the opportunities for priorities establishment in case of conflict reemergence.
Cuvinte cheie: ameninţare, diplomaţie preventivă, apărare, securitate, conflict, criză

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române se arată că „simetria este
proprietatea unui ansamblu spaţial de a fi alcătuit din elemente reciproc
corespondente şi de a prezenta, pe această bază, anumite regularităţi;
proporţionalitate, concordanţă, armonie între părţile unui tot, între elementele unui
ansamblu etc.; distribuţie egală, regulată, armonioasă a părţilor unui tot, a
elementelor unui ansamblu; corespondenţă exactă (ca formă, poziţie etc.) între
părţile opuse ale unui tot”1.
Pentru a defini şi înţelege conceptul de simetrie în contextul militar, putem să
ne imaginăm, cu uşurinţă, că un „ansamblu”, cum este cel prezentat în definiţia de
mai sus, poate să îl constituie şi un conflict armat, iar principalele lui elemente
componente să fie cele două părţi aflate în conflict.
Definind în acest mod conceptul de simetrie a conflictelor armate, cu ajutorul
aceluiaşi dicţionar, ajungem la concluzia că asimetria conflictelor nu poate fi altceva
decât „lipsa de simetrie” cu privire la elementul abordat, cel al conflictelor.
Putem, deci, cel puţin teoretic, să afirmăm existenţa sau, după caz, nonexistenţa simetriei în unele conflicte militare. Putem vorbi de conflicte simetrice şi de
conflicte armate asimetrice.
Perioada recentă a fost martora a numeroase „conflagraţii locale,
convenţionale, simetrice, asimetrice etc.”, care, în loc să rezolve problemele apărute,
*
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au conturbat şi continuă să conturbe relaţiile internaţionale, făcând dovada faptului că
diferendele interstatale nu pot fi reglementate pe calea armelor.
1. Manifestarea ameninţărilor asimetrice în actualul context de securitate
Existenţa, apariţia şi dezvoltarea unor elemente de asimetrie la nivelul
comunităţii umane, a fost considerată ca principal vector al dezvoltării, concomitent
cu percepţia conform căreia acestea pot constitui şi componenta perturbatoare majoră
a dinamicii naturale a societăţii.
În perioada actuală, intensificarea relaţiilor între state, la nivel internaţional, au
condus la apariţia unor noi elemente de valorizare şi cuantificare ale conceptului de
asimetrie, astfel încât variabilele ce trebuie luate în calcul acoperă o gamă largă de
indici cu influenţă directă asupra dezvoltării şi amplificării fenomenului ca atare.
Transformarea noţiunii de asimetrie din instrument de progres în cel de iniţiere
şi desfăşurare a confruntărilor armate a dus la apariţia, în limbajul politic şi militar, a
unui nou termen, cu o valoare semantică mult mai amplă, folosit în a defini toate
situaţiile care nu se înscriu în tiparele clasice, universal acceptate: ameninţarea
asimetrică.
Definirea acestui nou termen, intens vehiculat în cadrul discursului politic şi cu
implicaţii deosebite la nivel decizional militar, a necesitat elaborarea unui cadru
amplu de analiză care să înglobeze toate elementele necesare: psihologice, sociale,
economice, culturale, religioase, militare.
Din punct de vedere semantic, termenul de „ameninţare asimetrică” implică
două noţiuni distincte2:
- ameninţarea: atitudine negativă cu impact asupra afectivităţii individuale sau
de grup;
- asimetria: proprietate a relaţiilor dintre doi termeni care nu este valabilă în
sens reciproc.
Extrapolarea sintagmei „ameninţare asimetrică” la nivel global şi adaptarea ei
la situaţiile concrete existente şi apărute la nivel internaţional conduce la formularea
următoarei definiţii: „pericolul generat de posibilitatea de a întrebuinţa mijloace sau
metode diferite pentru a lovi sau neutraliza punctele forte ale unui adversar,
exploatând slăbiciunile sale, în scopul obţinerii unui rezultat disproporţionat”.3
Din punct de vedere militar şi al securităţii naţionale, ameninţarea asimetrică
este definită ca fiind „modalitatea de a gândi, organiza şi acţiona, într-o manieră
diferită de cea a adversarului, pentru a se ajunge la maximizarea avantajelor
deţinute, exploatarea slăbiciunilor acestuia, având ca rezultat preluarea iniţiativei şi
obţinerea unei mai mari libertăţi de acţiune. Ameninţarea asimetrică poate fi
politico-strategică, militar-strategică, operaţională sau o combinaţie între acestea.
Ea poate implica diferite metode, tehnologii, organizaţii având următoarele
caracteristici: poate fi pe termen scurt sau lung, deliberată sau conjuncturală,

2
3
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discretă sau folosind condiţii simetrice generate de sistem şi poate avea efecte
psihologice şi fizice”4.
Noţiunea de ameninţare asimetrică are origini relativ recente şi s-a amplificat,
primind noi dimensiuni şi valenţe după accentuarea fenomenului de globalizare.
Globalizarea, un fenomen cu implicaţii deosebite la nivel internaţional, este
percepută ca o acţiune cu caracter bivalent: elementul decisiv în dezvoltarea
ulterioară a societăţii şi factor ce ar putea crea perturbări majore în evoluţia naturală a
acesteia. Folosit ca element de legătură, la nivel macro, globalizarea poate fi
considerată ca modalitatea prin care se asigură interdependenţa şi interconectarea
componentelor sistemului internaţional, stabilind reguli adaptate la noile cerinţe,
astfel încât procesele de coordonare, evaluare, control şi adaptare să funcţioneze întro manieră unitară, dar adaptată la cerinţele subsistemelor asupra cărora se manifestă.
Evoluţia rapidă a globalizării, inclusiv impunerea unor reguli ale acesteia, unor
sisteme care nu sunt încă pregătite de a intra în complexul de relaţii internaţionale, a
dus la dezvoltarea exponenţială a spectrului ameninţărilor asimetrice, ce acoperă, în
prezent, toate componentele vieţii şi dezvoltării unei societăţi umane.
Clasificarea riguroasă a „ameninţărilor asimetrice” depinde de criteriile după
care se va face divizarea între „simetric” şi „asimetric”, dificultăţile apărând în
momentul determinării factorilor, unul din elementele definitorii fiind cel conexat
unui sistem de evaluare ambivalent, circumscris următoarelor coordonate:
- dacă pentru societate factorul „asimetric” este un terorist, pentru grupul la
care acesta aparţine el este un „luptător pentru libertate”;
- dacă acţiunile sale sunt considerate „asimetrice”, pentru el reprezintă un
„modus operandi” tradiţional.
Într-o abordare generică, în actualul context de securitate, ameninţările
asimetrice sunt caracterizate de următorii factori:
- neobişnuite din punct de vedere al conduitei la nivelul societăţii;
- non-conforme cu regulile tradiţionale ale conflictelor armate (reguli
definitorii în conducerea războaielor);
- fără corespondenţe în ceea ce priveşte armamentul folosit şi planurile de
acţiune;
- îndreptate, de obicei, împotriva componentelor militare (echipamente şi
personal), însă provocând victime şi în rândul populaţiei civile;
- proiectate pentru diminuarea încrederii în organismul militar, a
capacităţilor acestuia şi crearea unui statut de nesiguranţă privind posibilitatea de
contracarare;
- dificultăţi în desfăşurarea de acţiuni de contracarare similare desfăşurate de
către forţele regulate (sunt considerate ca excepţii acţiunile desfăşurate de către
forţele speciale, ce pot fi implicate în operaţiuni anti-gherilă, folosind metodele
atacatorilor);
- imposibilitatea dezvoltării unei acţiuni de răspuns care să fie
discriminatorie şi în acelaşi timp proporţională cu amplitudinea atacului executat
4
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anterior. Datorită naturii actului de violenţă, percepţia populaţiei faţă de reacţiile
militare ulterioare putând fi eronată, aspect datorat abordării politice şi sociale;
- gradul ridicat de necunoaştere a inamicului, a modului său de viaţă, a
conceptelor şi preceptelor sociale care îi ghidează activitatea zilnică, a trecutului
istoric, a confruntărilor interne care au marcat evoluţia sa.
În prezent, în cele mai multe cazuri, ameninţările asimetrice sunt asimilate
actelor de terorism, această apropiere făcând dificilă elaborarea unei definiţii clare a
acestora, însă prin extrapolare se poate ajunge la următoarea aserţiune: „ameninţările
asimetrice reprezintă totalitatea acţiunilor militare, paramilitare, psihologice, de
informaţii, informatice şi de altă natură, desfăşurate de către naţiuni, organizaţii sau
persoane aflate sub controlul acestora şi destinate destabilizării unor sisteme sociale
prin lovirea şi afectarea punctelor vulnerabile ale unei societăţi, inclusiv a
componentei armate a acesteia”5.
Definiţia nu poate acoperi întregul spectru al ameninţărilor asimetrice,
deoarece acesta implică un număr nelimitat de categorii şi subcategorii care sunt
influenţate de o multitudine de variabile ce nu pot fi cuantificate, însă trebuie înţeles
un singur aspect: ameninţările asimetrice la adresa unei entităţi, indiferent de natura
acestora, au menirea de a destabiliza un sistem pentru a crea un altul, bazat pe
conceptele promovate de structura generatoare de ameninţări.
Referitor la mijloacele folosite, acestea pot fi divizate în următoarele categorii:
armele biologice; armele chimice; dispozitivele laser folosite pentru orbire; minele cu
întrebuinţări diverse; atacurile sinucigaşe; atacurile surpriză; atacurile asupra unor
facilităţi economice, sociale, culturale sau elemente ale infrastructurii critice;
atacurile executate asupra unor state neutre; distrugerea mediului înconjurător;
atacarea sistemelor satelitare; atacarea sistemelor informatice; finanţarea unor grupuri
teroriste pentru a desfăşura atacuri sinucigaşe; provocarea de pierderi umane
însemnate în rândul propriei populaţii; expunerea propriei populaţii la acţiuni
destabilizatoare.
2. Conceptul şi noţiunea diplomaţiei preventive
Actualele dezbateri referitoare la prevenţie sunt în corelaţie nu numai cu
termenul de diplomaţie preventivă, dar şi cu prevenţia crizelor, prevenţia conflictelor,
administrarea conflictelor, folosiţi fără schimbări, chiar dacă diferenţele conceptuale
pot avea implicaţii importante pentru deciziile politice. Astfel, o definiţie riguroasă a
diplomaţiei preventive este necesară şi ar trebui:
- să indice ce este în esenţă diplomaţia preventivă şi cum poate fi diferenţiată
de alte forme de diplomaţie şi alte intervenţii în cadrul conflictelor;
- să clarifice domeniile pe care le desemnează;
- să arate prin ce tehnici şi instrumente se realizează, precum şi cu ce forţe şi
mijloace.

5
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Pentru realizarea scopurilor urmărite, în viziunea unor autori6, diplomaţia
preventivă include activităţi diplomatice guvernamentale sau neguvernamentale,
politice, economice, militare sau alte eforturi care sunt întreprinse în scop deliberativ
la o etapă timpurie, să reţină statele sau grupurile sociale de la ameninţarea cu forţa,
aplicarea forţei sau constrângerea ca mijloace de rezolvare a diferendelor politice care
apar de la efectele destabilizatoare a schimbărilor naţionale sau internaţionale.
Diplomaţia preventivă are ca scop descurajarea sau minimalizarea ostilităţilor,
iar în cazul în care conflictul a evaluat până la confruntare armată, să reducă
tensiunile, să ajusteze diferenţele, să creeze canale pentru soluţii şi să elimine
germenii insecurităţii.
În pofida celor care practică prevenirea, este improbabil ca situaţia conflictuală
să fie eliminată din interacţiunea umană. Prevenirea conflictelor sau transformarea lor
este un scop meritoriu pe termen lung, dar unul care este, în mod necesar, subordonat
şi dependent de managementul conflictului, de reducerea conflictului de la nivelul
violenţei la cel al politicului7.
Diplomaţia preventivă începe, în principal, acasă şi totdeauna, prevenirea
conflictelor, indiferent de natura lor, reprezintă o opţiune politică mai atractivă decât
cea a efortului diplomatic depus pe timpul derulării situaţiilor conflictuale.
Această abordare implică renunţarea la noţiunea de „învingător” şi translaţia
către judecăţi în termenii specifici teoriei jocurilor, concretizaţi în formule de
acorduri sau înţelegeri de tip joc cu sumă pozitivă.
Diplomaţia preventivă nu reprezintă o opţiune ideologică, aceasta nu depinde
de convingerile părţilor, ci reprezintă cea mai eficientă cale de evitare a dezastrelor şi
de găsire a relaţiilor de pace în situaţii conflictuale dintre cele mai complexe. Părţile
descoperă că pot să-şi mărească şansa realizării scopurilor la un cost mai mic,
transformându-i pe oponenţi în aliaţi şi pe necooperanţi în colaboratori. Aceasta
implică acţiunea de „cumpărare” a cooperării celeilalte părţi, cu luarea în considerare
a propriilor scopuri, ca în orice proces de negociere, dar cu un accent special pe
evitarea mai degrabă a conflictelor viitoare, decât este încheierea conflictelor trecute
sau prezente. Aceasta nu înseamnă renunţarea la scopuri în procesul de management
al conflictului, ci o redistribuire – reducere sau expansiune a scopurilor, către cei care
se încadrează în aceleaşi cerinţe sau sunt accesibili în cooperarea cu cealaltă parte
implicată. Alegerea este făcută sub impulsul conştientizării costurilor şi acumulărilor
prezente în comparaţie cu cele viitoare8.
3. Implicarea elementelor specifice
contracararea ameninţărilor asimetrice

diplomaţiei

preventive

în

Una din trăsăturile fundamentale ale ameninţărilor asimetrice este aceea
conform căreia punerea lor în practică duce la lezarea drepturilor fundamentale ale
statelor şi a sistemelor de securitate ale acestora. În abordarea logică a fenomenului
6
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acţiunile generate de punerea în practică a ameninţărilor duc la apariţia unor reacţii de
respingere – protecţie din partea societăţii.
Dezvoltarea binomului acţiune - reacţiune duce la dezvoltarea şi amplificarea
spiralei confruntărilor şi tensiunilor pe principiul reacţiei în lanţ, care, dacă nu este
controlată poate conduce fie la colapsul sistemului – ţintă, fie la cel care a generat
seria de ameninţări.
Abordarea structurală a modalităţilor de reducere a ameninţărilor asimetrice
arată faptul că planificarea unor activităţi menite să modifice treptat şi gradual
comportamentul unui segment de populaţie astfel încât transformarea acestuia să
conducă la eliminarea din filozofia de viaţă a abordărilor violente necesită o
cunoaştere cât mai detaliată a tuturor aspectelor ce motivează, în faza iniţială,
respingerea unui alt sistem social.
Contracararea şi reducerea ameninţărilor asimetrice folosind diplomaţia
preventivă reprezintă un element de noutate care, până în prezent nu a fost exploatat
la parametri adecvaţi.
În acest context, diplomaţia preventivă, devine un instrument multilateral şi
structurat, incluzând componente politice şi militare ce reprezintă prima încercare de
prevenire a situaţiilor conflictuale şi stărilor de criză, generatoare, la rândul lor, de
ameninţări asimetrice. Pentru identificarea şi contracararea eficientă a acestora sunt
necesare un minim de date ce trebuie ulterior procesate, analizate, ordonate după
nivelul de interes manifestat de zona sau statul – ţintă, apoi prezentate decidenţilor
politici pentru a putea proiecta modalităţile optime de acţiune. Acest proces este unul
dinamic, cu desfăşurare continuă, astfel încât datele furnizate să poată ajuta cu succes
la implementarea planurilor destinate reducerii tensiunilor şi implicit a ameninţărilor
asimetrice.
În faza de culegere a datelor, componenta cu o pondere mărită în acest proces
este reprezentată de diplomaţia militară prin birourile ataşaţilor apărării sau
componentele naţionale de culegere de informaţii. Activitatea desfăşurată de către
sursele de culegere militare, furnizează datele iniţiale necesare proiectării acţiunilor
iniţiale şi perspectiva pentru cele ulterioare.
Din punct de vedere al ameninţărilor asimetrice, componenta militară este cea
care dispune de instrumentele necesare evaluării acestora, a implicaţiilor ulterioare şi
a modalităţilor de răspuns.
Datele furnizate de către reprezentanţii din teritoriu au o importanţă deosebită
pentru susţinerea procesului de analiză şi decizie la nivel politic, deoarece oferă
informaţii despre amploarea fenomenului antagonist şi capacităţile de reacţie a zonei
– ţintă.
Este binecunoscut faptul că, indiferent de natura ameninţărilor asimetrice sau
modalităţile de punere în practică, întotdeauna se face apel la mijloace militare sau
componente provenind din sfera militară, astfel încât capacităţile de reacţie şi
rezultatele finale pot fi evaluate de către specialiştii militari.
Ulterior prezentării datelor de bază şi a analizelor efectuate, decidenţii politici pot
trasa algoritmul principial al acţiunilor ulterioare şi pot proiecta măsurile ce trebuie a fi
luate pentru a reduce impactul atât asupra populaţiei, cât şi a comunităţii internaţionale.
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Spre deosebire de componenta strictă de apărare a diplomaţiei, din punct de
vedere al structurării acţiunilor de diplomaţie preventivă, acestea se dezvoltă pe toate
planurile: educativ; de pregătire; de antrenament; schimburi de experienţă; transfer de
tehnologii; schimburi culturale; vizite la nivel înalt, iar implicarea componentei
militare joacă un rol deosebit, în condiţiile în care aceasta este coordonată şi condusă
eficient de componenta politică.
Analizele făcute pe baza datelor obţinute până la momentul schiţării modalităţilor
de acţiune trebuie să definească cadrul şi direcţiile de urmat, accentuându-se, după caz,
necesitatea implicării sub diferite forme a categoriilor de forţe armate.
Reducerea ameninţărilor asimetrice reprezintă un fenomen complex care
necesită implicarea unui număr important de factori decizionali atât la nivel local cât
şi la cel internaţional. Din această cauză, eforturile depuse trebuie să reprezinte o
sumă de activităţi inter-relaţionate în care contactele la diferite niveluri şi între
diferite structuri trebuie să aibă o pondere importantă.
Desfăşurarea de activităţi strict numai în zona-ţintă poate crea, pentru factorii
de decizie locali şi populaţie, sentimentul de izolare faţă de comunitatea
internaţională, de aceea este necesar ca, simultan cu activităţile interne, să fie iniţiate
şi dezvoltate contacte externe.
Acestea trebuie să vizeze implicarea graduală a decidenţilor politici locali în
activităţi internaţionale – întâlniri bi şi multilaterale, conferinţe, seminarii, schimburi
de experienţă, mese rotunde, think-tank-uri, plecându-se de la nivelul executiv şi
ajungându-se până la cel decizional – politic.
Organizarea acestor activităţi trebuie să urmărească prezentarea avantajelor
integrării într-un sistem disciplinat şi guvernat de legi clare şi precise, norme şi
precepte ce urmăresc protecţia individului, dezvoltarea armonioasă a societăţii şi
asigură un climat propice pentru evoluţia ulterioară.
În cadrul acestui proces complex un rol deosebit este jucat de ataşatura apărării
ale cărei misiuni s-au amplificat şi diversificat, ofiţerii ce îşi desfăşoară activitatea în
acest sector devenind principalii consilieri ai şefilor de misiuni şi puncte de contact
importante pentru legătura cu structurile locale.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus considerăm că reducerea
ameninţărilor asimetrice nu se poate realiza decât prin crearea cadrului instituţional
internaţional la nivelul căruia să fie încurajată cooperarea interstatală, flexibilitatea şi
multilateralitatea luării deciziilor, adoptarea de politici echilibrate şi consecvente
menite să conducă la eliminarea treptată a cauzelor generatoare a acestora.
De asemenea, considerăm că reducerea ameninţărilor asimetrice prin folosirea
exclusivă a forţei şi constrângerii nu se dovedeşte o soluţie viabilă, rezultatul
eforturilor depuse până în prezent arătând o creştere şi diversificare a acestora, în loc
de o diminuare constantă. Este necesară o modificare a concepţiei de folosire a
forţelor armate, accentuându-se şi valorificându-se valenţele sociale ale acestora,
punându-se accent pe capacităţile educaţionale, de pregătire şi antrenament,
posibilităţile de contracarare ideologică a influenţelor religioase, de dezvoltare a
relaţiei civili – militari şi implicare în elaborarea actului decizional.
Având în vedere că noţiunea diplomaţiei preventive este relativ nou introdusă
în practica politico-militară, iar formele, metodele, mijloacele şi instrumentele ei sunt
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în proces de formare, descoperim o varietate de opinii referitoare la spectrul de
aplicabilitate a acestei metode de prevenire a conflictelor.
Aşa de exemplu, unii autori limitează termenul doar la eforturile de a preveni
izbucnirea conflictelor sau de reaprindere a unora încheiate recent. În acest sens, unii
teoreticieni afirmă că însuşi termenul „diplomaţie preventivă” desemnează diplomaţia
închisă efectuată de către oficialităţi la nivel înalt cu scopul de a îndrepta situaţia
internaţională deteriorată sau folosirea de către Secretarul General al ONU a bunelor
oficii pentru a media conflictul sau chiar pentru încetarea focului9.
Din alt punct de vedere, diplomaţia preventivă este văzută ca ansamblul
acţiunilor desfăşurate în vederea opririi sau limitării conflictului în orice stadiu de
evoluţie al acestuia, sau chiar supravegherea războiului declanşat de la o răspândire
mai largă sau atenuarea distrugerilor provocate de acesta. Astfel Boutros Boutros
Ghali vede diplomaţia preventivă acţionând pentru limitarea conflictelor violente nu
doar la una din etape, ci la diferite etape de dezvoltare a lor:
- foarte timpurie, când diplomaţia preventivă se concentrează asupra surselor
de bază ale diferendelor;
- mai târzie, când diplomaţia preventivă încearcă să preîntâmpine diferendele
care pot deveni violente;
- mult mai târzie, când diplomaţia preventivă urmăreşte să reţină expansiunea
violenţei declanşate.
Există însă şi părerea că diplomaţia preventivă nu ar trebui restrânsă la
preîntâmpinarea conflictelor propriu-zise, a ostilităţilor armate deschise de către două
sau mai multe părţi antagoniste. Termenul de diplomaţie preventivă nu specifică în mod
explicit ce urmează să fie prevenit. Chiar noţiunea de „prevenţie” poate include măsuri şi
programe cu caracter social-economic, cultural educativ, juridic, întreprinse în plan
internaţional sau naţional pentru prevenirea unor crize economice, sociale, politice etc.
Diplomaţia preventivă propriu-zisă mai include şi acele acţiuni operative care
sunt întreprinse pentru aplanarea unui conflict concret, deja conturat. Acestea pot fi
misiuni de stabilire a faptelor, organizarea de negocieri directe între părţi, punerea în
aplicare a mecanismului de menţinere a păcii a ONU şi organizaţiilor regionale.
Diplomaţia preventivă, chiar dacă are menirea să dezamorseze un nou conflict
potenţial sau să prevină recrudescenţa altuia de lungă durată, necesită o mai atentă
elaborare. Acţiunea preventivă trebuie să aibă ca scop anticiparea noilor dispute şi
prevenirea degenerării lor în violenţe, dar în aceeaşi măsură crearea oportunităţilor
necesare stabilirii priorităţilor în cazul recrudescenţei conflictului.
Anticiparea şanselor şi fructificarea lor reprezintă modalitatea de intervenţie
ideală în ambele tipuri de cazuri.
Diplomaţia preventivă are o şansă dacă intervenţia este instituţionalizată în
sensul unei misiuni continue de monitorizare şi observare, efectuată de observatori
acceptaţi, pregătiţi la un nivel înalt a căror influenţă să fie motivată de sprijinul unor
state sau al ONU. Dacă intervenţia este menită să impulsioneze obligaţiile elementare
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ale elitelor locale, înţelegerile în urma negocierilor sunt preferabile consecinţelor
întoarcerii la război.
Astfel, acţiunea preventivă în cadrul circumstanţelor unei ameninţări asimetrice
nu mai pare să fie pur şi simplu garantată, ci este percepută drept o activitate
necesară, care oferă o punte între istoria recurentă a conflictelor către noi şanse de
pace, prin negociere.
Concluzii
Dezvoltarea diplomaţiei securităţii şi apărării, sub toate aspectele ei, de la
diplomaţia preventivă la cea coercitivă, pune în mişcare un mecanism complicat şi
sensibil, bazat pe întrepătrunderea dreptului internaţional, a interpretărilor
documentelor juridice internaţionale cu reglementările stricte ale domeniului militar.
De asemenea, considerăm că diplomaţia securităţii şi apărării, dincolo de aspectele
militare, devine un instrument puternic în gestionarea problemelor non-militare ale
securităţii interne şi internaţionale, în recalibrarea dimensiunilor economice, sociale,
energetice, de protecţia a mediului etc.
Armonizarea relaţiilor interstatale prin folosirea instrumentelor destinate
exclusiv securităţii şi apărării pentru promovarea şi susţinerea unor componente
diplomatice reprezintă o abordare nouă şi a apărut ca o necesitate destinată prevenirii
stărilor conflictuale şi reducerii ameninţărilor asimetrice. Astfel, apreciem că
diplomaţia preventivă ocupă un loc primordial în ierarhia metodelor şi formelor
specifice acţiunilor pentru evitarea deteriorării stării de securitate.
Aşadar, diplomaţia preventivă, atât în teatrele de operaţii multinaţionale, cât şi
în afara acestora, reprezintă modalitatea cea mai facilă, mai puţin costisitoare şi mai
eficientă, prin care pot fi accesate canalele destinate încurajării contactelor la nivel
politic şi militar, astfel încât să fie puse în operă toată gama de mecanisme ce vor
avea ca scop diminuarea ostilităţii, creşterea încrederii reciproce şi menţinerea
acesteia la nivelul necesar pentru prevenirea conflictelor, încetarea celor deja
existente sau pentru reducerea ameninţărilor asimetrice.
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IMPACTUL EVENIMENTELOR DIN 9-11 SEPTEMBRIE 2001
ASUPRA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE. ADAPTAREA SERVICIULUI
ROMÂN DE INFORMAŢII LA NOILE RISCURI ŞI AMENINŢĂRI
LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE
Corina Gabriela SINDIE*
Information, as institution, still remains an undeniable and indispensable factor in the third
millennium, in order to ensure proper functionality of any state. The XXIst century is a confluence of
regional, asymmetrical and interdependent conflicts, being marked by profound changes of the
security environment. The new world which appears in front of our eyes is becoming increasingly
interdependent, requiring a new culture of security.

1. Impactul unor evenimente care au şocat o lume întreagă
În urmă cu 10 ani lumea ,,s-a oprit” în loc, o dată cu teribilul atentat din Statele
Unite din 11 septembrie 2001. Gruparea teroristă Al-Qaeda a deturnat mai multe
avioane, două dintre ele lovind celebrele turnuri gemene World Trade Center, iar un
al treilea clădirea Pentagonului. Plutea în atmosferă un posibil al treilea război
mondial, existau temeri privind consecinţele de ordin social. “Non-statul” ataca
acum statul”1.
11 septembrie 2001 a reprezentat cu siguranţă un fiasco în istoria serviciilor de
informaţii americane. Comisia 9/11, una dintre comisiile guvernamentale cele mai
mediatizate din istoria Statelor Unite, a plasat o mare parte din vina tragicului
eveniment pe umerii acestor agenţii.
În universul post-11 septembrie gândirea politică şi strategică privind ordinea
şi haosul la nivel global erau supuse unor teste. Acest nou inamic, gruparea
nonstatală, a luat prin surprindere însăşi inima Americii, statul cel mai puternic de pe
glob. Succesul în lupta împotriva terorismului este dependent de trei dimensiuni:
inteligenţă, descurajare şi apărare2. În era globalizării, rolul serviciilor de informaţii
este crucial, având misiunea de a avertiza şi de a preveni asupra posibilelor intenţii,
capabilităţi, modus operandi, obiective, locaţii vulnerabile şi de a răspunde terorii.
Lucrul în intelligence presupune o muncă destul de ingrată. Puţini oameni ştiu
în ce constă munca unui ofiţer de informaţii, iar succesele sunt aproape întotdeauna
ţinute secrete. Eşecurile însă, indiferent de gravitate şi de amploare sunt întotdeauna
făcute publice.
Efectul zilei fatidice de 11 septembrie 2001 se face simţit în aproape fiecare
acţiune din domeniul intelligence. În fiecare an de atunci, o dată cu comemorarea
celor dispăruţi în atentatele de la W.T.C., comunitatea de informaţii reactualizează
amintirile privind cel mai mare eşec, transformat acum în motivaţia de a-şi canaliza
*
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eforturile pentru a preveni şi pentru a contracara terorismul, apanajul unui actor fluid,
non-statal. Terorismul nu este însă o invenţie Al-Qaeda, acesta având rădăcini adânci
în istorie. Al-Qaeda deţine „prelungiri şi excrescenţe în peste 40 de state de pe
glob”3.
2. Gândire strategică şi transformarea serviciilor de intelligence într-o
lume plină de incertitudini
Violenţa şi războiul se repetă în istoria universală datorită anumitor condiţii4
iar în contextul actual de securitate “toată lumea a început să vadă ca unică
ameninţare asupra omenirii terorismul şi crima organizată. Cred că s-a supralicitat
pe această direcţie, iar serviciile care s-au concentrat numai asupra acesteia,
neglijând alte ameninţări, inclusiv cele clasice, au greşit”5. Şi în mileniului al treilea
informaţia, ca instituţie, rămâne un factor incontestabil şi indispensabil pentru
asigurarea bunei funcţionalităţi a oricărui stat, demonstrându-se, de-a lungul timpului,
faptul că există strânse legături şi condiţionări reciproce între serviciile de informaţii
şi societatea pe care acestea o apără, tipul de stat şi regimul politic ce le-a creat şi
pentru care funcţionează.
La 10 ani de la producerea teribilelor evenimente percepem sub altă formă
lucrurile şi putem analiza în ansamblu, cântărind faptele, cauzele şi efectele lor şi
astfel înţelegem cât de mult contează securitatea naţională. 11 septembrie 2001 a adus
în atenţia noastră ceva ce poate că nu conştientizam: lumea internaţională este mult
mai amplă şi mai complicată din punct de vedere geostrategic şi politic. Evoluţiile
ulterioare evenimentelor din 11 septembrie 2001 au accentuat faptul că abordarea
securităţii prin prisma strictă a factorului militar nu mai este suficientă. Condiţia sine
qua non pentru un management cooperativ al securităţii nu este reprezentată doar de
reformele instituţionale, ci şi de principiile indivizibilităţii securităţii, transparenţei şi
angajamentului global şi regional al comunităţii internaţionale.
Principalele procese generatoare de securitate în plan continental sunt
extinderea NATO şi a Uniunii Europene. La acestea se adaugă dezvoltarea formelor
de cooperare subregională, precum şi tendinţele de dezvoltare a unor sisteme de
management al crizelor, prin coordonarea organizaţiilor cu responsabilităţi în
domeniu (ONU, NATO, UE, OSCE, EULEX). De asemenea, în noul context de
securitate, adaptarea şi transformarea NATO vor conduce la configurarea unor noi
parteneriate şi forme de cooperare, precum şi la crearea unor instrumente specifice de
contracarare a riscurilor neconvenţionale.
Înainte de 11 septembrie 2001 serviciile de informaţii erau percepute drept
“colonizatori” ai unor “domenii de activitate conexe asigurării siguranţei, ordinii
publice şi apărării”6 prin raportarea la ameninţările asimetrice. Evenimentele de la
W.T.C. “au conferit şi consolidat legitimităţi pentru serviciile de informaţii”7,
3
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dezvoltându-se totodată şi conceptul F.O.R.I.N.T. (schimb de informaţii între
serviciile de intelligence naţionale şi cele străine), ca urmare a estompării liniei de
demarcaţie dintre agenţiile de informaţii.
Din ce în ce mai des se vorbeşte de transformare în cadrul proceselor de
reorganizare instituţională. Transformarea, mai complexă decât reforma, ce reprezintă
un proces static răspuns la anumite disfuncţionalităţi ale sistemului, este reactivă,
axată spre repararea erorilor trecute, generată de „triunghiul partenerial” între
catalizatorii externi - care aduc inovaţie sistemului, componenta legislativă/
beneficiarii care sprijină inovaţia şi actorii interni care evaluează şi implementează
schimbarea. Scopul principal al transformării în domeniul intelligence îl reprezintă
dezvoltarea capacităţii de a anticipa acţiunile atât la nivel naţional, cât şi la nivel
internaţional, dinamica mediului de securitate actual generând schimbări
semnificative ale activităţii serviciilor de informaţii pentru o valorificare eficientă a
oportunităţilor, respectiv a contracarării noilor provocări naţionale şi globale.
Transformarea serviciilor de intelligence a fost o chestiune mult discutată după
11 septembrie 2001, dată care a subliniat pericolul terorismului în faţa serviciilor de
informaţii la nivel global. Strategia de transformare a serviciilor de informaţii vizează
trei dimensiuni: creşterea eficienţei decizionale, dezvoltarea capacităţilor de reacţie şi
redefinirea rolurilor şi misiunilor în raport cu resursele disponibile.
Serviciile de informaţii gestionează acum probleme noi, care, în trecutul nu
foarte îndepărtat nu erau considerate chestiuni care să solicite atenţia acestora:
apărarea infrastructurii naţionale împotriva atacurilor, terorismul sau crima organizată
informatică, operaţiuni internaţionale pentru menţinerea păcii, apărarea frontierelor şi
a punctelor de trecere asupra armelor şi mijloacelor de distrugere în masă, încălcări
masive ale drepturilor omului, evaluări ale unor situaţii economice sau financiare
globale care pot periclita securitatea statelor, ajutor în caz de dezastre, acordarea de
sprijin în urmărirea criminalilor de război sau a liderilor crimei organizate în cadrul
unor anchete penale internaţionale8.
Investigaţiile privind atacurile 9/11 au concluzionat existenţa unor bariere
tehnice şi politice, care au limitat schimbul de informaţii între diferite agenţii din
domeniul securităţii, informaţii care, în cazul în care ar fi fost analizate împreună, ar
fi furnizat informaţii utile pentru contracararea şi combaterea complotului de la
W.T.C. “Nevoia concretizării fluxului de informaţii <<secret-deschis>> a crescut
după atentatele din data de 11 septembrie 2001 când a fost evident faptul că nivelul
de clasificare a informaţiilor a constituit un obstacol în partajarea acestora între
diferite entităţi ale statului”9. Rezultă astfel faptul că serviciile secrete şi agenţiile ar
trebui să facă schimb de informaţii pe scară mai largă, astfel încât analiştii să poată
"conecta punctele"10 lipsă.
În centrul comunităţii de informaţii planează un paradox. Informaţia este
valoroasă numai dacă este împărtăşită consumatorilor care au nevoie de ea, dar, în
8
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măsura în care este diseminată la o scară mai largă, cresc riscurile compromisurilor şi
vulnerabilităţilor. Cheia constă în găsirea unui echilibru adecvat între schimbul de
informaţii şi asigurarea măsurilor securitate optime. Diseminarea produsului
intelligence trebuie să difere în funcţie de beneficiar, ceea ce necesită eforturi
suplimentare în întregul sistem. „Informaţia este omniprezentă, indiferent dacă îi
conştientizăm existenţa sau nu”11, importantă este însă arta de a extrage esenţialul din
materialul brut, astfel încât să se facă apel la “inteligenţă şi discernământ şi, cel mai
important” la “capacitatea de a anticipa, de a vedea ce se ascunde după colţ.
Căutaţi loialitate, integritate, energie, motivaţie, o personalitate echilibrată şi
dorinţa de a vedea lucrurile finalizate”12. Plecând de la realitatea că „ignorarea
datelor care produc sau au potenţialul de a produce cunoaştere strategică”13 poate
avea consecinţe nefaste asupra orientării politicii generale, locul primordial pe care
informaţia l-a deţinut şi îl va deţine în fundamentarea deciziei politice şi a celei
politico-militare, conferă domeniului un interes aparte.
Unele servicii de informaţii au în componenţă, alături de compartimentele de
diseminare şi structuri de „disclosure”, care analizează raportul material diseminatdestinatar, în funcţie de nivelul de clasificare şi de nevoia de acces la informaţii.
Informaţia migrează la nivel naţional între agenţiile competente în domeniu,
iar pe plan internaţional schimbul are loc între serviciile omoloage din diferite state.
Coordonarea şi schimbul de informaţii necesită crearea unor reţele secretizate între
serviciile de intelligence şi astfel are loc trecerea de la bine-cunoscutul “need to
know” la “need to share”, formula viitorului securităţii globale. Această cooperare
permanentă a serviciilor presupune planificare, capacitatea de a înmagazina date de
interes operativ, compatibilitate informatică, metode secretizare şi de protecţie a
datelor culese, precum şi întâlniri periodice ale reprezentanţilor serviciilor de
informaţii, pentru raportări şi analize comune ale diferitelor probleme privind
securitatea14. Conform noului concept F.O.R.I.N.T., se poate observa o creştere a
schimbului de informaţii între serviciile de intelligence interne, precum şi între
structurile de informaţii din diferite state, estompându-se din ce în ce mai mult linia
de demarcaţie dintre informaţiile interne şi cele externe, ceea ce generează un timp de
răspuns şi de decizie mult mai scurt.
Transformarea în ceea ce priveşte culegerea de informaţii presupune existenţa
unor centre naţionale la care pot avea acces toate serviciile de informaţii. După cum
bine se ştie, informaţiile militare cu cea mai mare valoare provin din zona HUMINT.
Această metodă de culegere a informaţiilor este completată de confirmarea
informaţiilor prin mijloace de natură tehnică.
Principiul “need to share” porneşte de la interese comune privind riscurile şi
ameninţările la adresa securităţii naţionale, regionale şi globale, în condiţiile
respectării normelor legislative ale fiecărei ţări privind acţiunile comune. Este nevoie
11
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de o armonizare legislativă internaţională pentru a se realiza o contracarare optimă şi
eficientă a crimei organizate transfrontaliere.
De asemenea, printre transformarea la nivelul intelligence se numără şi noi
mijloace electronice de obţinere a informaţiilor, superioare, din punct de vedere
tehnic, metodelor uzuale de comunicare. Procesul interminabil al securităţii
informaţionale presupune formare continuă, evaluare, protecţie, monitorizare şi
detectare, răspuns la incidente de securitate, remediere, documentare şi revizuire.
Aceste aspecte transformă securitatea informaţională într-un proces indispensabil,
devenind parte componentă a tuturor operaţiunilor.
Timp de douăzeci de ani securitatea informaţională s-a bazat pe următoarele
trei principii: confidenţialitate, integritate, disponibilitate (cunoscute drept tripleta
C.I.A.).
În anul 2002, Donn Parker a propus un model alternativ C.I.A., pe care l-a
denumit “cele şase elemente atomice ale informaţiei”. Elemente menţionate de către
Parker sunt: confidenţialitate, posesie, autenticitate, integritate, disponibilitate şi
utilitate. Temeinicia hexadei parkeriene15 rămâne încă un subiect de dezbatere în
rândul profesioniştilor din domeniul securităţii informaţionale.
Dacă facem un arc peste timp, putem observa că „războiul tăcut” a trecut de la
diferenţe de ordin etnic, religios, ideologic, de la actori statali la interese de natură
individuală sau ale unor grupări. De aceea este necesar ca analiştii de intelligence să
fie recrutaţi din domenii diverse, precum: “finanţe, macroeconomie, religie,
sociologie, psihologie, microbiologie”16, prin analiză multisursă şi multidisciplinară.
Dacă pornim de la principiul „Pregăteşte-te în aceleaşi condiţii în care îţi desfăşori
misiunea”17 observăm că transformarea în domeniul activităţii de informaţii
presupune pregătirea specialiştilor, întregul proces de pregătire necesitând un proces
simultan de selecţie. Totodată, este necesară o activitate privind educarea populaţiei
în domeniul securităţii.
Procesul de transformare în domeniu a înlocuit şi termenul de “informaţie” cu
cel de “intelligence”, care diferă foarte mult de ceea ce înseamnă informaţie. „De fapt
la NATO se spune clar: schimb de intelligence între aliaţi şi schimb de informaţii cu
partenerii”18.
3. Transformarea şi adaptarea SRI la noile riscuri şi ameninţări
asimetrice la adresa securităţii naţionale
Serviciul Român de Informaţii este instituţia cu atribuţii în domeniul culegerii
şi valorificării informaţiilor relevante pentru securitatea naţională a României. Îşi
desfăşoară activităţile în principal pe teritoriul naţional, precum şi extern, în
cooperare cu alte instituţii responsabile în domeniul monitorizării şi prevenirii
ameninţărilor transfrontaliere. Transformările la nivelul Serviciului Român de
15
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Informaţii pornesc de la premise şi obiective politico-strategice şi economice, ca
urmare a necesităţii de a gestiona provocările de securitate pe care le incumbă statutul
de stat membru NATO şi UE, SRI trebuie astfel să îşi asume obiectivele strategice ale
celor două organizaţii cu care cooperează pentru contracararea riscurilor şi
ameninţărilor comune.
Noile riscuri şi ameninţări asimetrice naţionale şi internaţionale, conexiunile
interstatale, multiplicarea actorilor non-statali şi a tipurilor de conflict solicită
“îmbunătăţirea capacităţii anticipative şi a capabilităţilor de răspuns ale Serviciului
Român de Informaţii la riscurile asociate terorismului internaţional, proliferării
armelor de distrugere în masă, instabilităţii regionale şi criminalităţii organizate
transfrontaliere, precum şi la mutaţiile intervenite în formele de manifestare ale
ameninţărilor de tip clasic”19.
Transformarea SRI a reprezentat un proces complex astfel încât Serviciul să
“fie ancorat în realităţile concrete” minimizându-se astfel “distanţarea între
complexitatea vieţii sociale româneşti şi modul cum aceasta era reflectată în
materialele de informare prezentate factorilor de decizie în stat”20.
Adaptarea SRI, în decursul timpului, după atentatele din 9/11 septembrie 2001
a vizat creşterea capabilităţilor de a obţine şi de a analiza informaţiile, cunoaştere şi
prognoză conferite statului român şi societăţii civile. În luna noiembrie a anului 2001,
C.S.A.T. a aprobat un nou Regulament de funcţionare a Serviciului Român de
Informaţii.
La nivelul departamentului de resurse umane, începutul anul 2002 a adus
modificări substanţiale în ceea ce priveşte procesul de selecţie a viitorilor ofiţeri de
informaţii, accentul fiind pus pe tineri licenţiaţi în domenii privind “siguranţa
naţională, operaţiuni informative, tehnico-operative, analitice, de gestionare a
resurselor informaţionale şi de altă natură”21.
Mutaţiile din domeniul intelligence reprezintă o provocare şi pentru Serviciul
Român de Informaţii, având în vedere faptul că România este racordată la problemele
de securitate aferente NATO şi UE. “Transformarea Serviciului reprezintă un proces
natural şi necesar, care urmăreşte definirea priorităţilor şi dezvoltarea direcţiilor
strategice de acţiune pe termen mediu şi lung. Obiectivele majore ale transformării
sunt reprezentate de eficientizarea activităţii, debirocratizare şi flexibilizarea
structurală a Serviciului Român de Informaţii”22. Dimensiunea calitativă primează în
cadrul procesului de transformare a SRI, dorindu-se o eficientizare la nivel
managerial, precum şi exercitarea eficientă şi transparentă a atribuţiilor serviciului în
domeniul securităţii naţionale. Serviciul Român de Informaţii trebuie să se ridice şi să
se menţină la standardele de performanţă ale serviciilor de informaţii similare din
spaţiul euroatlantic, pentru a putea răspunde nevoilor mediului de securitate. “Noua
concepţie de organizare a Serviciului Român de Informaţii permite o abordare
modernă şi eficientă a competenţelor validate de Consiliul Suprem de Apărare a
19

Transformarea Serviciului Român de Informaţii, 25.03.2008, http://www.sri.ro/upload/reforma.pdf
Traian Liteanu, Securitate şi instituţii, Editura A.N.I., Bucuresti, 2004, p. 59 apud Alexandru Radu Timofte.
21
Ibidem, p. 59.
22
Transformarea Serviciului Român de Informaţii, op. cit.
20

342

Ţării. Printre obiectivele vizate pot fi menţionate: diminuarea, în ansamblu, a
punctelor de decizie din interiorul sistemului; optimizarea fluxurilor informaţionale
şi adaptarea la dinamica provocărilor actuale, dispariţia unor paliere de
coordonare; reducerea cu peste 20% a numărului unităţilor centrale;
responsabilizarea eşaloanelor inferioare prin coborârea nivelurilor de luare a
deciziilor”23.
Conform strategiilor adoptate de către Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în
domeniu, SRI este instituţia care coordonează şi gestionează, din punct de vedere
tehnic, problemele privind prevenirea şi combaterea terorismului, precum şi
contracararea agresiunilor de tip informaţional.
Evenimentele din 11 septembrie 2001 şi escaladarea fenomenului terorist la
nivel global au determinat reevaluări şi reactualizări ale cadrului legislativ. În anul
2001 S.R.I. a fost desemnat drept autoritate naţională în domeniul antiterorist. În
2002 au fost elaborate Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea
terorismului, precum şi Protocolul general de organizare şi funcţionare a Sistemului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T.). Anul 2004 a
instituit Sistemului Naţional de Alertă Teroristă, potrivit Hotărârii C.S.A.T. nr. S66/15.04.2004. De asemenea, a fost adoptată Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului. În 2005 a fost elaborat Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Centrului de Coordonare Operativă Antiteroristă (C.C.O.A.), structură
din cadrul Direcţiei Generale pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului
(D.G.P.C.T.), “unitate informativ-operativă centrală, care răspunde de planificarea,
organizarea şi executarea, într-o concepţie unitară, a activităţilor de prevenire,
descoperire, contracarare şi înlăturare a factorilor de risc şi ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale, ce vizează pregătirea, iniţierea sau săvârşirea de acte teroriste
ori constituie vulnerabilităţi ce pot genera sau favoriza asemenea acte”24, prin care
S.R.I. exercită coordonarea tehnică a S.N.P.C.T.
Anul 2007 a reprezentat anul elaborării Strategiei de comunicare şi desfăşurare
a informării pentru prevenirea şi limitarea unei situaţii de risc terorist/criză
teroristă25. În iulie 2008 a intrat în vigoare noua schemă de organizare a Serviciului
Român de Informaţii, iar în ianuarie 2010, vechea metodologie de organizare şi
executare a intervenţiei contrateroriste a fost abrogată fiind înlocuită de o nouă
metodologie.
Potrivit unui comunicat de presă26, măsurile standard pe care SRI le întreprinde
în cazul unor atentate teroriste cu scopul de a cunoaşte şi de a preveni posibilele
situaţii generatoare de riscuri teroriste pe teritoriul României sunt monitorizarea
atentă a evoluţiei ameninţării teroriste la adresa României, în cooperare cu celelalte
instituţii şi autorităţi publice componente ale Sistemului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Terorismului, precum şi cu partenerii externi ai Serviciului. În
eventualitatea în care se vor contura riscuri sporite în plan terorist, Serviciul va
23
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adopta măsurile necesare pentru contracararea ameninţărilor şi, în funcţie de evoluţia
situaţiei operative, va înainta Consiliului Suprem de Apărare a Ţării propunerea de
ridicare a nivelului de alertă teroristă.
Odată cu stabilirea noilor obiective, scopul SRI este de a consolida o structură
fizică, procedurală, informatică şi de protecţie a personalului, optimizarea capacităţii
de analiză, evaluare şi predicţie, colectarea eficientă a elementelor informaţionale din
surse deschise, precum şi realizarea unei infrastructuri informatice integrate şi fiabile.
Centrul Naţional CYBERINT reprezintă o altă dimensiune a transformării
structurale şi funcţionale a SRI, misiunea acestei structuri fiind de a asigura
capabilităţile de “prevenire, protecţie, reacţie şi management al consecinţelor în
situaţia unor atacuri cibernetice”27, constituindu-se într-o interfaţă de cooperare cu
serviciile de informaţii similare din cadrul NATO.
Sistemul SRI de planificare integrată vizează realizarea optimă a raportului
obiective - resurse alocate - priorităţi, conform unor direcţii strategice şi tactice,
serviciul fiind astfel capabil să realizeze proiecţii financiare ale programelor
multianuale. “Fundamentul sistemului de planificare integrată este reprezentat de
Strategia de Informaţii a Serviciului Român de Informaţii, concepută ca instrument
sectorial de realizare a obiectivelor strategiilor de securitate naţională şi apărare”28.
Adoptarea documentelor strategice ale SRI va permite o manieră acţională
adaptată noilor cerinţe de securitate, pentru cunoaşterea, prevenirea, contracararea şi
înlăturarea factorilor de risc şi ameninţărilor la adresa securităţii României, precum şi
pentru promovarea şi susţinerea valorilor şi intereselor naţionale şi ale aliaţilor.29
Transformarea şi modernizarea SRI, având drept coordonate Viziunea
Strategică 2007-201030 se referă la reformă managerială, debirocratizare,
demilitarizare, creştere a nivelului de transparenţă şi a cooperării S.R.I. cu societatea
civilă şi cu mediul academic din România. O astfel de abordare contribuie la
consolidarea serviciului, dar acordă şi o substanţă sporită controlului civil asupra
sa, deschiderii S.R.I. spre societate, două elemente cheie în gestionarea riscurilor
contemporane31. Deschiderea S.R.I. către societatea civilă şi mediul academic,
componentă a strategiei de comunicare, se realizează prin intermediul unor
programelor de dialog, dezbatere sau training cu mass-media, pe teme de interes
public, promovând astfel cultura de securitate în mediul civil.
„Dacă 2007 şi 2008 au fost anii transformării şi reorganizării S.R.I., iar 2009
anul cooperării internaţionale şi consolidării instituţionale, pot spune că anul 2010 a
fost anul performanţei operaţionale”32, a relatat Directorul SRI, George Cristian
Maior, în cadrul prezentării bilanţului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2010.
Rezultă astfel că Viziunea 2007-2010 a reprezentat un pas în ceea ce priveşte
transformarea Serviciului, în timp ce noua Viziune 2011-2015 “S.R.I. în era
27
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informaţională” se axează pe resursa umană, pe îmbunătăţirea activităţii ofiţerilor de
informaţii.
Viziunea S.R.I. 2011 – 2015 porneşte de la o “abordare duală: tehnologia este
atât un avantaj competitiv fundamental în lumea informaţiilor, cât şi o vulnerabilitate
suplimentară de securitate”33. Sunt astfel identificate noi riscuri, pornind de la
capacitatea de guvernare a statului în contextul evoluţiilor tehnologice specifice erei
informaţionale, în condiţiile în care pe fondul globalizării şi al efectelor crizei
financiare, conflictele vor fi preponderent asimetrice, având ca spaţii de desfăşurare
nu numai teatrele clasice de operaţiuni, ci şi spaţiul cosmic şi mediul cibernetic. De
asemenea, apare problema securităţii demografice, într-o lume a fenomenelor
migratorii care generează „export de insecuritate” din diferite zone ale globului.
Schimbările climaterice şi catastrofele naturale reprezintă şi ele riscuri la adresa
securităţii naţionale. În era vitezei ne confruntăm cu problematica liberalizării
fluxurilor de informaţii şi comunicare, moment în care nu se mai pune problema
posesiei informaţiei, ci a modului de utilizarea, diseminare şi împărtăşire a acesteia,
care reprezintă un risc şi o oportunitate în acelaşi timp, în funcţie de unghiul din care
analizăm situaţia. Perspectiva socio-economică actuală este influenţată şi de
rapiditatea inovaţiei prin evoluţia ştiinţifică şi tehnologică a securităţii, dezvoltarea
nanotehnologiei, biotehnologiei, roboticii avansate şi energiilor regenerabile.
Creşterea dependenţei societăţii de tehnologie sporeşte şi ea vulnerabilitatea
utilizatorilor în faţa oricăror ameninţări la adresa acestora.
Viziunea SRI 2011-2015 se concentrează pe noile ameninţări asimetrice şi
asupra modului în care acestea influenţează riscurile şi ameninţările tradiţionale la
adresa securităţii naţionale.
Potrivit mesajului Directorului SRI, George Cristian Maior, cu ocazia
aniversarii a 20 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii,
transformarea şi modernizarea Serviciului a reprezentat şi continuă să fie “o
reconstrucţie a reflexelor colective şi individuale, a mentalităţilor, a modului de a
acţiona” pentru a deveni un „serviciu tânăr, dinamic, dar şi o instituţie de prestigiu
a comunităţii euroatlantice de informaţii, un contributor important la securitatea
naţională şi europeană”34.
SRI se poate mândri în prezent cu o nouă generaţie de ofiţeri de informaţii,
educată şi antrenată în spiritul unei noi culturi de securitate, cu valori etice şi
profesionale novatoare. Abundenţa informaţiilor, viteza de desfăşurare a
evenimentelor şi interdependenţa acestora necesită o capacitate de reacţie rapidă şi o
utilizare integrată a resurselor, pentru a putea „furniza cunoaştere strategică
decidenţilor”35 şi pentru a contracara şi combate posibilele riscuri şi ameninţări la
adresa securităţii naţionale, într-un mediu în care relaţia intern-extern se estompează
din ce în ce mai mult.
Concluzii
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Fatidicul eveniment din 9/11 septembrie 2001 a accentuat faptul că securitatea
înseamnă mult mai mult decât securitatea militară şi că, ţinând cont de
interdependenţele globale şi de noile riscuri şi ameninţări, abordarea securităţii prin
prisma factorului militar nu mai este suficientă. Securitatea naţională a României este
direct influenţată de poziţionarea sa la confluenţa a patru spaţii: central-european,
sud-est european, răsăritean şi cel al zonei Mării Negre, zonei Caucazului şi a Asiei
Centrale, cu prelungire spre cea a Mediteranei şi Orientului Mijlociu. Poziţia
geostrategică a României reprezintă un atu în promovarea unor politici de stabilizare
şi angajare a acestor spaţii, prin dezvoltarea cooperării intra- şi inter-regionale în
contracararea riscurilor la adresa securităţii continentale şi globale, în corelaţie cu
abordările organizaţiilor internaţionale (îndeosebi NATO, UE, OSCE). Condiţia sine
qua non pentru un management cooperativ al securităţii nu este reprezentată doar de
reformele instituţionale, ci şi de angajamentul ferm faţă de principiile comunităţii
europene şi transatlantice. Acestea includ indivizibilitatea securităţii, transparenţa,
angajamentul global şi regional al comunităţii naţiunilor democrate de a întări
cooperarea multilaterală în confruntarea cu noile ameninţări.
Secolul XXI reprezintă o confluenţă a conflictelor regionale, asimetrice,
interdependente, fiind marcat de transformări profunde ale mediului de securitate.
Lumea devine din ce în ce mai interdependentă. Noua lume care apare sub ochii
noştri necesită o nouă cultură de securitate. Deşi terorismul nu reprezintă singura
ameninţare majoră cu care se confruntă comunitatea de informaţii internaţională,
acesta se instaurează treptat ca o forţă distructivă la nivel global, demonstrând că nici
cele mai puternice state nu pot fi adevărate oaze de siguranţă.
Impactul tragicelor evenimentelor din septembrie 2001, care au şocat America
şi întreg mapamondul a generat transformări în diverse domenii privind practicile
sociale, pornind de la cadrul legislativ, în problematica prevenirii şi combaterii
actelor de terorism, în relaţiile interstatale, ajungându-se la o cooperare privind
ameninţările de tip terorist, diferite organizaţii internaţionale şi regionale implicânduse activ în acest domeniu. De asemenea au fost elaborate strategii de securitate,
programe şi planuri de acţiune, iar în plan practic-operaţional au avut loc
restructurări de ordin organizatoric şi funcţional. Atentatele de la W.T.C. au
reprezentat pentru experţii în studii de securitate, o oportunitate de a cerceta în
profunzime fenomenul terorismului, cauzele, efectele, factorii motivaţionali, ariile de
interes, astfel încât să fie descoperite metode eficiente de prevenire şi combatere.
Diferenţele culturale, globalizarea au dus la o conştientizare asumată a
complexităţii lumii în care trăim, a riscurilor pe care escaladarea terorismului le
cauzează, fapt pentru care principiul “need to share” a devenit cheia cooperării în
mediul internaţional de informaţii. Astfel s-au extins acţiunile de parteneriat între
statele membre N.A.T.O., la nivelul altor spaţii geopolitice (C.S.I., Nordul Africii,
statele arabe din Golf36) pentru a combate fenomenul intitulat super-terorism:
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ciberterorism, bio-terorism, psihoterorism sau acte teroriste executate cu folosirea
unor agenţi chimici.
Umbra evenimentelor din 9/11 septembrie 2001 va continua să planeze asupra
activităţii celor din domeniul intelligence, eşecul suferit atunci devenind un factor
motivaţional. Celebrul “Never again!”37 este doar un slogan clişeu pentru mulţi
dintre noi, dar sensul frazei sună încă valabil pentru cei din mediul securităţii
naţionale, care au misiunea de a preveni ca aceste evenimente să se mai întâmple
vreodată.
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SUPRAESTIMAREA RISCURILOR. STUDIU DE CAZ: TERORISMUL
Aitana BOGDAN*
Ana-Andreea SPRÎNCENATU**
We witness today a heated debate on the importance of managing risks to national security,
without giving sufficient attention to the high costs generated by their overestimation. The study
intends to identify those characteristics of risks which can lead to a fallacious perception and to
apply them to the terrorist phenomenon. The final objective is to demonstrate that certain elements
of counterterrorist policies are the result of such an overestimation, generating costs which exceed
the benefits. On the long run, such an approach could materialize into an erroneous security
paradigm, based on obsession.
Keywords: terrorism, risk management, precautionary principle, cost-benefit analysis,
cognitive biases, risk perception

Introducere
Mediul de securitate internaţional a suferit transformări profunde odată cu
încheierea Războiului Rece şi accentuarea sau apariţia unor fenomene ce prezintă
caracteristici inedite.
Riscurile şi ameninţările emergente au impus necesitatea elaborării unor
răspunsuri pe măsura noilor provocări, atât din partea organizaţilor cu atribuţii în
asigurarea şi menţinerea securităţii naţionale şi internaţionale, dar şi din partea
factorilor politici şi legislativi. Aceste răspunsuri trebuie să ţină cont de factori
precum resursele financiare şi umane limitate, cadrul juridic naţional şi internaţional,
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi necesitatea de a selecta şi prioritiza
riscurile la care este susceptibilă a fi supusă o societate.
Astfel, o altă problemă asociată riscurilor este aceea a diferenţelor existente în
maniera în care societăţile percep, acceptă şi valorizează riscul. Lumea contemporană
se caracterizează printr-o multitudine de pericole reale sau aparente. Dar cine
stabileşte criteriile de ierarhizare a riscurilor? Pot fi comparate riscuri ce afectează
aspecte diferite ale vieţii sociale? Care este raportul optim între beneficiile aferente
măsurilor întreprinse pentru contracararea unui anumit risc şi constrângerile rezultate
din implementarea acestor măsuri?
Prezenta lucrare îşi propune să analizeze modul în care este perceput şi
gestionat riscul asociat fenomenului terorist, pornind de la modelul elaborat de către
Cass Sunstein, profesor al Universităţii din Chicago1. Sunstein nu este de acord cu
aplicarea tot mai accentuată a principiului precauţiei, conform căruia legislatorii
trebuie să întreprindă măsuri de contracarare împotriva unor riscuri posibile, în ciuda
faptului că nu există o certitudine a relaţiilor cauzale sau dovezi ale concretizării
acestor riscuri.
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Mai mult, principiul precauţiei devine incoerent, sau poate genera noi riscuri,
atunci când percepţia şi analiza unui risc este distorsionată. Fiecare societate acordă
adesea o altă importanţă anumitor riscuri, fie datorită diferenţelor culturale,
experienţelor anterioare, presiunilor sociale, politicilor guvernamentale elaborate etc.
Totodată, vom încerca să analizăm factorii care influenţează percepţia
riscurilor şi să îi aplicăm fenomenului terorist; ipoteza lucrării fiind aceea că
terorismul, prin caracteristicile sale, face parte din categoria riscurilor care generează
supraestimări. Studiul îşi propune să sublinieze pericolele ce pot decurge din
evaluarea eronată a terorismului şi doreşte să elaboreze eventuale soluţii pentru a
preîntâmpina astfel de situaţii.
1. Delimitări conceptuale
Demersul ştiinţific propus nu poate continua fără o delimitare a celor două
concepte cheie: riscul şi principiul precauţiei.
De-a lungul timpului au fost elaborate numeroase definiţii pentru conceptul de
risc, niciuna dintre acestea nefiind însă universal acceptate. Cu toate acestea, au fost
subliniate două caracteristici comune tuturor acestor accepţiuni:2
• Incertitudinea, în sensul că un eveniment se poate întâmpla sau nu;
• Pierderea, în sensul că un eveniment poate avea consecinţe nedorite sau
pierderi.
O primă definiţie a riscului, utilizată în domeniul ştiinţelor militare ar fi
următoarea: „posibilitatea manifestării unui eveniment nedorit, a unui incident sau a
unei situaţii defavorabile, în viitorul imediat sau mai îndepărtat, cu impact şi
consecinţe nedorite sau periculoase pentru succesul misiunii, pentru viaţa şi
securitatea combatanţilor şi a populaţiei civile, securitatea mediului înconjurător
etc.”3
Din prisma abordărilor de tip tehnico-ştiinţific, bazate pe discipline precum
ingineria, statistica, psihologia, economia sau epidemiologia, riscul este asociat unor
elemente precum pericolul sau catastrofa corelate cu calculul probabilităţilor. Astfel,
riscul este definit drept „produsul probabilităţii şi consecinţelor (magnitudinea şi
gravitatea) aferente unui eveniment negativ (ex. o catastrofă)”4. În aceste domenii
ştiinţifice dezbaterile referitoare la riscuri tind să se centreze pe aspecte precum: cât
de bine a fost identificat sau calculat un risc, nivelul de gravitatea al unui risc evaluat
raportându-ne la efectele sale posibile, cât de exacte sunt metodele ştiinţifice utilizate
pentru a măsura şi calcula riscul şi cât de cuprinzătoare sunt modelele cauzale sau
predictive elaborate pentru a înţelege de ce au loc anumite riscuri şi de ce indivizii
tind să reacţioneze într-un anumit fel la acestea.
Pe măsură ce societatea a evoluat, conceptul de risc a devenit tot mai complex
şi a căpătat o importanţă tot mai crescută pentru cercetătorii din domeniul ştiinţelor
sociale.
2
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Studiile întreprinse vizează analiza conceptului la nivel macro (înţelegerea
riscului şi a incertitudinii ca elemente de bază ale societăţii moderne), la nivel
intermediar (modalităţile prin care organizaţiile şi instituţiile pot gestiona riscurile
astfel încât politicile publice elaborate să fie acceptate de către membrii societăţii) şi
la nivel micro (explicaţia mecanismelor responsabile pentru modalitatea în care
oamenii reacţionează în situaţii complexe), provocarea fiind aceea de a corela toate
cele trei nivele de analiză pentru a crea un cadru cât mai complet de cercetare. De
asemenea, noi provocări referitoare la cercetarea riscurilor au decurs ca urmare a
apariţiei unor riscuri cu caracter global, cum ar fi încălzirea globală, epidemiile de
gripă, criminalitatea organizată şi terorismul şi a intensificării nevoii de a stabilii
relaţii de colaborare la nivel transnaţional pentru a le putea gestiona5.
Dezbaterile recente referitoare la riscuri sunt centrate pe problemele ce rezultă
din „noile” incertitudini ce nu pot fi evaluate şi transformate în riscuri gestionabile
recurgând la metode de calcul raţionale. Plecând de la premisa că există limite ale
cunoaşterii şi controlului, problema gestionării acestor incertitudini ocupă un loc tot
mai important pe agenda politică şi socială. În cele din urmă problema se rezumă însă
la a face faţă limitărilor cunoaşterii ştiinţifice şi la decizia de a ne asuma anumite
riscuri. Aceste aspecte de natură politică şi etică sunt subsumate principiului
precauţiei, raţionamentele obiective concurând cu raţionamentele sociale subiective.6
Principiul precauţiei se află tot mai mult în atenţia dezbaterilor internaţionale
referitoare la modul în care trebuie abordate riscurile, problemele legate de sănătate
sau aspectele ce ţin de mediul înconjurător. Mai mult, principiul şi-a făcut loc în
dezbaterile referitoare la gestionarea terorismului, „războiul preemptiv” şi la relaţia
dintre libertate şi securitate. Preşedintele George W. Bush, în discursul său de
promovare a războiului din Irak din 2003, a recurs la un argument foarte asemănător
principiului precauţiei, susţinând că respectiva acţiune este justificată în faţa
incertitudinii: „Dacă vom aştepta ca pericolele să se materializeze, vom fi aşteptat
prea mult.” sau „Cred că este esenţial ca atunci când identificăm un pericol, să îl
gestionăm înainte ca acesta să devină iminent. Atunci când devine iminent va fi deja
prea târziu”.
Trebuie menţionat faptul că acest tip de raţionament este în linii mari acelaşi cu
cel al ecologiştilor preocupaţi de încălzirea globală, modificarea genetică a culturilor
agricole şi utilizarea pesticidelor în agricultură. Pentru toate aceste probleme s-a
ajuns la concluzia că reglementarea şi nu inacţiunea reprezintă calea cea mai adecvată
de urmat în faţa incertitudinilor.7
Principiul precauţiei şi-a făcut simţită prezenţa în cadrul dezbaterilor la nivel
internaţional încă din 1982, fiind inclus în Carta Mondială pentru Natură (World
Charter for Nature). Totuşi, dezbaterile centrate pe protecţia Mării Nordului au
accentuat şi mai mult ideea utilizării unui asemenea principiu în formularea politicilor
publice. Treptat, datorită intereselor Germaniei de a-şi impune punctul de vedere,
principiul precauţiei a devenit fundamentul politicilor de mediu în cadrul Uniunii
5
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Europene iar pe măsură ce procesul de integrare s-a extins, principiul precauţiei a
devenit parte a dreptului european, fiind stipulat în textul tratatelor comunitare,
aplicabilitatea principiului extinzându-se la nivelul tuturor politicilor comune
europene.8
Există mai mult de douăzeci de definiţii ale principiului precauţiei, unele de-a
dreptul contradictorii, vehemenţa acestora variind. La o extremă se află variantele
soft, ce nu pot fi combătute de către nimeni, iar la cealaltă extremă întâlnim
variantele radicale, ce necesită o reconceptualizare a manierei de elaborare a
politicilor.9
Cei care contestă viabilitate principiului precauţiei invocă maniera ambiguă în
care acesta este formulat, fapt ce îl face inadecvat pentru fundamentarea unor norme
juridice. Mai mult, principiul rareori ţine cont de costurile în termeni de oportunităţi
şi de impact negativ asupra inovării şi dezvoltării, iar în cazul în care există mai
multe grade de precauţie ale măsurilor ce pot fi întreprinse pentru prevenirea unui
risc, coroborat cu lipsa unor dovezi ştiinţifice referitoare la impactul şi cauzele
acestuia, limitele până la care se poate merge cu reglementarea se pierd, putând
genera astfel disfuncţii. Deciziile trebuie fundamentate pe dovezi pe măsura
magnitudinii şi impactului asociat riscului, urmărindu-se totodată transparenţa
costurilor şi beneficiilor, altfel se poate ajunge la reacţii exagerate sau la minimizarea
importanţei riscului şi chiar ignorarea acestuia. Un răspuns exagerat presupune
costuri în termeni de dezvoltare, inovare, în timp ce răspunsurile tardive presupun
costuri mărite pentru a putea diminua efectele riscului materializat fără a fi
preîntâmpinat.10
2. Disonanţe cognitive
În cartea sa „Legile fricii”, Cass Sunstein identifică o serie de cinci disonanţe
cognitive care influenţează percepţia asupra riscurilor: euristica disponibilităţii,
neglijarea probabilităţii, aversiunea faţă de pierderi, benevolenţa naturii şi neglijarea
sistemului.
În continuare vom analiza independent fiecare dintre aceste elemente11 pentru a
vedea în ce măsură percepţia existentă în Europa şi SUA asupra riscului terorist este
rezultatul unor astfel de distorsiuni.
A. Euristica disponibilităţii
Disponibilitatea – uşurinţa cu care găsim exemple ale unei anumite
situaţii/eveniment - influenţează percepţia noastră asupra frecvenţei cu care acel

8

LOFSTEDT, Ragnar. „The Swing of the Regulatory Pendulum in Europe: From Precautionary Principle to
(Regulatory) Impact Analysis”, Journal of Risk and Uncertainty, vol. 28 nr. 3, mai 2004, Kluwer academic Publisher, p.
245.
9
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eveniment are loc12. Astfel, un risc în legătură cu care oamenii pot identifica cu
uşurinţă exemple este perceput ca fiind mult mai mare decât este în realitate.
Euristica disponibilităţii justifică într-o oarecare măsură modul arbitrar de aplicare a
principiului precauţiei, oferind o explicaţie pentru faptul că anumite riscuri se bucură
de foarte multă atenţie din partea populaţiei, în timp ce altele sunt aproape total
ignorate.
În ceea ce priveşte percepţia noastră asupra terorismului, este evident că
euristica disponibilităţii joacă un rol esenţial în evaluarea acestui fenomen. Din cauza
mediatizării intense, dar şi datorită impactului psihologic puternic al atentatelor
teroriste, ne este foarte uşor să identificăm exemple de acte teroriste, chiar dacă nici
noi, nici persoane apropiate nouă nu au fost martore la acestea.
Un exemplu concludent în acest sens îl reprezintă atacurile teroriste de la 11
septembrie 2001 din Statele Unite, care datorită impactului psihologic generat şi a
intensei mediatizări au rămas în memoria a milioane de oameni din întreaga lume.
Interesul crescut acordat de către mass-media fenomenului terorist favorizează astfel
apariţia unei distorsiuni cognitive. Chiar şi persoanele ce locuiesc în ţări în care
fenomenul terorist nu este prezent, cum este cazul României, pot cu uşurinţă
identifica exemple de atentate teroriste ce au avut loc în lume, ceea ce influenţează
percepţia asupra frecvenţei cu care acestea au loc.
Un rol important îl joacă aici capacitatea de a vizualiza un anumit risc. Dacă
riscul generat de utilizarea unor substanţe necorespunzătoare în procesul de tratare al
apei sau de contractare a unei boli rare este dificil de imaginat, nu acelaşi lucru se
poate spune şi despre terorism. Imaginea turnurilor gemene prăbuşindu-se sau a
ruinelor rămase în urma unui atac cu maşină-capcană sunt, datorită mass-media,
prezente în mintea fiecăruia dintre noi, fără a fi fost vreodată martori la astfel de
evenimente. În mod evident, permanenţa acestor imagini nu ţine doar de intensa lor
promovare pe canalele media, cât şi de impactul psihologic pe care îl generează.
B. Neglijarea probabilităţii
Euristica disponibilităţii poate conduce la o evaluare incorectă asupra
probabilităţii. Dar există şi situaţii în care oamenii neglijează total sau parţial
probabilitatea ca un eveniment să aibă loc, în special atunci când sunt implicate
emoţii puternice. În aceste situaţii, variaţiile semnificative ale probabilităţii nu vor fi
luate în considerare, chiar şi atunci când aceste variaţii sunt semnificative. Acest
mecanism se aplică atât în cazul speranţei, cât şi al fricii. Spre exemplu, loteriile
funcţionează parţial pe baza acestei distorsiuni cognitive, care permite ca imaginea
unui câştig să înlăture orice analiză raţională asupra probabilităţii13.
Aceeaşi logică se aplică şi evenimentelor negative cum ar fi atacurile
teroriste. Atunci când imaginea unui deznodământ negativ este prezentă în mintea
oamenilor, aşa cum este cazul terorismului, aceştia vor deveni foarte preocupaţi de
acel risc, nemaiţinând seama de probabilitatea materializării sale. Însăşi cuvântul
terorism este încărcat de semnificaţii multiple, putând stârni în mintea oamenilor
12
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imagini foarte intense - distrugeri şi pierderi de vieţi umane - ceea ce îi face să acorde
o importanţă crescută acestui risc. Statisticile au demonstrat că oamenii sunt dispuşi
să plătească o sumă mult mai mare de bani pentru asigurările de zbor care acoperă şi
riscul terorist, decât pentru cele care acoperă doar celelalte tipuri de evenimente care
pot conduce la prăbuşirea acestuia.
Un exemplu relevant în acest sens îl reprezintă SUA, unde riscul terorist
ocupă unul din primele riscuri în statistici, deşi statistic vorbind numărul oamenilor
care au murit în atacurile de la 11 septembrie (2819) este inferior numărului
cetăţenilor americani ucişi din alte cauze pe parcursul unui an: 15,000 crime/an,
31,000 sinucideri/an, 120 morţi ca urmare a accidentelor rutiere/zi. Astfel încât, chiar
şi în eventualitatea elaborării unei politici contrateroriste perfecte (care să excludă
posibilitatea oricărui atac), numărul de victime umane pe an ar rămâne semnificativ.14
C. Aversiunea faţă de pierderi
Oamenii tind să aibă o aversiune faţă de pierderi, ceea ce înseamnă că o
pierdere la nivelul status-quo-ului este percepută ca fiind mai indezirabilă, decât este
perceput ca fiind dezirabil un câştig. În contextul analizei asupra fricii şi a
managementului riscului acest lucru se traduce prin faptul că oamenii vor fi mult mai
sensibili la pierderile generate de orice risc nou apărut sau ca urmare a accentuării
unui risc existent, decât la oportunităţile pierdute ca urmare asupra legiferării sau a
aplicării unor măsuri excesiv de prudente15.
Acest mecanism poate fi identificat şi la nivelul politicilor contrateroriste.
Chiar şi în ţări în care atentatele teroriste au loc cu o frecvenţă foarte scăzută, sau
absentează cu totul, oamenii consideră necesare luarea unor măsuri contrateroriste
sporite, doar pentru a preveni riscul ca astfel de evenimente să aibă loc.
Deşi costurile politicilor contrateroriste sunt adesea foarte ridicate, ele nu sunt
luate în considerare de către publicul larg, concentrat doar asupra potenţialelor
pierderi care ar putea surveni în urma unui atac.
Aversiunea faţă de pierderi se află într-o strânsă legătură cu o altă disonanţă
cognitivă, respectiv faptul că oamenii sunt mult mai toleranţi faţă de riscuri familiare,
decât faţă de cele nefamiliare, chiar dacă probabilitatea statistică ca acestea să se
întâmple este aceeaşi16. Spre exemplu, deşi riscul de a-ţi pierde viaţa ca urmare a
unui accident de maşină este în Statele Unite ale Americii de câteva ori mai mare
decât acela de a muri într-un atentat terorist, totuşi oamenii sunt mult mai preocupaţi
de cel de-al doilea risc, decât de primul, care este perceput pur şi simplu ca un fapt
normal.
D. Benevolenţa naturii
În multe situaţii managementul riscurilor şi în special aplicarea principiului
precauţiei se face pe baza convingerii că natura este în esenţa sa benignă, în timp ce

14

SCHNEIER, Bruce. The Comparative Risk of Terrorism,
http://www.schneier.com/blog/archives/2010/01/the_comparative.html.
15
SUNSTEIN, Cass, op.cit., p. 42.
16
Idem, p. 43

354

12

ianuarie

2010,

disponibil

la

acţiunile umane sunt însoţite de riscuri17. Din acest motiv, riscul unor catastrofe
naturale, precum inundaţii, cutremure, uragane etc este privit ca fiind mai redus decât
riscuri rezultate din acţiuni umane, cum este cazul atacurilor teroriste.
3. Dilema subreglementare-supraglementare
Percepţia publică asupra riscului joacă un rol esenţial în maniera în care sunt
dezvoltate politicile publice în diferite domenii, în principal datorită presiunii aplicate
de către opinia publică asupra decidenţilor politici. De aceea, este importantă
identificarea şi explicarea acestor disonanţe cognitive, pentru a putea elabora strategii
care să îmbine nevoia de a răspunde presiunii publicului prin acţiuni concrete cu cea
de a menţine măsurile adoptate în concordanţă cu nivelul real al riscului.
Precum am demonstrat anterior, terorismul este unul dintre riscurile pretabile la
supraestimare, datorită îmbinării caracteristicilor sale singulare cu multiplele
disonanţe cognitive ce apar la nivelul percepţiilor publice. De aceea, actorii politici
sunt confruntaţi cu o dilemă în formularea politicilor contrateroriste, trebuind să
aleagă între „absenţa reglementărilor” şi „suprareglementare”. În mod evident
absenţa reglementărilor într-un domeniu, precum cel al politicilor contrateroriste nu
este o alternativă eficientă, mai ales dacă e să luăm în considerare faptul că atacurile
teroriste nu constituie doar un risc potenţial, ci sunt o realitate.
Pe de altă parte şi suprareglementarea pe care o întâlnim în multe domenii nu
reprezintă o soluţie, în aceeaşi măsură ca si subreglementarea. De multe ori costurile
cele mai ridicate induse de supraglementare sau de implementarea unor măsuri
extreme de precaute în domeniul contraterorist nu sunt cele de natură pecuniară, ci
mai degrabă de natură legislativă, prin pierderea sau restrângerea unor drepturi şi
libertăţi cetăţeneşti, cum este cazul adoptării de către Statele Unite ale Americii a
Patriot Act.
Concluzii
Pe termen lung singura alternativă viabilă pare a fi fundamentarea politicilor
contrateroriste pe o analiză de tip cost-beneficiu şi nu pe implementarea singular sau
ad literam a principiului precauţiei, deşi chiar şi utilizarea acestei metode prezintă o
serie de dificultăţi.
Cel mai important obstacol se regăseşte în procesul de cuantificare a costurilor.
O fundamentare a cadrului legislativ exclusiv pe principiul „eficienţei economice” se
va dovedi cu siguranţă eronată. Eficienţa economică încearcă să satisfacă preferinţele
oamenilor măsurându-le în funcţie de „dispoziţia lor de a plăti” pentru respectiva
dorinţă, ceea ce constituie o bază neadecvată pentru elaborarea legilor şi politicilor
publice18. De aceea, este necesară introducerea în ecuaţie a ideii de costuri simbolice
– drepturi şi libertăţi, cărora trebuie să le conferim o anumită valoare.

17
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Idem., p. 9.
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Chiar şi în aceste condiţii, metoda de analiză cost-beneficiu prezintă avantaje
faţă de principiul precauţiei, deoarece spre deosebire de acesta, ca urmare a
implementării ei putem identifica mai multe căi de acţiune. Astfel, principalul atu îl
reprezintă flexibilitatea respectivei metode, care ar permite re-evaluarea în diferite
momente de timp a politicilor elaborate.
În special în domenii precum cel al politicilor contrateroriste unde există
numeroase costuri financiare, cât şi simbolice, este accentuată nevoia formulării unui
răspuns instituţional flexibil, care să fie re-evaluat periodic din punct de vedere al
relevanţei şi conectării la nivelul real al riscului.
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LUMEA ÎN SCHIMBARE – TRANSFORMARE.
ELEMENTE ŞI STĂRI CONFLICTUALE
Laurenţiu ARIN*
“The contradiction is the source of development”. The statement, simple but true, may hide
many problems in real life. “Contradictions”, even though the short, medium or long term, lead to
the development of society, may generate conflicts with less or great impact, may have even,
unfortunately, even as the army.
Today society is in full transformation. Old “contradictions” (religious, economic or
otherwise) have been transformed into the current “conflicts” and their solving was not achieved,
in all situations, peacefully. We appreciate why it is very important to “inventory”, as far as
possible, the actual potential conflict situations in order to be able to seek and provide peaceful
solutions for solving them. By this, the escalation of these situations can be avoided as well as their
transformations into open conflicts (involving human and material costs).

Contradicţia este izvorul dezvoltării. Expresia este celebră şi sub diverse
forme, este des utilizată. Pornind de la ea, luând în calcul multitudinea de stări
conflictuale existente, putem trage o concluzie – lumea de azi este într-un profund
proces de transformare, proces care va avea ca efect o dezvoltare amplă. Oare aşa
este? Răspunsul la această întrebare poate fi simplu dar şi complicat în acelaşi timp.
Simplu, pentru că evoluţia omenirii a demonstrat că stările conflictuale, de orice
natură, pe termen lung, au avut rezultate benefice pentru omenire, chiar dacă unele
dintre aceste au implicat, pentru rezolvarea lor, costuri exorbitante (umane sau
materiale). Complicat, pentru că unele stări conflictuale nu se rezolvă pe termen scurt
sau mediu ci doar pe termen lung, pe parcursul mai multor generaţii. Din acest punct
de vedere, cei asupra cărora stările respective au implicaţii pot afirma că nu văd nici
un progres datorat acelor stări conflictuale. Mai mult, datorită legăturilor multiple ce
există în toate procesele/ activităţile din ziua de azi, la nivel mondial, gestionarea
ineficientă a unei stări conflictuale poate presupune de multe ori costuri foarte mari,
acestea fiind plătite la nivel global.
1. Schimbare sau transformare
Ce reprezintă o stare conflictuală? În primul rând „stare”, conform
Dicţionarului explicativ al limbii române, reprezintă o situaţie în care se află cineva
sau ceva; un mod un fel sau un chip în care se prezintă cineva sau ceva. Conflictul,
conform aceluiaşi dicţionar reprezintă o neînţelegere, o ciocnire de interese, un
dezacord asupra unor probleme. Dar conflict înseamnă şi ceartă sau discuţie violentă
şi chiar război. Această ultimă definiţie este poate motivul cel mai important pentru
care stările conflictuale existente la un moment dat trebuie cunoscute, analizate şi
rezolvate înainte ca acestea să ia amploare.
Ce rezultate au stările conflictuale? Schimbări şi transformări. La prima
vedere „schimbarea” şi „transformarea” sunt sinonime. Dar schimbarea se referă la
*

Locotenent-colonel, Şef Birou, U.M. 01763, Brăila

357

modificarea unor elemente dintr-o stare de fapt iar transformarea reprezintă
modificarea stării de fapt, în ansamblu.
Fără a avea pretenţia că se poate face o „inventariere” a tuturor stărilor
conflictuale existente la un moment dat, care pot produce schimbări sau transformări,
se poate totuşi face o trecere în revistă a unor stări conflictuale „vizibile”, care pot
avea, pe termen scurt şi mediu, urmări importante.
2. Elemente şi stări conflictuale
2.1. „Actori non-statali” versus „actori statali”
În urmă cu mai puţin de un secol, aproape că nu existau entităţi multinaţionale
a căror putere să poată fi egală sau mai mare cu cea a statelor din perioada respectivă.
În ziua de azi însă, globalizarea, cu multiplele ei feţe a generat astfel de entităţi (iar
numărul lor este în creştere). Un motiv al globalizării îl poate reprezenta economia de
piaţă. Goana după profit a determinat marile corporaţii să-şi mute locaţiile de
producţie în ţări unde costurile de producţie sunt mai mici. Costurile de producţie
mici coroborate cu concurenţa existentă pe piaţa liberă au adus beneficii importante
pentru consumatori. Dar tot aceşti factori au dus şi la o creştere exponenţială a
numărului firmelor multinaţionale. Iar unele dintre acestea au în prezent, la
dispoziţie, resurse mult mai mari decât unele state. Nu facem o analiză a globalizării.
Acest fenomen este analizat din multe puncte de vedere, are partizani şi oponenţi,
fiecare având multiple argumente pro şi contra. Dar efectele globalizării se văd deja.
Interesele acestor entităţi pot fi de multe ori în contradicţie cu interesele statelor în
care-şi desfăşoară activitatea. În consecinţă, aceşti actori „non-statali”, prin diverse
procedee, mai mult sau mai puţin legale, pot acţiona chiar împotriva acelor state care
au interese contrare intereselor firmelor respective. O a altă modalitate a acestor
entităţi, de a-şi atinge scopurile, poate fi aceea de a influenţa politica propriilor state,
în relaţiile internaţionale, în sensul că o pot dirija pentru a obţine foloase în
detrimentul unor state1. Resursele aflate la dispoziţia acestor entităţi pot fi atât de
mari încât, uneori, pot avea la dispoziţie chiar şi propriile armate2. Ar fi însă incorect
să apreciem că toate firmele multinaţionale pot fi acuzate de interese obscure,
rezultate doar din goana după profit. De asemenea, ar fi insuficient ca să încadrăm în
categoria actorilor „non-statali”, doar marile firme multinaţionale. Tot în această
categorie, a celor care pot provoca, datorită contradicţiilor dintre propriile interese şi
cele ale unor naţiuni şi alte entităţi, cum ar fi cele bazate pe criterii etnice, religioase,
naţionale, regionale, ideologice etc.3.
Se poate trage concluzia că în ziua de azi, pe plan mondial, raportul dintre
„actorii non-statali” şi „actorii statali”creşte uşor în favoarea primilor. Probabil că
este încă departe ziua în care cele mai importante decizii la nivel mondial (inclusiv
cele care vizează apariţia sau stingerea unor conflicte) se vor lua, în primul rând, pe
criterii economice dar această ipoteză trebuie luată în calcul.
1

John Perkins – Confesiunile unui asasin economic, Editura „Litera Internaţional”, Bucureşti, 2007.
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2.2. Transferul „bogăţiei” de la Vest la Est
La finalul celui de-al Doilea Război Mondial, cel mai puternic actor pe scena
mondială (în primul rând, din punct de vedere economic), era reprezentat de SUA.
Acestea, prin punerea în aplicare a Planului Marshall, au ajutat statele occidentale să
îşi revină în urma războiului şi la rândul lor să devină puteri economice. Se poate
remarca însă, în perioada actuală o creştere a importanţei pe care o au state cum ar fi
China şi India. Deşi nivelul indicatorilor pe cap de locuitor este şi va rămâne probabil
încă mult timp de acum înainte, sub nivelul celor „occidentali”, aceste state vor
deveni actori importanţi pe scena mondială, nu numai din punct de vedere economic
ci şi militar. Ritmul de dezvoltare economică din prezent (ritm ce va fi probabil
menţinut şi în perioada următoare), are ca rezultat şi o „migrare a bogăţiei” de la Vest
la Est. Orice acţiune care are ca rezultat dezvoltarea unei regiuni sau a unui stat,
creşterea nivelului de trai al populaţiei, este o acţiune benefică. Dar privind lucrurile
mai în profunzime, această dezvoltare, poate avea ca rezultat şi un dezechilibru în
relaţiile existente, dezechilibru care trebuie monitorizat şi „rezolvat” cu foarte mare
atenţie. Ea va determina o cerere mai mare de resurse (resurse ce trebuie achiziţionate
în condiţii cât mai profitabile) pentru noile state dezvoltate. Pe de altă parte,
necesitatea desfacerii unor cantităţi mari de produse, atât produse de masă cât şi
produse ce înglobează tehnologie de vârf, vor determina aceste state să devină o
prezenţă mai activă, mai influentă, mai convingătoare şi de ce nu, mai agresivă pe
pieţele lumii. În aceste condiţii, influenţele şi intereselor acestor state le pot afecte pe
cele ale SUA, ale Uniunii Europene sau pe cele ale Japoniei şi pot genera eventuale
conflicte (economice sau de altă natură).
2.3. Politică internă versus politică externă
Există situaţii în care factorii care determină unele acţiuni ale statelor pe plan
extern sunt în contradicţie cu factorii care pot determina acţiunile aceloraşi state, pe
plan intern. Uneori, sub presiunea maselor se iau hotărâri care pot avea rezultate
favorabile pe termen scurt dat care, pe termen lung, pot avea consecinţe dezastruoase.
Un exemplu în acest sens l-ar putea constitui presiunile interne crescânde ce
se fac pentru retragerea trupelor americane din Afganistan, chiar dacă situaţia în acest
stat nu s-a stabilizat încă. O astfel de retragere poate avea oarecare beneficii
(electorale, financiare sau de altă natură) dar poate duce, pe termen mediu la o
revigorare a activităţii teroriste, cu toate implicaţiile ce decurg din aceasta.
2.4. Creşteri economice (şi ale populaţiei) versus şi resurse existente
(energie, mâncare, apă)
Creşterea este un rezultat dorit în orice economie, în condiţiile în care această
creştere este reală. Dar dacă această creştere nu se bazează şi pe progres tehnologic,
pe implementarea unor tehnologii cu un consum redus de resurse materiale şi energie,
nu va avea ca rezultat decât un consum accelerat de resurse, în condiţiile în care este
ştiut că cele mai multe dintre acestea sunt limitate. Mai mult, ea poate avea ca rezultat
o creştere a poluării şi implicit afectarea tuturor statelor, chiar şi a celor care folosesc
tehnologii nepoluante. De aceea este foarte probabil ca între statele dezvoltate (cele
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care folosesc de regulă tehnologii performante) şi cele în curs de dezvoltare (care de
regulă sacrifică performanţa/eficienţa activităţii pentru cantitate, să apară unele
conflicte.
Acelaşi efect asupra resurselor îl are şi creşterea populaţiei. Este cunoscut
faptul că resursele cele mai multe sunt la dispoziţia statelor celor mai bogate. Dar
populaţia cea mai numeroasă (şi cu cel mai mare ritm de creştere) este în statele
sărace. Această situaţie are ca efect un exod al populaţiei (legal sau ilegal) din ţările
de origine către cele bogate, cu toate implicaţiile negative ce pot decurge din acest
fenomen.
Din nefericire, prognoza specialiştilor pe termen scurt şi mediu nu prevede
descoperirea de noi resurse, de găsire a unor înlocuitori eficienţi pentru resursele ce
se vor epuiza sau de noi surse de energie care să le înlocuiască pe cele tradiţionale.
Dacă la începuturile utilizării energiei nucleare, de exemplu, a existat un curent de
opinie (optimist) conform căruia energia nucleară va reprezenta viitoarea formă de
energie (au existat chiar şi proiecte de realizare a unor aparate de zbor care să
folosească pentru propulsie, motoare nucleare), prin efectele pe care le pot avea
accidentele la instalaţiile nucleare (ca să-l amintim doar pe cel mai recent de la
Fukushima, Japonia) s-a reconsiderat această formă de energie, unele state adoptând
chiar programe prin care se urmăreşte renunţarea la această formă de energie4.
2.5. Numărul locuitorilor versus numărul locurilor de muncă
Creşterea populaţiei în statele slab dezvoltate cum ar fi Afganistanul, Nigeria,
Pakistanul sau Yemenul, în condiţiile inexistenţei locurilor de muncă poate avea ca
rezultat instabilitatea şi eşecul statului în aplicarea unor politici de dezvoltare. În
aceste condiţii, unul dintre primele efecte negative care ar putea apare ar fi creşterea
bazei de selecţie pentru „personalul” ce poate fi folosit în desfăşurarea activităţilor
teroriste. Imposibilitatea asigurării dezvoltării unei zone în scurt timp de la
înlăturarea unui regim nedemocratic poate crea multiple probleme pe termen scurt şi
mediu. Aceste probleme nu vor avea repercusiuni numai asupra zonei/statului
respectiv ci se vor extinde şi asupra celorlalte zone/state. În aceste condiţii este
evident că pentru rezolvarea problemelor statelor slab dezvoltate sau a celor în curs
de dezvoltare este necesară implicarea tuturor statelor lumii.
2.6. Creştere economică versus activităţi teroriste
Unul din efectele dezvoltării economice ar fi generarea de noi locuri de
muncă şi implicit de asigurarea unor venituri stabile pentru populaţie. Unul dintre
efectele secundare, benefic de altfel, ar fi acela de reducere a bazei de recrutare
pentru organizaţiile teroriste (este ştiut faptul că acestea recrutează personal în special
din statele slab dezvoltate5). Acest efect ar fi, la prima vedere, simplu şi imediat: dacă
se vor găsi soluţii pentru dezvoltarea tuturor regiunilor/statelor, terorismul se va
4
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reduce sau poate chiar, va dispare. Realitatea însă este alta. Chiar dacă din punct de
vedere numeric, teroriştii vor fi mai puţini, tocmai această dezvoltare le va pune la
dispoziţia celor existenţi, resurse „mai eficiente” pentru realizarea planurilor teroriste.
Este cunoscut în acest sens atacul desfăşurat de către adepţii cultului japonez Aum
Shinrikyo, comis in martie 1995, în metroul din Tokyo (cinci atacuri coordonate,
executate cu gaz sarin, care au avut ca efect uciderea a 15 persoane şi rănirea gravă a
altor 50, alte câteva sute de persoane având probleme de vedere, pe termen scurt).
2.7. Schimbările rapide versus stabilitate
Schimbările majore care se petrec în prezent, în special în Orientul Mijlociu,
pot avea, în lipsa unei gestionări adecvate, rezultate nedorite la nivel mondial. Acest
lucru va fi urmarea faptului că economia mondială va depinde în continuare în
următoarea perioadă de resursele existente în zonă (în special petrol) iar instabilitatea
zonei va putea afecta disponibilitatea resurselor. Instabilitatea ar putea fi şi rezultatul
inexistenţei acelor lideri în măsură să gestioneze profiturile rezultate din exploatarea
petrolului, creşterea rapidă a populaţiei, presiunile exercitate pentru implementarea
schimbărilor politice dar şi inerentele conflicte regionale (conflicte care pot depăşi
graniţele Orientului Mijlociu). O posibilă soluţie a acestei probleme ar fi ca marii
actori globali (cum ar fi SUA, Rusia şi China) să se implice în dezamorsarea unor
posibile conflicte dar şi în rezolvarea unora dintre problemele existente în zonă.
2.8. Informaţie versus „cyber-terorism”
Dezvoltarea fără precedent a omenirii din ultimul secol se bazează în cea mai
mare măsură pe cunoaştere, pe informaţie. „Cantitatea” de informaţii noi se dublează
în perioade din ce în ce mai mici (putem vorbi de o creştere exponenţială a cantităţii
de informaţii existente). Acest fenomen fără precedent se datorează dezvoltării
sistemelor de comunicaţii dar şi dezvoltării „explozive”, am putea spune, pe care a
avut-o INTERNETUL în ultimele decenii. În aceste condiţii, folosind aceeaşi reţea,
creşte numărul atacuri efectuate asupra unor instituţii ale statului (şi nu numai),
pentru furtul de informaţii sau pentru a realiza destabilizarea acestora sau pentru
blocarea activităţii lor. Efectul ar putea fi destabilizarea vieţii economice (dar nu
numai) fără a fi implicate forţe militare. Putem afirma, în aceste condiţii, că
organizaţiile teroriste (sau indivizii independenţi) au luat în calcul desfăşurarea de
acţiuni teroriste folosind drept câmp de luptă reţelele electronice şi drept arme,
informaţia. Fenomenul este extrem de actual, forţele implicate, în ambele tabere, fiind
numeroase iar rezultatele extrem de importante. În acest domeniu situaţiile
conflictuale sunt deja numeroase iar dezvoltarea în continuare a sistemelor de
comunicaţii şi a Internetului nu va face decât să amplifice acest fenomen6 (cu
implicaţii, la nivel mondial, pe măsură).

6

James F. Dunnigan, Noua ameninţare mondială: cyber-terorismul, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.
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3. Ce va fi mâine?
Având în vedere diversitatea şi complexitatea problemelor cu care se
confruntă omenirea în prezent, este extrem de dificil de dat un răspuns la această
întrebare. Există, la nivel mondial, preocupări în acest domeniu. Experţi din cele mai
variate domenii analizează prezentul şi încearcă să facă previziuni. Uneori aceste
previziuni se confirmă, în alte cazuri, lucrurile iau o turnură neaşteptată. Un lucru
este însă clar: aceste analize trebuie efectuate în continuare iar colectivele care le
efectuează trebuie să fie interdisciplinare. Numai în aceste condiţii sunt şanse ca parte
dintre posibilele (viitoare) conflicte să fie neutralizate încă din faza incipientă. Numai
în acest mod se poate spera la o dezvoltare armonioasă şi durabilă.
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NOI PROVOCĂRI UMANITARE DIN PERSPECTIVA PROTECŢIEI
MEDIULUI PRIN INTERMEDIUL DREPTULUI PENAL1
Dr. Sorina RĂDUICĂ*
Dr. Valentin – Stelian BĂDESCU**
Mediul nu cunoaşte diviziuni în blocuri politice, alianţe militare sau sisteme economice.
Oportunităţile pentru traducerea acelei recunoaşteri în acţiuni practice nu au fost niciodată mai
promiţătoare ca acum. Progresele în tehnologie au deschis noi posibilităţi pentru înţelegerea şi
protecţia mediului. Preocupările publice pentru mediu se ridică în mod constant pentru a căuta
măsuri curative. În ultimii ani, acestor eforturi li s-au dedicat mai mulţi şefi de stat şi de guvern, un
mare număr de organizaţii economice şi politice, precum şi o varietate de cunoştinţe tehnice.
Protejarea mediului a fost un nou canal pentru vastele energii eliberate la sfârşitul războiului rece.
Cuvinte-cheie: ecologia, protecţia mediului, dreptul penal al mediului, Tratatul de la
Lisabona, solidaritate

1. Despre un drept penal al mediului
Impactul problemelor conservării şi ameliorării mediului asupra ştiinţelor
sociale a determinat apariţia unei discipline autonome în cadrul ecologiei politice.
Aceasta se ocupă cu analiza şi evaluarea aspectelor privind politica ecologică.
Legătura dintre politică şi ecologie apare mai clară dacă se consideră aceasta din
urmă ca o parte a biologiei, având ca obiect definirea structurii interacţiunilor dintre
specii şi mediul lor, în timp ce ştiinţa politică se raportează la exerciţiul puterii şi la
autoritatea la care sunt supuse toate speciile (inclusiv cea inumană) care trăiesc întrun spaţiu determinat. În condiţiile complexe ale dezvoltării sociale contemporane
interacţiunea dintre politică şi ecologie este atât de strânsă, încât orice decizie mai
importantă are repercusiuni, într-o măsură mai mare sau mai mică, asupra funcţionării
diferitelor ecosisteme. Reciproc, fiecare structură ecologică influenţează statutul
indivizilor şi al grupurilor sociale. Ecologia politică se interesează de omul concret
plasat în mediul său ecologic şi în micile comunităţi, ea începând acolo unde
activitatea şi calculul economic se opresc.
Printr-o largă cooperare internaţională, s-au iniţiat în cadrul unor convenţii o
serie de acţiuni care să reprezinte garanţii pentru prezent, dar mai ales pentru viitor,
că omenirea este conştientă de necesitatea păstrării cât mai neîntinate a mediului2. Un
drept penal al mediului se conturează greu la toate nivelele – naţional, comunitar şi
internaţional. Nici ţările, în legătură cu care s-ar putea vorbi de o tradiţie în această
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materie, nu se pot lăuda cu reducerea drastică a activităţilor de delicvenţă ecologică,
şi asta deoarece există o multitudine de cauze care împiedică acest deziderat3:
- diferenţele, uneori majore între sistemele de drept penal naţionale;
- mecanisme de sancţionare diferite;
- principiul suveranităţii statale, al neextrădării propriilor resortisanţi;
- principiul dublei incriminări;
- probleme care ţin de incidenţa legii penale asupra infracţiunilor cu element de
extraneitate;
- posibilitatea ca persoana juridică să răspundă penal.
În aceste condiţii a apărut, la nivelul dreptului comunitar Direcţia 2008, 99, CE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal, ce se doreşte a fi un răspuns la o serie de
relaţii contemporane după cum urmează:
- creşterea numărului de infracţiuni împotriva mediului cu efect transfrontalier;
- actualele sisteme de sancţiuni nu au fost suficiente pentru a garanta
respectarea efectivă a legislaţiei privind protecţia mediului;
- respectarea legislaţiei ar putea fi consolidată prin prevederea de sancţiuni
penale care demonstrează o dezaprobare socială de natură diferită, din punct de
vedere calitativ, comparativ cu sancţiunile administrative şi cu mecanismul de
compensare întemeiat pe dreptul civil;
- nerespectarea unei obligaţii legale de a acţiona poate avea acelaşi efect ca un
comportament activ şi ar trebui, prin urmare, să fie considerată infracţiune şi să fie
sancţionată ca atare.
Deşi obiectivul directivei este acela de a stabili „măsuri de natură penală
pentru a asigura o protecţie mai eficace mediului”, ea nu împiedică aplicarea altor
regimuri de răspundere şi nici aplicarea unor măsuri mai stricte de protecţie eficientă
a mediului prin intermediul dreptului penal.
Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, actul normativ în
cauză completează şi consolidează totodată, cadrul legal deja existent, prin calificarea
şi sancţionarea ca infracţiuni a unor fapte grave, conexe fie desfăşurării operaţiunilor
ce privesc deşeurile, fie protecţiei habitatelor naturale şi a exemplarelor de faună şi
floră, ori privesc respectarea regimului materialelor nucleare sau substanţelor
radioactive periculoase, alăturându-se astfel infracţiunilor instituite deja prin
reglementările cu caracter special, incidente în materie.
Prin adoptarea Directivei 2008/99/CE s-au instituit o serie de standarde minime
la nivelul statelor membre ale UE în ceea ce priveşte sancţionarea unor fapte ilicite în
domeniul mediului, a căror săvârşire trebuie să atragă după sine angajarea răspunderii
penale a făptuitorilor. O astfel de abordare legislativă constituie premisa necesară
asigurării unei protecţii sporite a mediului şi concretizează, sub aspect juridic,
eforturile depuse de instituţiile Uniunii Europene în acest domeniu, precum şi vasta
experienţă acumulată la nivel european4.
3

A se vedea, pentru detalii, Anca Ileana Duşcă, Consideraţii referitoare la Directiva 2008/99”/CE a Parlamentului
european şi a Consiliului, privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, în Revista de sinteze juridice, nr.
2, 2009, pp. 33-37.
4
Ibidem.
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Cu toate acestea, datorită complexităţii factorilor de mediu de mediu, protecţia
acestora reprezintă un sector deosebit de tehnic. De asemenea, în contextul crizei
ecologice care se manifestă la nivel mondial, există totuşi o insuficienţă şi o
ineficacitate a normelor de recomandare pentru protecţia mediului. Dacă privitor la
protecţia mediului pe plan internaţional prin intermediul altor forme de răspundere
juridică există o bogată jurisprudenţă şi doctrină, răspunderea penală a fost relativ
puţin reglementată la nivel internaţional. Dar, aşa cum dreptul penal al mediului
începe să se afirme din ce în ce mai mult ca o ramură de drept autonom, treptat se
conturează şi un drept comunitar penal al mediului, tendinţă observată şi la nivel
internaţional.
Cu privire la sintagma dreptul comunitar trebuie făcută remarca înlocuirii
acesteia de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene5, care a folosit-o pentru prima
dată pe aceea de „dreptul Uniunii”, cu prilejul pronunţării, la data de 10.12.2009, a
hotărârii preliminare în Cauza C-345/086. Ce denumire va avea, în acest context
dreptul comunitar penal al mediului, lăsăm la latitudinea altor specialişti clarificarea
acesteia.
2. Consideraţii referitoare la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin
intermediul dreptului mediului7
2.1. Prezentare generală a Directivei 2008/99/CE
În conformitate cu articolul 174 alineatul (2) din tratat8, politica comunitară
privind mediul trebuie să urmărească asigurarea unui nivel ridicat de protecţie
Uniunea fiind preocupată de creşterea numărului de infracţiuni împotriva mediului şi
de efectele acestora, care se extind din ce în ce mai mult în afara graniţelor statelor în
care acestea sunt comise. Astfel de infracţiuni reprezintă o ameninţare la adresa
mediului şi necesită prin urmare un răspuns adecvat.
Experienţa a demonstrat că actualele sisteme de sancţionare nu au fost
suficiente pentru a garanta respectarea în totalitate a legislaţiei privind protecţia
mediului. O astfel de respectare poate şi ar trebui să fie consolidată prin prevederea
de sancţiuni penale, care demonstrează o dezaprobare socială de natură diferită din
punct de vedere calitativ în comparaţie cu sancţiunile administrative sau cu un
mecanism de compensare întemeiat pe dreptul civil. Existenţa unor norme comune
5

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, la data de 13 decembrie 2007 şi publicat în JOUE
seria C nr. 306 din 17.12.2007, versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE) şi ale Tratatului
privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) au fost publicate, succesiv, în JOUE seria C nr. 115 din 15.05.2008 şi
în JOUE seria c nr. 83 din 30.03. 2010, Curtea de Justiţie a comunităţilor Europene poartă denumirea de Curtea de
Justiţie a Uniunii europene şi este formată din Curtea de justiţie, Tribunalul (fostul Tribunal de Primă Instanţă) şi
tribunalele specializate (art. 19 alin. 1 teza I din TUE).
6
Este vorba de Cauza Krzysztof Pesla – Vorpommern, privind libera circulaţie a lucrătorilor, în special refuzul
accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice reglementate, publicată în JOUE seria C nr. 24 din
30.01.2010.
7
Directiva a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2008.
8
Este vorba despre Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, directiva fiind adoptată înainte de intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona.
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privind infracţiunile dau posibilitatea utilizării unor metode de investigaţie şi de
asistenţă eficiente pe teritoriul statelor membre şi între acestea.
Pentru a realiza o protecţie eficace a mediului, este deosebit de importantă
introducerea unor sancţiuni cu un caracter descurajant mai ridicat pentru activităţile
care dăunează mediului, care provoacă de obicei sau este probabil să provoace daune
semnificative aerului, inclusiv stratosferei, solului, apei, animalelor sau plantelor,
inclusiv în ceea ce priveşte conservarea speciilor. Nerespectarea unei obligaţii legale
de a acţiona poate avea acelaşi efect ca un comportament activ şi ar trebui, prin
urmare, să facă la rândul său obiectul unor sancţiuni corespunzătoare.
În consecinţă, un astfel de comportament ar trebui considerat infracţiune pe
întreg teritoriul Uniunii Europene în cazul în care se desfăşoară cu intenţie sau din
culpă gravă. Actele legislative adoptate potrivit prezentei directive conţin dispoziţii
ce ar trebui să facă obiectul unor măsuri de drept penal care să asigure eficacitatea
deplină a normelor privind protecţia mediului, iar statelor membre au obligaţia ca,
atunci când pun în aplicare respectivele acte legislative, să prevadă măsuri restrictive.
Această directivă obligă statele membre să prevadă în
legislaţia lor naţională sancţiuni penale pentru încălcări grave ale dispoziţiilor din
dreptul comunitar privind protecţia mediului. Prezenta directivă nu creează obligaţii
privind aplicarea de astfel de sancţiuni sau a oricărui alt sistem disponibil de aplicare
a legii în cazuri individuale.
Deoarece obiectivul directivei este asigurarea unei protecţii a mediului mai
eficiente şi nu poate fi realizat în mod satisfăcător la nivelul Uniunii Europene, statele
membre pot adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, iar potrivit
principiului proporţionalităţii directiva nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru
atingerea acestui obiectiv, aceasta respectând drepturile şi principiile fundamentale
recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
2.2. Observaţii privitoare la Directiva 2008/99/CE
Apariţia acestei directive se doreşte a fi un răspuns la o serie de realităţi
contemporane: precum creşterea numărului de infracţiuni împotriva mediului cu efect
transfrontalier9; actualele sisteme de sancţiuni nu au fost suficiente pentru a garanta
respectarea efectiva a legislaţiei privind protecţia mediului; respectarea legislaţiei ar
putea fi consolidata prin prevederea de sancţiuni penale care demonstrează o
dezaprobare sociala de natura diferita, din punct de vedere calitativ, comparativ cu
sancţiunile administrative si cu mecanismul de compensare întemeiat pe dreptul civil;
existenta unor norme comune privind infracţiunile dau posibilitatea unor metode de
investigaţie si de asistenta eficiente pe teritoriul statelor membre si între acestea; o
protecţie a mediului impune introducerea unor sancţiuni cu caracter descurajant mai
ridicat pentru activităţile care dăunează mediului, care provoacă de obicei sau este
posibil sa provoace daune semnificative aerului, inclusiv stratosferei, solului, apei,
animalelor sau planelor, inclusiv în ceea ce priveşte conservarea speciilor;
9

M. Duţu, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la marja de apreciere a legislaţiilor
naţionale în domeniul limitării libertăţii de expresie si a criticilor militanţilor ecologista. Prevalenta dreptului la
libertatea de expresie - cu referire la fapte de natura istorica ori ştiinţifică asupra unor reglementari naţionale care
statornicesc"drept la uitare", Dreptul nr. 10/2008, pp. 246-253.
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nerespectarea unei obligaţii legale de a acţiona poate avea acelaşi efect ca un
comportament activ si ar trebui, prin urmare, sa fie considerată infracţiune şi să fie
sancţionată ca atare.
Conţinând standarde minime, directiva nu împiedica nici aplicarea altor
regimuri de răspundere (prevăzute în dreptul comunitar sau în cel naţional pentru
daune provocate mediului) si nici aplicarea unor masuri mai stricte de protecţie
eficienta a mediului prin intermediul dreptului penal.
Obiectul Directivei 2008/99/CE este prezentat în art. 1 în următorii termeni:
"prezenta directiva stabileşte masuri de natura penala pentru a asigura protecţie mai
eficace a mediului". Pentru realizarea acestui obiectiv, directiva obliga statele
membre sa prevadă în legislaţia lor naţională sancţiuni penale pentru încălcări grave
ale dispoziţiilor din dreptul comunitar privind protecţia mediului.
Sunt considerate infracţiuni următoarele fapte - în cazul în care sunt contrare
legii si sunt săvârşite cu intenţie sau cel puţin din culpă gravă:
a) deversarea, emiterea sau introducerea unei cantităţi de materii sau de radiaţii
ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă este posibil sa provoace decesul sau
vătămarea grava a unei persoane sau daune semnificative calităţii aerului, calităţii
solului sau calităţii apei, animalelor sau plantelor;
b) colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv
controlul acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioara a spatiilor de eliminare şi
acţiunile întreprinse de comercianţi sau intermediari (gestionarea deşeurilor), care
provoacă sau este posibil sa provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane
sau daune semnificative calităţii aerului, calităţii solului, calităţii apei ori animalelor
sau plantelor;
c) transportul de deşeuri, iar în cazul în care respectiva activitate intra în
domeniul de aplicare a art. 2 alin. 35 din Regulamentul CE nr. 1013/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de
deşeuri10 şi se efectuează într-o cantitate care nu poate fi neglijata, fie ca se realizează
printr-un singur transport, fie prin mai multe transporturi aparent legale între ele;
d) exploatarea unei uzine în care se desfăşoară o activitate periculoasa sau în
care sunt depozitate substanţe sau preparate periculoase si care în exteriorul uzinei,
provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea grava a unei persoane
sau daune semnificative calităţii aerului, calităţii solului sau calităţii apei ori
animalelor sau plantelor;
e) producţia, procesarea, manipularea, folosirea, deţinerea, depozitarea,
transportul, importul, exportul sau eliminarea de materiale nucleare sau de alte
substanţe radioactive periculoase, care provoacă sau este probabil sa provoace
decesul sau vătămarea grava a oricărei persoane sau daune calităţii aerului, calităţii
solului sau calităţii apei ori animalelor sau plantelor;
f) uciderea, distrugerea, posesia sau obţinerea de specimene din speciile de
fauna sau flora sălbatică protejate, cu excepţia cazurilor în care fapta afectează o
cantitate neglijabila de astfel de specimene si are un impact neglijabil asupra stării de
conservare a speciilor;
10

Publicat în J.O.U.E. L.190, 12.07.2006.
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g) comerţul cu specimene din speciile de fauna sau flora sălbatică protejate sau
cu părţi ori derivate ale acestora, cu excepţia cazurilor în care actul afectează o
cantitate neglijabila de astfel de specimene si are un impact neglijabil asupra stării de
conservare a speciilor;
h) orice act care provoacă deteriorarea semnificativa a unui habitat din cadrul
unui sit protejat;
i) producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţa sau folosirea de substanţe
care depreciază stratul de ozon.
Se poate constata că infracţiunile avute în vedere de Directiva privesc :
a) deşeurile (colectarea, transportul, eliminarea, valorificarea---);
b) materiile sau radiaţiile ionizante (deversate, emise, introduse în aer, apa, sol
care provoacă sau este posibil sa provoace decesul sau vătămarea gravă a unei
persoane sau daune semnificative calităţii aerului, solului, apei, animalelor sau
plantelor);
c) materialele nucleare sau substanţele radioactive periculoase (produse,
procesate, manipulate, folosite, depozitate, transportate, importate, exportate,
eliminate); d) specimenele din speciile de fauna sau flora sălbatică protejata
(uciderea, distrugerea, posesia sau obţinerea, comerţul);
e) habitatele din cadrul unui sit protejat (orice act care provoacă deteriorarea
semnificativa);
f) substanţele care depreciază stratul de ozon (producţia, importul,
introducerea pe piaţa sau folosirea).Rezulta ca, în viziunea Directivei nu pot fi
socotite infracţiuni fapte precum: tăierile ilegale de păduri, otrăvirea apei, incendierea
vegetaţiei, aprinderea si folosirea focului atât în ariile naturale protejate cât si în alte
zone împădurite, zoofilia, vânătoarea de plăcere, organizarea de lupte între animale,
exploatarea animalelor sălbatice la circ sau deţinerea acestora în colecţii particulare –
ca animale de companie.
Persoana juridică11 poate fi considerată răspunzătoare12 pentru infracţiunile
precizate în cazul în care aceste infracţiuni au fost comise în beneficiul sau de orice
persoana care deţine o poziţie de conducere în cadrul persoanei juridice (şi care a
acţionat fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice pe
baza:
a) unei împuterniciri din partea persoanei juridice;
11

Persoana juridica înseamnă orice entitate juridica care deţine acest statut în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, cu
excepţia statelor sau organismelor publice care exercita prerogative de putere publica si a organizaţiilor Internationale
publice” (art. 2 lit. 2.). Potrivit dispoziţiilor Titlului IV, art. 187 193, din Noul Cod civil „Orice persoană juridică
trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi
moral, în acord cu interesul general (art. 187). Sunt persoane juridice entităţile prevăzute de lege, precum şi orice alte
organizaţii legal înfiinţate care, deşi nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condiţiile prevăzute
(art. 188), iar persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat (art. 189). Persoanele juridice de drept privat
se pot constitui, în mod liber, întruna din formele prevăzute de lege (art. 190), iar persoanele juridice de drept public se
înfiinţează prin lege. Prin excepţie, în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot
înfiinţa prin acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.
Potrivit regimului juridic aplicabil, persoanele juridice legal înfiinţate se supun dispoziţiilor aplicabile categoriei din
care fac parte, precum şi celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel (art.192). În ceea ce priveşte
efectele personalităţii juridice, conform dispoziţiilor art. 193, persoana juridică participă în nume propriu la circuitul
civil şi răspunde pentru obligaţiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel şi
nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credinţă calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice,
dacă prin aceasta se urmăreşte ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.
12
Art. 6 alin. 1, alin. 2, alin. 3 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului si Consiliului.
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b) unei prerogative de a lua decizii în numele persoanei juridice; c) a unei
prerogative de control în cadrul persoanei juridice) sau în care lipsa supravegherii sau
a controlului din partea unei persoane aflate în poziţie de conducere a făcut posibilă
comiterea unei astfel de infracţiuni, în beneficiul persoanei juridice respective, de
către o persoana sub autoritatea acesteia.
2.3. Răspunderea persoanei juridice
Răspunderea persoanei juridice nu exclude răspunderea penala a persoanelor
fizice care, în calitate de autori, instigatori sau complici, sunt implicate în
infracţiunile menţionate. Statele membre trebuie - până la 26 decembrie 201013 - să ia
masurile necesare pentru a asigura aplicabilitatea unor sancţiuni eficace,
proporţionale si de efect de descurajare persoanelor juridice considerate - potrivit art.
6 din Directiva - răspunzătoare pentru o infracţiune.
Deşi art.1 din Directivă precizează ca masurile stabilite de natura penala au ca
rol "asigurarea unei protecţii mai eficace a mediului" nu putem să nu ne întrebam, în
acord cu distinsa autoare, în cele ce preced amintită din ce ar rezulta această protecţie
mai eficace ? Deoarece dacă ar fi să rezumăm conţinutul Directivei am constata că
enumeră o serie de fapte pe care le consideră infracţiuni, prevede sancţionarea
persoanei juridice şi consideră necesar să solicite statelor membre să sancţioneze
instigarea şi complicitatea la actele săvârşite cu intenţie14.
În acelaşi timp, ne-am fi aşteptat nu la afirmaţii generale si imprecise (precum:
„statele membre iau masurile necesare pentru a asigura aplicabilitatea unor sancţiuni
penale eficace, proporţionale si cu efect de descurajare”) ci la dispoziţii clare si
precise care sa constituie „un răspuns adecvat la crestarea numărului de infracţiuni
împotriva mediului" după cum se afirma în punctul (2) din considerente . Chiar
ţinând cont de sublinierea cuprinsa în pct. (12) din considerente – în sensul că
directiva prevede standarde minime – nu putem să nu observăm lejeritatea,
flexibilitatea în privinţa infracţiunilor îndreptate împotriva animalelor. Astfel, pe de o
parte Directiva se referă doar la speciile de faună protejate – ceea ce înseamnă ca nu
are în vedere si pe cele neprotejate – iar pe de alta parte, prevede ca situaţie de
excepţie „afectarea unei cantităţi neglijabile de astfel de specimene, ceea ce are un
impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor". Deoarece Directiva
2008/99/CE nu precizează ce se înţelege prin „afectarea unei cantităţi neglijabile si
impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor” si având în vedere realitatea
ca statele membre cel mai des nu se conformează nici măcar standardelor minime
impuse de directive – rareori ele adoptând si conformându-se unor standarde
superioare – putem trage concluzia ca protecţia animalelor este şi va rămâne vreme
îndelungată doar un deziderat.

13
14

7 Art. 8 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
A. I. Duşcă, Op. cit, p. 36.
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3. Scurte consideraţii despre Legea privind protecţia mediului prin
intermediul dreptului penal
Dintr-un început precizăm că actul normativ completează legislaţia internă
privind protecţia mediului, asigurând alinierea la standardele europene în materie şi
îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.
Legea de faţă se doreşte a fi o continuare şi, în acelaşi timp o dezvoltare a
dreptului penal al mediului, cu atât mai mult cu cât noile realităţi juridice, politice,
sociale şi economice, determinate, în special de intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, la 1 decembrie 200915, impun cunoaşterea fenomenului european atât din
perspectivă instituţională, cât mai ales jurisdicţională, având în vedere faptul că
aplicarea incorectă a dreptului Uniunii (originar sau derivat) ori neaplicarea sa în
termen şi în anumite condiţii va determina declanşarea uneia dintre cele mai
importante acţiuni, şi anume procedura de infringement sau acţiunea în constatarea
neîndeplinirii de către un stat membru, deci implicit şi de către România, a
obligaţiilor ce îi revin din tratate şi dreptul derivat al Uniunii Europene, reglementată
în prezent, de dispoziţiile art. 258-260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.
Incriminările cuprinse în această lege se raportează la nerespectarea anumitor
dispoziţii legale care reglementează aspecte importante specifice ale gestionării
substanţelor poluante sau ale protecţiei mediului în general, dispoziţii care constituie
fie transpunerea unor acte normative comunitare, fie chiar regulamente în materie ale
Uniunii Europene. După cum se ştie, aceste regulamente, de la data aderării României
la Uniunea Europeană, fac parte din dreptul intern şi sunt direct aplicabile, astfel încât
respectarea lor este obligatorie pentru fiecare cetăţean al ţării.
Aşadar, în legea aprobată, noţiunea „încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu”
se referă numai la nerespectarea dispoziţiilor legale enumerate în anexele proiectului
de lege, completând cadrul legal existent în materie. Acesta este, spre exemplu, cazul
operaţiunilor cu deşeuri respectiv sancţionarea desfăşurării operaţiunilor cu deşeuri,
care intră sub incidenţa art. 3 al Legii. În prezent, efectuarea acestor operaţiuni fără
respectarea dispoziţiilor legale este incriminată doar în ceea ce priveşte deşeurile
periculoase, însă Directiva 2008/99/CE obligă statele membre la sancţionarea
nerespectării anumitor reguli la desfăşurarea acestor operaţiuni (regulile cuprinse în
actele enumerate în anexa la proiectul de lege) şi atunci când este vorba de deşeuri
care nu se încadrează în categoria celor periculoase, acesta fiind motivul pentru care
Legea privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal vine cu o nouă
15

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a
Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, la data de 13 decembrie 2007, a fost publicat în JOUE seria C nr. 306 din 17
decembrie 2007. Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi ale Tratatului privind Funcţionarea
Uniunii Europene (TFUE) au fost publicate succesiv, în JOUE seria C nr. 115 din 9 mai 2008 şi în JOUE seria C nr. 83
din 30.03.2010. Acestea reprezintă tratatele de bază ale Uniunii şi au valoare juridică egală şi cuprind: 37 de Protocoale,
65 de Declaraţii anexate la Actul final al Conferinţei interguvernamentale, 2 Anexe, Tabele de corespondenţă şi Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Tratatul a fost ratificat, potrivit prevederilor constituţionale de toate cele
27 de state membre ale Uniunii Europene. Cât priveşte România, la data de 4 februarie 2008, Parlamentul nostru a
ratificat Tratatul de la Lisabona cu 387 de voturi pentru, unul împotrivă şi o abţinere, iar la data de 7 februarie 2008 a
fost semnat Decretul de promulgare a Legii nr13/2008 care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 107 din 12 februarie 2008. De asemenea, Tratatul privind Comunitatea Energiei Atomice Europene va fi menţinut.
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incriminare în ceea ce priveşte regimul de colectare, transport, valorificare sau
eliminare al deşeurilor, altele decât cele periculoase.
De asemenea, incriminarea privind desfăşurarea de operaţiuni de export cu
încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu are în vedere respectarea obligaţiei impuse
statelor membre, prin intermediul directivei amintite, de a sancţiona operaţiunile de
transfer ilegal de deşeuri. În prezent legislaţia internă a României sancţionează
importul, tranzitul, introducerea sau scoaterea de pe teritoriul ţării de deşeuri, cu
nerespectarea dispoziţiilor legale, nesancţionând însă ca atare şi exportul de deşeuri.
În privinţa infracţiunilor la regimul materialelor nucleare sau substanţe
radioactive periculoase, legea vine să completeze prevederile existente în cadrul
Codului penal sau al unor legi speciale în materie, cum ar fi Legea nr. 111/1996
privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor
nucleare, cu anumite modalităţi de săvârşire a infracţiunilor necuprinse în legislaţia
actuală şi pe care directiva le cuprinde ca atare. Infracţiunile cuprinse în Legea
privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal se alătură celor deja
existente în diferite reglementări speciale, dintre care şi Legea nr. 111/1996 privind
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor
nucleare16, O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor17, O.U.G. nr. 195/200518
privind protecţia mediului, O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice19, Legea nr.
107/1996 – Legea apelor20.
Încriminările cuprinse in aceasta lege se raportează la nerespectarea anumitor
dispoziţii legale care reglementează aspecte importante specifice ale gestionarii
substanţelor poluante sau ale protecţiei mediului in general, dispoziţii care constituie
fie transpunerea unor acte normative comunitare, fie chiar regulamente in materie ale
Uniunii Europene. Aceste regulamente, de la data aderării României la Uniunea
Europeana, fac parte din dreptul intern si sunt direct aplicabile, astfel încât
respectarea lor este obligatorie pentru fiecare cetăţean al tarii.
Potrivit actului normativ, noţiunea „încălcarea dispoziţiilor legale in domeniu”
se referă numai la nerespectarea dispoziţiilor legale enumerate în anexa legii,
completând cadrul legal existent în materie. Acesta este, spre exemplu, cazul
operaţiunilor cu deşeuri respectiv sancţionarea desfăşurării operaţiunilor cu deşeuri,
care intra sub incidenţa articolului 3 al Legii.
In prezent, efectuarea acestor operaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale
este incriminata doar in ceea ce priveşte deşeurile periculoase, insa Directiva
2008/99/CE obliga statele membre la sancţionarea nerespectării anumitor reguli la
16

Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
17
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
18
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196din 30.12.2005, cu modificările si completările
ulterioare.
19
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificări si completări
prin Legea nr. 49/2011.
20
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările si completările
ulterioare.
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desfăşurarea acestor operaţiuni (regulile cuprinse in actele enumerate în anexa nr. 1
„Lista actelor normative” care cuprind prevederi a căror nerespectare reprezintă o
încălcare a dispoziţiilor legale in domeniu potrivit art. 2 lit. a) din lege si care
transpun actele juridice prevăzute în anexa A la Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal) şi atunci când este vorba de deşeuri care
nu se încadrează în categoria celor periculoase, acesta fiind motivul pentru care
Legea privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal vine cu o nouă
incriminare în ceea ce priveşte regimul de colectare, transport, valorificare sau
eliminare al deşeurilor, altele decât cele periculoase. De asemenea, incriminarea
privind desfăşurarea de operaţiuni de export cu încălcarea dispoziţiilor legale in
domeniu are in vedere respectarea obligaţiei impuse statelor membre, prin
intermediul directivei amintite, de a sancţiona operaţiunile de transfer ilegal de
deşeuri. In prezent legislaţia interna a României sancţionează importul, tranzitul,
introducerea sau scoaterea de pe teritoriul tarii de deşeuri, cu nerespectarea
dispoziţiilor legale, nesancţionând însă ca atare şi exportul de deşeuri.
Concluzii
Impactul accelerat al activităţilor asupra mediului a devenit un factor decisiv în
proiectele planetei Pământ pentru supravieţuire şi bunăstare. Mediul înconjurător
global este remarcabil de mobil şi viaţa pe pământ a supravieţuit multor atacuri de
departe mai cataclismice decât orice intervenţie umană. Totuşi există limite ale
naturii pentru autosupravieţuire care nu ne sunt cunoscute. Omenirea, de dragul ei,
are nevoie să sprijine capacitatea inerentă a planetei pentru regenerare.
Integritatea ambientală şi susţinerea dezvoltării sunt obiective de mare
importanţă. Într-un climat de rapidă schimbare, păstrarea mediului ar putea fi
următoarea arenă pentru noi iniţiative cu privire la multilateralitatea şi rolul
Naţiunilor Unite. Natura globală a provocării mediului înconjurător face imperativ ca
acţiunile internaţionale să meargă mână în mână cu acţiunile naţionale.
Lumea de azi este foarte diferită de timpul când problemele mediului erau puse
pentru prima dată pe agenda internaţională. Perioada anilor 1970 a fost marcată de o
serie de iniţiative naţionale în acest sens, iar în deceniul următor am fost martorii unei
revigorări substanţiale a problematicii mediului. Se speră ca zorii noului mileniu să
aducă soluţii echilibrate pentru un plan amplu de salvare al mediului înconjurător
internaţional.
Mediul nu cunoaşte diviziuni în blocuri politice, alianţe militare sau sisteme
economice. Oportunităţile pentru traducerea acelei recunoaşteri în acţiuni practice nu
au fost niciodată mai promiţătoare ca acum. Progresele în tehnologie au deschis noi
posibilităţi pentru înţelegerea şi protecţia mediului. Preocupările publice pentru
mediu se ridică în mod constant pentru a căuta măsuri curative. În ultimii ani, acestor
eforturi li s-au dedicat mai mulţi şefi de stat şi de guvern, un mare număr de
organizaţii economice şi politice, precum şi o varietate de cunoştinţe tehnice, iar acest
proces arată, odată în plus, lungul travaliu al spiritului uman, care în ştiinţă valorifică
toate rezultatele parţiale obţinute în întreaga sa istorie.
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CARACTERISTICI ALE CORUPŢIEI ŞI CRIMEI ORGANIZATE
ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII
Daniel PINTILIE*
Dr. Marin DUMITRU**
Nivelul înalt de profesionalizare al grupărilor criminale a permis adoptarea şi
perfecţionarea principiilor de organizare şi regulilor de acţiune ale structurilor de tip mafiot. În
acelaşi timp, se manifestă o tendinţă de intelectualizare a grupărilor criminale prin absorbţia, în
interiorul acestora, de persoane cu studii superioare ce ocupă funcţii oficiale în domeniul
finanţelor, comerţului, băncilor, administraţiei, justiţiei, dar şi a unor reputaţi avocaţi, experţi şi
tehnicieni în cadrul comunicaţiilor şi logisticii.

Afacerile ilegale de amploare – contrabanda, evaziune fiscală, traficul de
armament, de droguri, de materiale radioactive, taxa de protecţie şi „recuperările de
debite” - nu se pot derula şi finaliza fără realizarea unui parteneriat între infractorii
autohtoni şi cei ce acţionează pe teritoriul altor state.
De asemenea, se constată o consolidare a fuziunii dintre grupurile criminale şi
lumea politică, înregistrându-se în prezent tendinţa de „folosire a funcţiei publice”
pentru realizarea afacerilor.
Deja se poate vorbi de „piaţa drogurilor“ în marile centre urbane şi universitare
(Bucuresti, Cluj, Iaşi, Constanţa, Timişoara, s.a.). Aproape zilnic, sunt depistaţi
traficanţi şi consumatori de droguri, mare parte fiind cetăţeni străini, iar dintre
cetăţenii români, cei mai mulţi sunt elevi şi studenţi. Concluzionând, putem vorbi
despre organizarea în România a unei pieţe a traficanţilor şi consumatorilor de
droguri.
În ceea ce priveşte intensificarea luptei, a disputelor directe între grupurile
organizate, sunt numeroase situaţiile care demonstrează că în România, criminalitatea
de înaltă violenţă tinde să fie o componentă de bază a crimei organizate. Edificatoare
în acest sens sunt conflictele dintre arabi, chinezi, pentru supremaţia în en-gros-uri şi
în cartiere. Desigur, nu lipsesc nici conflictele, adesea violente, între grupări
autohtone de interlopi.
1. Corupţia şi crima organizată ca fenomene sociale
Mult timp crima organizată a prezentat un interes foarte scăzut pentru
elementul politic, deşi în anii ’70 începuse să penetreze serios societăţile occidentale,
dar şi cele central şi est europene. Schimbările radicale de la sfârşitul anilor ’80 au
fost privite de reţele criminale ca o oportunitate în executarea operaţiunilor
transfrontaliere pe întregul continent şi nu numai. Statisticile arată că în Europa de
Vest au sporit considerabil furturile de maşini, infracţiunile economice, spălarea
*
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banilor, traficul ilegal de armament si deşeuri radioactive, corupţia, infracţiunile
legate de imigraţie (traficul de persoane şi trecerile ilegale de frontieră, falsificarea de
vize şi paşapoarte, utilizarea ilegală a mâinii de lucru din statele sărace), precum şi
infracţionalitatea legată de prostituţie sau alte forme de exploatare sexuală1.
După conflagraţiile mondiale şi regionale de proporţii, criminalitatea
economico-financiară prezintă cel mai serios pericol pentru omenire, pentru
dezvoltarea ei democratică, economică, socială, umanitară, ecologică, tehnicoştiinţifică şi pentru relaţiile internaţionale. Are loc o creştere accelerată a
criminalităţii organizate comparativ cu criminalitatea simplă. Termenul „crimă
organizată” înseamnă în toată lumea un sistem bine închegat al unor comunităţi
criminale care frecvent îşi concertează eforturile pentru a realiza profituri cât mai
mari din activităţi ilicite.
Ultimii ani se caracterizează pentru tot spaţiul post-sovietic, în general, prin
apariţia unor noi tipuri de crime greu de depistat în economie, domeniul bancar,
printr-o corupţie îngrozitoare, prin răspândirea tot mai vastă a crimei organizate, prin
transferul ilegal peste hotare al mijloacelor băneşti acumulate ilicit, printr-o utilizare
frecventă de către criminali a celor mai moderne arme şi inovaţii tehnice, prin
amestecul tot mai intens în activitatea organelor de anchetă şi violentarea lucrătorilor
organelor de drept.
Aceste schimbări calitative din lumea criminală n-au fost analizate la timp, din
care cauză statul şi organele de drept n-au reacţionat adecvat şi cu promptitudine.
Consecinţele grave ale acestui fapt s-au răsfrânt negativ şi asupra securităţii statului
şi-i ameninţă chiar existenţa. Ca şi mai înainte rămâne imperfectă baza legislativă, iar
dotarea tehnico-materială a organelor de anchetă este destul de precară în contextul în
care colaborarea riguroasă dintre ele nu este reglementată corespunzător.
2. Corupţia şi crima organizată
Corupţia este calificată drept o activitate ilicită din domeniul politicii sau al
administrării de stat, care constă în folosirea de către factorii de decizie a drepturilor
şi împuternicirilor încredinţate lor cu scopul îmbogăţirii personale. Documentele
publice, normative internaţionale definesc corupţia în mod diferit. În documentele
ONU despre lupta cu corupţia există următoarea definire a acestui fenomen: abuz de
putere în vederea obţinerii câştigului în scopuri private2.
Corupţia este definită ca un fenomen antisocial ce reprezintă o înţelegere
nelegitimă între două părţi, una propunând sau promiţând privilegii sau beneficii,
cealaltă, antrenată în serviciul public, consimţind sau primindu-le în schimbul
executării sau neexecutării unor anumite acţiuni funcţionale ce conţin elemente
infracţionale prevăzute în Codul penal. Astfel, cele mai tipice manifestări ale
corupţiei sunt mituirea funcţionarilor şi activiştilor politici, protecţionismul,
promovarea lucrătorilor după principiul de rudenie, al loialităţii personale şi relaţiilor
de prietenie. Categoria-cheie aici este puterea. Acolo unde nu sunt relaţii ale puterii
1

http://facultate.regielive.ro/proiecte/drept/infractiuni_specifice_criminalitatii_organizate-39493.html
http://facultate.regielive.ro/referate/criminologie/coruptia_si_crima_organizata_ca_fenomene_sociale_nocive51256.html

2

375

de stat nu poate exista nici corupţie. Pericolul deosebit al corupţiei constă în faptul că
ea, ca o metastază, distruge aparatul de stat şi însănătoşirea acestuia e posibilă doar
„pe cale chirurgicală”. Cel mai important este însă că fenomenul corupţiei este
catalizatorul crimei organizate, una din părţile componente ale „mediului ei ambiant”.
Acţionând în comun aceste două fenomene reprezintă cel mai serios pericol pentru
stat şi societate, mai ales în condiţiile democraţiei incipiente.
De cele mai multe ori, corupţia este văzută ca o deviere de la norme: ale
dreptului, deontologiei de serviciu sau eticii general acceptate. Respectiv, corupţia nu
este decât o totalitate de fapte ale unor persoane. Corupţia de stat (politică şi
administrativă) există din moment ce funcţionarul are posibilitatea să gestioneze
resursele ce nu-i aparţin prin luarea (sau ne-luarea) anumitor decizii.
Din punct de vedere normativ, decizia funcţionarului ar trebui să fie dictată de
scopurile, stabilite de lege, şi normele culturale şi morale aprobate de societate (aşanumitul interes public).
Corupţia ia naştere îndată ce comportamentul funcţionarului bazat pe interesul
public este substituit de comportamentul său provenit din interesul privat. Conceptul
de conflict de interese este, prin urmare, crucial pentru noţiunea de corupţie.
Politologul american, Samuel P. Huntington, defineşte corupţia drept „un
comportament al demnitarilor publici care se abat de la normele acceptate, pentru a
servi unor scopuri particulare”.
Definiţia generală a corupţiei (de altfel, şi cea mai răspândită) pe care o
folosesc instituţiile de referinţă în domeniul anti-corupţie, precum Transparency
International şi Banca Mondială, este „abuzul de funcţie publică în scopuri private”.3
Referindu-se la expresiile concrete ale fenomenului, Pieter Bottelier (fost consultant
superior al Băncii Mondiale pentru Asia de Est şi Regiunea Pacificului) specifică, că
abuzul dat se produce din moment ce „un funcţionar acceptă, solicită sau extorchează
mită sau când agentul privat oferă mită spre a ocoli politicile şi procesele publice în
vederea avantajului concurenţial sau a profitului. Abuzul de funcţie publică poate
avea loc şi în lipsa directă a mitei, prin patronaj (amicism) şi nepotism, vinderea
bunurilor de stat la un preţ sub nivelul celor curente, cârdăşie în vederea distragerii
resurselor publice sau furt direct (necomplicat)”4.
În ştiinţa occidentală, care s-a ocupat de problematica corupţiei examinată ca
un comportament, există trei mari categorii de definiţii (în dependenţă de accentul
propus al examinării). Prima, categorie, numită categoria funcţiei publice, este cel
mai bine ilustrată de definiţia clasică a lui Joseph S. Nye (cea mai citată definiţie
occidentală a corupţiei în ultimii 30 ani), în conformitate cu care, corupţia este „un
comportament care deviază de la obligaţiile formale prescrise de un rol (o funcţie)
public(ă), dictat de interese private (personale, rude apropiate, clică) ţinând de bani
sau de statut; sau unul care violează reguli interzicând anumite genuri de exercitare a
influenţei în scopuri private. Comportamentul dat cuprinde mita (recurgerea la
recompensă pentru pervertirea raţionamentului unei persoane oficiale); nepotismul
(numirea în slujbe pe criterii de rudenie nu bazate pe merit); şi însuşirea ilicită
3
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(folosirea resurselor publice în scopuri private)”. O a doua categorie de definiţii pune
accentul pe conceptul de piaţă. Esenţa ei este exemplar oferită de Jacob Van
Klaveren: „O persoană publică coruptă îşi vede funcţia drept un business, aducând
venit pe care va tinde să-l maximizeze. Funcţia publică devine astfel un instrument de
maximizare. Nivelul venitului unei astfel de persoane depinde de circumstanţele de
piaţă şi de talentul ei de a găsi punctul de câştig maximal pe curba cererii publice”.
Definiţia dată scoate în evidenţă intruziunea mecanismelor de piaţă în procesul de
luare a deciziilor politice/administrative.
Corupţia se manifestă sub o diversitate de forme. Printre acestea, apreciem ca
fiind mai semnificative, prin efectele lor negative în plan social, următoarele.
• Mita este plata (în bani sau în natură) oferită sau primită în cadrul unei
relaţii corupte. Oferirea sau primirea mitei este considerată drept esenţa corupţiei.
• Delapidarea este sustragerea resurselor publice de către persoanele publice.
• Frauda este genul de crimă economică ce presupune anumite trucuri,
escrocherie sau înşelăciune.
• Extorcarea ţine de dobândirea banilor şi altor resurse prin intermediul
coerciţiei, violenţei sau ameninţării cu forţa.
• Favoritismul este un mecanism al abuzului de putere implicând
„privatizarea” şi o foarte tendenţioasă distribuire a resurselor de stat, ignorând modul
în care au fost iniţial acumulate aceste resurse.
3. Cauze ale corupţiei şi crimei organizate
În ştiinţa despre criminalitate un loc deosebit, chiar primordial, îl ocupă
identificarea cauzelor acesteia. Criminalitatea, inclusiv corupţia, se înscriu în
conceptele mai largi de devianţă şi delincvenţă, ceea ce lărgeşte cadrul de analiză a
cauzelor care le provoacă. Orice ramură a ştiinţei îşi propune mai întâi de toate
definirea tuturor aspectelor fenomenului, iar mai apoi analiza cauzelor acestuia. „Este
o exigenţă impusă de însăşi raţiunea de a fi a oricărei ştiinţe, care nu se poate
mulţumi cu datul, care este chemată să privească dincolo de aparenţe, să sesizeze, să
analizeze şi să explice esenţa fenomenului”5. Înţelegerea corectă a lucrurilor din
domeniu examinat, pe lângă evidenţierea cauzelor, implică necesitatea unor clarificări
de ordin conceptual precum aceea de: condiţii, factor, efect, probabilitate, obiectiv,
subiectiv, general, particular, specific, posibilitate, realitate.
Tranziţia spre noi forme de organizare socială a adus cu sine schimbări
cantitative şi calitative în situaţia criminogenă, ceea ce implică necesitatea mai multor
clarificări de ordin principial. Aceasta este necesară pentru o înţelegere mai corectă a
stării de lucruri din domeniu, precum şi pentru elaborarea unor programe de prevenire
şi combatere a delictelor de toate genurile. În această ordine de idei, menţionăm că
unele acte deviante au la bază cauze cu caracter general, iar altele sunt provocate de
cauze cu caracter particular.
Drept cauze generale ale criminalităţii putem socoti neajunsurile, carenţele,
disfuncţionalităţile ce au loc în structurile şi activităţile macro-sociale. În fond este
5
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vorba despre cursurile sistemului social concepute ca virtuale surse de comportament
delincvent.
Cauze particulare ale infracţiunilor putem considera neajunsurile, carenţele şi
disfuncţionalităţile din cadrul micro-structurilor şi al activităţilor sociale desfăşurate
la acest nivel. În cazul dat, infracţiunile au ca sursă deficienţele şi metehnele existente
în cadrul familiei, şcolii, colectivului de muncă, grupurilor de prieteni, organizaţiilor
informale.
Printre cauzele politice ale corupţiei şi crimei organizate menţionăm, de
asemenea, nivelul scăzut al conştiinţei şi culturii politice, ceea ce este propriu multor
angajaţi în serviciul de stat, precum şi maselor largi ale populaţiei. Conştiinţa politică
include, pe de o parte, doctrine, teorii, concepţii, idei elaborate de teoreticieni şi
oameni politici, iar pe de altă parte, sentimente, convingeri, iluzii, cunoştinţe
empirice, pe care individual le dobândeşte în activitatea sa din domeniu, în funcţie de
rolul ce-i revine conform nivelului de pregătire şi în dependenţă de gradul de
încadrare în viaţa social-politică.
Ideile radical-liberale despre „statul minimal”, impuse la începutul tranziţiei de
unii politicieni, au contribuit la reducerea peste măsură a intervenţiei puterii publice
în diverse domenii ale vieţii sociale. A fost demonstrată necunoaşterea faptului că
epoca „statului minimal” este demult depăşită, că la finele secolului al XX-lea
implementarea ideilor radical-liberale este lipsită de perspectivă şi nu se poate solda
decât prin haos şi o răspândire largă a corupţiei, a criminalităţii în general.
La nivelul conştiinţei politice elementare cauzele corupţiei rezidă mai întâi de
toate în lipsa sentimentului responsabilităţii cetăţeneşti a multor funcţionari de stat şi
agenţi privaţi pentru acţiunile delincvente întreprinse. De cele mai multe ori, cei care
acceptă mita sau chiar insistă să fie mituiţi, sunt datori să ofere serviciile respective
conform postului pe care-l deţin însă nu-şi îndeplinesc obligaţiunile de serviciu fără a
fi răsplătiţi şi pe această cale ilicită.
Drept cauză sau condiţie favorabilă a răspândirii corupţiei şi crimei organizate
vom semnala reacţia socială neglijabilă, ezitantă, iar uneori chiar încurajatoare asupra
faptelor de acest gen. Percepţia gravităţii diverselor acte criminale este şi ea în mare
dependenţă de conştiinţa şi cultura politică a subiecţilor sociali de toate nivelurile şi
de toate rangurile.
Sensibilitatea slabă a opiniei publice vizavi de comportamentul penal este un
indice al nivelului scăzut al conştiinţei şi culturii cetăţeneşti. Printre ţările care trec
prin schimbări sociale radicale şi precipitate este caracteristică şi criza valorilor. Ceea
ce a fost până la tranziţie important, merituos, prestigios, încurajat şi înalt apreciat a
căpătat peste noapte conotaţii diametral opuse. Valorile vechi au fost răsturnate, iar
cele noi încă rămân enigmatice şi puţin plauzibile. A devenit destul de clar că
deficienţele în implementarea economiei şi relaţiile de piaţă au dezavantajat sfera
vieţii spirituale. Golul spiritual-ideologic creat în urma prăbuşirilor epocale
acţionează asemenea unei „găuri negre” care absoarbe şi înghite în hăul său pe cei
rătăciţi, lipsiţi de repere sigure, înclinaţi spre săvârşirea faptelor antisociale.
În suita cauzalităţii crimelor săvârşite, îndeosebi de tineret, un loc important îl
ocupă codurile „culturale” parvenite de pe ecranele televizoarelor: cultul banilor,
violenţei, sadismul, cruzimea. Filmele de acţiune, perfecte prin tehnica turnării, dar
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distructive prin mesajul lor, pun stăpânire pe minţile şi spiritele firave ale generaţiei
în creştere, ceea ce duce adeseori la tulburări psihice şi de comportament, la
comiterea a tot felul de crime, inclusiv grave şi săvârşite în grup.
Pentru mulţi, drept ideal servesc aşa-zişii „oameni de afaceri”, printre care sunt
numeroşi inşi cu antecedente penale. În mrejele lumii interlope nimeresc mulţi tineri,
sunt create asociaţii criminale ale tineretului. A apărut nu numai goana după câştig
uşor, tendinţa de a avea milioane de lei/euro, dar şi dorinţa de a conduce societatea în
interesul celor cu buzunarul plin.
4. Repercusiuni ale corupţiei şi crimei organizate
Ca forme ale comportamentului criminal corupţia şi crima organizată au cele
mai grave consecinţe pentru societate. La ora actuală putem vorbi despre numeroase
şi diverse organizaţii, grupări şi comunităţi criminale care au concentrat în mâinile lor
bogăţii enorme. Banii fac nu numai bani, ci şi politică. Bogăţiile sustrase de la popor
îi permit lumii interlope, pe de o parte, să-i mituiască pe funcţionarii de toate
nivelurile puterii de stat, iar pe de altă parte, oferă acesteia posibilităţi de a-şi
implementa „oamenii săi” în structurile puterii. Coruperea puterii politice este cea
mai serioasă provocare a ordinii sociale, factorul decisiv al degradării tuturor
celorlalte sfere ale societăţii, implicit al decăderii omului.
Aşa precum cauzele acestor fenomene constau în principalele domenii ale
vieţii sociale, tot aşa şi consecinţele lor le vom căuta în domeniile respective: politic,
economic, social, moral-spiritual.
În sfera vieţii politice corupţia contracarează tentativele privind edificarea unui
stat constituţional-democratic. Acest boicot începe încă de la etapa de creare a
organelor puterii publice. În perioada tranziţiei în diverse state au fost înregistrate
multe cazuri de implicare a banilor în campaniile electorale în scopul promovării
candidaturilor dorite de anumite grupări politice, de unii sau alţi agenţi economici.
Cumpărarea voturilor este un fenomen cunoscut, fapt care zădărniceşte eforturile
privind edificarea unui sistem electoral de tip democratic, bazat pe concurenţa liberă
a forţelor politice, a subiecţilor individuali în lupta lor pentru putere şi pentru postul
la care aspiră.
În domeniul politic drept urmări negative ale corupţiei şi crimei organizate
putem socoti, de asemenea, subminarea încrederii populaţiei în valorile şi instituţiile
democratice, în eficacitatea funcţionării organelor puterii publice de toate nivelurile,
în ordinea de drept, puterea legii etc.
Din moment ce cetăţenii, inclusiv şi unii agenţi ai pieţei sunt lezaţi şi afectaţi
grav (în viaţa de toate zilele, în activitatea lor antreprenorială) de către corupţie, ei au
depline temeiuri pentru a pune la îndoială chiar şi acel rol minimal al statului, care a
fost echivalat cu rolul „paznicului de noapte”. Fiecare preferă un stat liberal atât timp,
cât acesta îi convine, cât poate profita din plin de avantajele sale. Însă devine revoltat
când statul nu este în stare să stabilească şi să asigure respectarea regulilor de joc.
Situaţia devine şi mai dramatică când corupţia şi crima organizată capătă
amplitudine, încât legile devin compromise, organele de drept paralizate, iar omul se
simte neapărat în faţa funcţionarului libertin, a angajatului pervers, a criminalilor de
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toată mâna. În astfel de condiţii politica internă şi externă a statului rămâne în mare
măsură la discreţia elementelor antisociale şi antinaţionale, fapt care parţial s-a
consemnat deja în practica mai multor ţări aflate în tranziţie. Organele de drept
corupte prezintă cea mai mare urgie pentru orice societate.
Tot atât de odioasă se prezintă şi „privatizarea” funcţiilor statului de către
unele grupări ale funcţionarilor, care îşi exercită ori nu-şi exercită funcţiile în
dependenţă de cointeresarea lor personală într-un caz sau altul. Astfel, corupţia şi
crima organizată conduc inevitabil la zdruncinarea prestigiului ţării concrete pe
arena internaţională, fac să crească pericolul izolării sale economice şi politice.
Cea mai ameninţătoare repercusiune politică a corupţiei şi a crimei organizate
vizează securitatea statului, securitatea naţională a ţărilor concrete. În România,
urmare a corupţiei şi crimei organizate din primele etape ale modernizării, statul a
pierdut în mare măsură controlul asupra multor ramuri ale economiei de importanţă
strategică primordială, inclusiv asupra unor mari întreprinderi din complexul militarindustrial.
Deci, posibilitatea reală de trecere în inexistenţă, în neant a unui sau altui stat,
ca urmare a corupţiei şi crimei organizate, creşte mai ales în legătură cu subminarea
temeliilor sale economice şi sociale, ceea ce compromite atât politica internă, cât şi
politica externă a statului corupt. Este de luat în considerare şi pericolul real de
pierdere a independenţei efective a ţării prejudiciate de corupţi şi crimă organizată.
Pe lângă consecinţele de ordin politic corupţia şi crima organizată bulversează
grav economia. Aceasta are loc în primul rând prin extinderea economiei tenebre,
care afectează crunt pârghiile financiare de reglare a proceselor economice, blochează
mecanismele concurenţiale ale pieţei, zădărniceşte eforturile subiecţilor economici
legali de a obţine rezultatele scontate. În cele din urmă scad indicii eficacităţii
economice, nivelul de trai al populaţiei. E lesne de înţeles, că practic orice câştig
individual, obţinut prin corupţie, este însoţit de pierderi pentru altcineva.
De asemenea, corupţia stopează afacerile comerciale derulate în baza costului
real şi a celei mai bune calităţi a mărfurilor. Aceasta conduce la creşterea
neîntemeiată a preţurilor, inclusiv la serviciile prestate aproximativ cu 5-15%.
Prejudiciile economice cauzate de corupţie sunt deosebit de substanţiale în cazul
comenzilor şi achiziţiilor de stat, mai ales în domeniul construcţiilor, unde preţul
edificiilor ajunge în Germania să depăşească până la 30% costul lor real.
Corupţia şi crima organizată nu sunt fenomene accidentale, dimpotrivă,
constituie derivate ale stării anormale de lucruri din macro- şi microstructurile
societăţii. Programele de combatere a corupţiei şi crimei organizate nu vor fi
eficiente, dacă acestea vor avea la bază viziuni înguste, fragmentate şi răzleţite asupra
fenomenelor date.
Concluzii
Acţiunea eficientă împotriva corupţiei nu este posibilă dacă există discrepanţe
sensibile între definiţia legală a corupţiei şi percepţia socială a opiniei publice asupra
acestui fenomen. De multe ori opinia publică pare să se orienteze mai bine cu privire
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la amploarea şi intensitatea corupţiei, decât autorităţile cu atribuţii în domeniul
prevenirii şi controlului faptelor de corupţie.
Un studiu diagnostic efectuat de Banca Mondială relevă faptul că publicul
percepe corupţia ca fiind extinsă. Aproximativ două treimi din opinia publică
românească consideră că “toate” sau “majoritatea” persoanelor cu funcţii oficiale sunt
corupte. De asemenea, oficialităţile publice au indicat niveluri ridicate ale corupţiei:
44% au declarat că toate oficialităţile sau majoritatea acestora sunt implicate în
activităţi de corupţie.
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EFORTURILE DE STABILIZARE ÎN REGIUNEA BALCANILOR DE VEST
Cristina GĂLUŞCĂ*
It is in the interest of the European Union and of all Europe that the region of the Western
Balkans should move forward as quickly as the political and economic reforms, reconciliation
among people and towards the EU. Therefore it is required to mobilize all EU policy instruments
available to support those objectives. The Commission considers top priority to support
strengthening the rule of law, good governance, administrative and judicial reform and civil society
development in this area.
The European Union restored and improved dialogue between Member States of the former
Yugoslavia and has intensified political dialogue at regional level, promoting economic and
political arrangements in some exchanges. NATO responded and created demand for these
countries, inter alia, special bodies to establish contact, training and support their desire for
accession to NATO structures.
Western Balkan countries are now on the road to stabilization and reconciliation. But it is
still a rough and winding road.
Cuvinte-cheie: cooperation, membership perspectives, stabilization, reforms.

În perioada ce a urmat încheierii Războiului Rece, Europa Centrală şi de SudEst pare să fi fost zona cea mai tumultuoasă a Europei, transformările ce au avut loc
s-au derulat pe un fond caracterizat de: fragmentarea unor state, conflicte armate,
tensiuni şi conflicte etnice şi religioase, tendinţe autonomiste şi secesioniste.
Rezultanta acestor fenomene a constat într-o competiţie agresivă pentru
resurse, competiţie care a avut rezultate negative pentru stabilitatea regiunii, pentru că
a beneficiat de prezenţa unor tensiuni de natură etnică şi religioasă care au fost
activate de forţe naţionalist extremiste (exemplul Balcanilor de Vest). Au urmat
conflicte armate, conflicte masive a căror sursă a fost identificată în mesajul politic
împănat cu motive de natură etnică şi religioasă.
Trebuie amintit, de asemenea, modul responsabil de implicare a iniţiativelor
regionale şi organismelor de securitate, implicit a României, ca stat membru al
acestora, în problematica celor două conflicte aflate în stare latentă, din Kosovo şi
Transnistria, gama largă a formelor de cooperare ce dă speranţe pentru o soluţionare
favorabilă, pentru consolidarea stabilităţii regionale, integrarea activă a acestei părţi a
Europei în noua arhitectură de securitate europeană şi globală.
Implicarea operaţională a NATO a cuprins o varietate de operaţii aeriene şi
maritime în perioada dintre începutul ultimului deceniu al secolului trecut şi Războiul
din Kosovo din 1999.
Procesul de Stabilizare şi Asociere a fost conceput de UE pentru a nuanţa
dimensiunea de integrare europeană a PSESE pentru statele din Balcanii de Vest prin
semnarea cu acestea a unor Acorduri de Stabilizare şi Asociere, ce prevăd pregătirea
respectivelor state pentru calitatea de membre ale UE. Statele din Balcanii de Vest
sunt angajate în procesul de stabilizare şi asociere, având perspectiva unei viitoare
integrări în Uniunea Europeană.
*
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Este în interesul Uniunii Europene şi al întregii Europe ca regiunea să avanseze
cât mai rapid pe calea reformelor politice şi economice, a reconcilierii între popoare
şi a apropierii de UE. Prin urmare, UE îşi mobilizează toate instrumentele de politică
de care dispune în vederea sprijinirii atingerii acestor obiective. Comisia acordă o
prioritate specială sprijinirii consolidării statului de drept, bunei guvernanţe, reformei
administrative şi judiciare şi dezvoltării societăţii civile.
Din punct de vedere geostrategic, aflată în zona conturată de Europa
Occidentală, Federaţia Rusă şi Balcani, România se afirmă în sfera de influenţă a
centrului de putere european. Prin poziţia ei, constituie una din verigile de legătură cu
Rusia, cu zona de interes a acesteia, precum şi cu spaţiul critic din Balcani.
Statutul de membru al NATO şi al Uniunii Europene oferă României o nouă
poziţie în cadrul continentului european, consolidată prin potenţialul său politic,
economic şi militar, unul din cele mai mari din Europa de Sud-Est. Participarea la
coaliţiile multinaţionale, bazată pe vasta expertiză obţinută în faza de preaderare,
sporeşte prestigiul internaţional al statului român şi îi permite să menţină în priză
directă un important segment militar, extrem de valoros în economia de forţe a
Alianţei.
Majoritatea statelor balcanice, foste comuniste, au o atitudine pozitivă faţă de
Uniunea Europeană, considerând că este o organizaţie puternică şi doresc să se
alăture acesteia pentru a-şi asigura prosperitatea economică.
Uniunea Europeană a restabilit şi îmbunătăţit dialogul între statele membre ale
fostei Iugoslavii, a intensificat dialogul politic la nivel regional, promovând unele
schimburi economice şi acorduri politice. NATO a răspuns cererii acestor state şi a
creat, printre altele, organisme speciale destinate stabilirii contactului, pregătirii şi
sprijinirii dorinţei de aderare a acestora la structurile Alianţei. Dintre acestea pot fi
amintite Consiliul de Cooperare Nord Atlantic şi programul Parteneriatului pentru
Pace.
Extinderea Uniunii Europene (UE) şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de
Nord (NATO), este văzută ca fiind benefică atât pentru instaurarea stabilităţii şi
securităţii, dar şi pentru introducerea reformelor democratice şi economice. Ambele
organizaţii au sprijinit ţările din Balcanii de Vest în procesul de realizare a
democratizării, de tranziţie la o economie de piaţă şi de reconstrucţie post-conflict.
Perspectiva extinderii a jucat şi continuă să joace un rol crucial în stabilizare şi
în procesele regionale de pacificare. În general, progresele înregistrate de ţările
aspirante din sud-estul Europei după sfârşitul conflictelor violente este considerabil.
Cu toate acestea, procesele de reformă sunt constante, dar inegale şi în multe zone
progresele înregistrate sunt apreciate ca fiind nesatisfăcătoare. În general, problemele
de intoleranţă etnică, crima organizată şi corupţia larg răspândită, îmbinate cu un grad
general de subdezvoltare şi o capacitate limitată, continuă să blocheze procesele de
reformă în Balcanii de Vest.
Prin urmare, este un moment oportun să se analizeze procesul de integrare
provocările, aşteptările şi nevoile implicate. Această lucrare oferă un tour d’horizon
politic, social, economic, dar şi din punctul de vedere al aspectelor militare/de
securitate ale integrării ţărilor din Balcanii de Vest în NATO şi UE. Deşi se vorbeşte
despre integrarea ţărilor aspirante în bloc – ţările din Balcanii de Vest – generalizarea
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este limitată, deoarece procesele de tranziţie şi reformă din fiecare ţară urmează căile
lor proprii şi ritmul propriu. Ţările candidate se confruntă cu provocări diferite. Cu
toate acestea, procesele de reformă şi modernizare sunt inegale, iar modul în care UE
şi NATO au stabilit criteriile de referinţă şi condiţionările bilaterale cu fiecare dintre
aspiranţi a creat unele tensiuni şi asimetrii între ele.
Pe fundalul istoriei regiunii, marcată de violenţe sângeroase, caracterizată prin
ură între grupările etnice şi naţionalism, integrarea în structurile euro-atlantice este de
o importanţă crucială, atât pentru stabilizarea şi dezvoltarea regiunii, cât şi pentru
întreaga comunitate euro – atlantică. Uniunea Europeană şi NATO au investit resurse
considerabile în regiune şi continuă să-şi reafirme angajamentele privind extinderea.
Pe de altă parte, neintegrarea ar avea importante implicaţii negative politice,
economice şi psihologice pentru ţările în cauză, dar şi un impact negativ asupra
securităţii europene.
Această integrare duală a ţărilor din Balcanii de Vest este considerată necesară
pentru a reduce temerile percepute şi dilemele privind securitatea. Deşi au fost luate
în calcul şi alte alternative (cum ar fi o poziţie orientată special spre Rusia, o politică
de nealiniere sau adoptarea islamului politic), în mod clar, aceste variante nu sunt
viabile pe termen lung, chiar dacă părţi ale elitei politice din unele ţări le vor pune
înainte ca o mişcare tactică în politica internă. Angajamentul tuturor ţărilor din
regiune la obiectivul strategic general, de integrare euro-atlantică, va prevala în timp,
având în vedere valorile occidentale şi prosperitatea structurilor euro-atlantice.
Până în prezent, rolul societăţilor civile din Balcanii de Vest şi respectiv al
ONG-urilor în dezbaterea politică privind integrearea regiunii a fost minim.
Activitatea lor în ceea ce priveşte afacerile politice, în general, este destul de slabă şi
mai ales în domeniul securităţii. Acest fapt se datorează în mare parte situaţiei
economice dificile în care mulţi oameni s-au găsit în ultimii ani – ei se concentrează
pe propria lor luptă de zi cu zi, pentru a trăi decent, şi nu pe imaginea întregii ţări la
nivel internaţional.
În ciuda percepţiilor negative, promovate de unele ONG-uri, (cum ar fi
viziunea în care NATO este o "organizaţie militară agresivă"), opinia publică
favorabilă pentru integrarea în NATO şi UE pare să predomine în ţările din Balcanii
de Vest. În ţările în care elita politică este în unanimitate în favoarea integrării, o
tendinţă ascendentă în sondajele de opinie publică este deosebit de vizibilă. Cu toate
acestea, acest lucru este mai puţin simţit în Muntenegru şi Serbia – ţări în care elitele
politice sunt împărţite. În Bosnia şi Herţegovina, nivelul de aprobare este
semnificativ diferit pentru integrarea în NATO în comparaţie cu integrarea în UE. Ca
şi în cazul altor ţări din Balcanii de Vest, opinia publică optează pentru ideea de
integrare în UE decât integrarea în NATO.
Procesul de integrare euro-atlantică a influenţat în mod pozitiv evoluţia
democratică în ţările din Balcanii Occidentali. Faptul că în momentul de faţă în
regiunea Balcanii de Vest, la putere se află guverne democratice, nu exclude
posibilitatea de a se crea tensiuni politice interne şi dispute, ceea ce se întâmplă destul
de frecvent. Un alt posibil scenariu este acela în care grupul de guvernământ îşi
exercită puterea prin mecanisme economice, cum ar fi monopolurile de stat, controlul
asupra sectorului financiar şi/sau prin controlul mass-media. Grupurile extremiste şi
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de crimă organizată pot constitui ameninţări suplimentare asupra evoluţiilor
democratice în regiune.
O luptă ideologică între modernism şi tradiţionalism are loc între elitele din
Balcanii de Vest şi este cel mai vizibilă în Serbia. Această luptă politică internă,
caracterizată, de asemenea, prin manevrele tactice ale politicienilor locali, face şi mai
dificilă identificarea clară a priorităţilor comune şi intereselor naţionale (cum ar fi
integrarea euro-atlantică) şi transformarea în politici coerente de securitate externă.
Mai mult decât atât, conducerea locală suferă adesea de lipsă de expertiză în
probleme legate de integrarea euro-atlantică.
Sondajele de opinie arată în general neînţelegeri şi împotriviri în rândul
populaţiei cu privire la costurile şi beneficiile ce ţin de aderarea la UE şi respectiv
NATO. Diferenţele care apar între percepţia personală a populaţiei şi realităţile
curente geo-strategice pot agrava situaţia din regiune. Aşteptările mari şi parţial
nerealiste faţă de Uniunea Europeană domină opinia publică. Oamenii cred că
integrarea în UE va rezolva imediat toate problemele politice şi economice ale zonei.
Comunitatea de afaceri din ţările din Balcanii de Vest ar putea juca un rol important
în reducerea prejudecăţilor şi aducerea aşteptările înapoi la proporţii realiste.
Modernizarea economiilor ţărilor din Balcanii de Vest şi competitivitatea
acestora sunt probleme esenţiale în procesul de aderare la UE (şi NATO).
Participarea lor la acest proces contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru
creşterea economică. Din această abordare rezultă un sentiment general de securitate
crescută şi stabilitate în regiune. Acest lucru este necesar şi atrage mai multe investiţii
străine directe.
Faptul că fondurilor UE sunt accesibile în ţările din Balcanii de Vest trimite un
semnal afirmativ şi ajută la crearea unei percepţii pozitive în ţările vest-balcanice
despre Uniune. UE are un număr de instrumente aflate la dispoziţia sa pentru a
sprijini financiar şi tehnic ţările din Balcanii de Vest pe calea integrării. Între 20002006 CARDS a fost principalul instrument financiar de pre-aderare pentru ţările din
Balcanii Occidentali, în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere (SAP).
Începând de la 1 ianuarie 2007, IPA1 (Instrumentul de Asistenţă pentru Pre-aderare) a
înlocuit diversele instrumente financiare de pre-aderare deja existente, inclusiv
CARDS şi PHARE. Toate ţările din Balcanii de Vest, atât cele cu statutul de ţară
candidată, cât şi potenţial candidate, beneficiază de acest instrument.
Apartenenţa la NATO este, în general percepută că va aduce beneficii mai mari
decât costuri. Cu toate acestea, se pare că publicul larg este neinformat despre
raportul cost-beneficiu al aderării la NATO ( ex. – costul pentru actualizarea sistemul
de apărare pentru a îndeplini standardele NATO faţă de beneficiile reale şi
psihologice ale unui nivel mai ridicat de securitate). Ţările candidate aduc de
asemenea un avantaj tactic pentru aderarea la NATO, aceasta fiind văzut ca
preliminar pentru aderarea la UE. Alte avantaje care vin odată cu aderarea, includ
preocupări reduse în ceea ce priveşte securitatea, costuri mai mici de apărare faţă de
apărarea naţională individuală, sprijin pentru modernizarea forţelor armate, precum şi
1

IPA are cinci componente: 1) asistenţa pentru tranziţie şi reconstrucţie (ceea ce implică măsuri de reformă la nivelul
instituţiilor statale şi implicit investiţii); 2) cooperare trans-frontalieră; 3) dezvoltare regională; 4) dezvoltarea resurselor
umane; 5) dezvoltare rurală.

385

un semnal pozitiv pe care statutul de membru NATO îl trimite investitorilor străini.
Ţările participante la Parteneriatul pentru Pace, pot utiliza instrumentele PfP ca PAPDIB2, promovând utilizarea mai eficientă a acestor resurse.
Având în vedere perspectivele de integrare euro-atlantică pentru ţările din
Balcanii de Vest, se pune întrebarea – cât de competitive sunt economiile acestora?
Vor fi capabile să facă faţă presiunii concurenţiale din cadrul Uniunii Europene?
Competitivitatea acestor economii este relativ scăzută. Reformele de piaţă
adoptate ca urmare a procesului de aderare la UE au restructurat considerabil
economiile. Privatizarea unui număr mare de întreprinderi de stat este un bun
indicator. Cu toate acestea, reformele sunt privite cu oarecare îngrijorare, deoarece au
consecinţe negative asupra ocupării forţei de muncă şi asupra securităţii sociale.
Instituţiile euro-atlantice au jucat un rol cheie în aducerea în prim plan a
reformei din sectorul de securitate (RSS) din regiune după sfârşitul războaielor
iugoslave în anii 1990. S-au dezvoltat o serie de instrumente pentru a oferi asistenţă
SSR: în timp ce NATO desfăşoară în principal reforma apărării, UE este activă în
reformarea justiţiei şi a sectorului afacerilor interne. Atât UE, cât şi NATO păstrează
contingente importante de menţinere a păcii în regiune. Cu toate că ţările din Balcanii
de Vest se află acum sub umbrela programului Parteneriatului pentru Pace (PfP),
NATO poate folosi întreaga gamă de instrumente din MAP3 şi din PfP, cum ar fi IPP,
IPAP, PARP, PAP-DIB4 pentru a asista ţările din Balcanii de Vest. Cele trei ţări ale
Cartei Adriatice, Albania, Croaţia, şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, SSR
pot primi asistenţă suplimentară prin intermediul MAP (Membership Action Plan).
Pe de altă parte, UE a crescut în mod constant atenţia asupra problemelor de
guvernare din sectorul de securitate, prin stabilirea condiţiilor, parte a Procesului de
Stabilizare şi Asociere (PSA).
În ultimii ani, ţările din Balcanii de Vest au înregistrat progrese considerabile
la nivelul reformelor de securitate. Reformele se îndreaptă în direcţia cea bună, dar
ritmult este considerabil încetinit datorită istoricului acestor ţări, dar şi datorită crizei
de la nivel global. Progresele realizate diferă de la o ţară la alta. În timp ce procesul
de transformare a forţelor armate, precum şi a serviciilor de frontieră sunt în general
considerate ca cele mai de succes, rămân multe domenii legate de SSR în care mai
trebuie să fie făcute modificări. Astfel de domenii sunt – poliţie, serviciile de
informaţii secrete, controlul democratic civil asupra sectorului de securitate,
coordonarea interguvernamentală şi gestionarea resurselor. De exemplu, în Serbia
există încă percepţia că serviciile secrete reprezintă o ameninţare pentru public.
Sectorul de securitate privată este în mare parte nereglementat.
Din perspectiva guvernării democratice, în sectorul de securitate, lipsa de
expertiză civilă în cadrul guvernelor şi parlamentelor, slăbiciunea societăţii civile,

2

Planul de Actiune al Parteneriatului pentru edificarea institutiilor de aparare. (Partnership Action Plan – Defence
Institution Bulding (PAP-DIB)).
3
Planul de Acţiune în vederea admiterii de noi Membri (MAP).
4
Programul Individual de Parteneriat (IPP); Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP); Procesul de
Planificare şi Revizuire a Parteneriatului (PARP); Planul de Acţiune al Parteneriatului pentru edificarea instituţiilor de
apărare (PAP-DIB).
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inclusiv mass-media, în special în domeniul securităţii, sunt deficienţe deosebit de
problematice.
Deşi ţările din Balcanii de Vest se îndreaptă către aderarea la Uniunea
Europeană şi NATO, trebuie menţionat faptul că atingerea acestor obiective este un
proces de lungă durată, care se va desfăşura pe termen lung. Reforma este un proces
complex, provocator şi care necesită timp. Societatea civilă şi opinia publică trebuie
să joace un rol important în procesul de aderare, dar în prezent sunt neglijate în
dezbaterea politică. Guvernele din regiune ar trebui să investească mai mult în
strategiile de informaţii.
În vederea îmbunătăţirii administraţiei guvernamentale, percepţiei asupra
politicienilor locali, precum şi cunoştinţele publicului larg despre organizaţiile euroatlantice şi aderarea la acestea, guvernele din Balcanii de Vest trebuie să dezvolte
strategii specifice de informaţii. Organizaţiile euro-atlantice ar putea oferi sau sprijini
programe şi proiecte de formare şi de educaţie orientate în special pe problemele de
integrare.
Gama de instrumente financiare pe care UE le are la dispoziţie pentru a sprijini
ţările din Balcanii de Vest este suficientă. Instrumentele existente ar trebui utilizate
mai eficient. Aceasta necesită sensibilizare cu privire la existenţa acestor fonduri,
precum şi creşterea capacităţilor de cunoaştere şi de absorbţie în ţările aspirante.
Sprijinirea eficientă a ţărilor candidate în drumul lor spre a ajunge la statutul de
membru este o prioritate. Aceasta ar extinde accesul acestor ţări la finanţarea Uniunii
Europene, care le este atât de necesară, ajutându-le să acopere mai repede decalajele
din dezvoltare şi de reformă.
În timpul procesul de integrare în structurile euro-atlantice, cooperarea
regională între ţările din Balcanii de Vest ar trebui să fie consolidată pentru a putea,
printre altele, să atragă capital străin de la investitori. Ar trebui să fie cercetate o serie
de programe mai bune de sprijin din partea UE şi NATO pentru cooperarea regională
eficientă.
În timp ce mai multe reforme de piaţă vor fi benefice pentru restructurarea pe
termen lung a economiilor Balcanilor de Vest, continuarea liberalizării ar trebui să
meargă înainte împreună cu consolidarea treptată a sitemului de protecţie socială ce
este insuficient şi încă foarte fragil.
În general, ar trebui acordată o mai mare atenţie sistemului de educaţie şi
formare. Deşi deja funcţionează relativ bine, mecanismele de control şi supraveghere
ar trebui să fie consolidate. Răspunderea civilă, în prezent cel mai slab element al
sectorului guvernamental de securitate din ţările din Balcanii de Vest, are nevoie de
sprijin în continuare. O guvernare insuficient de democratică este deosebit de
necesară în cazul sectorului de securitate privată, care ar trebui să fie reglementat prin
legi adecvate şi corect supravegheat de către mecanismele de control democratic.
Poliţia, precum şi serviciile de informaţii secrete sunt alte domenii ale sectorului de
securitate, unde sunt necesare reforme suplimentare.
Au fost realizate eforturi deosebite pentru ca perspectiva europeană a
Balcanilor de Vest să se materializeze şi să fie mai vizibilă pentru popoarele din
regiune. Referitor la comunicarea Comisiei „Balcanii de Vest: consolidarea
387

perspectivei europene”, Consiliul European subliniază importanţa următoarelor trei
domenii:
1) Extinderea politicilor comunitare la Balcanii de Vest şi consolidarea
cooperării regionale.
În scopul aprofundării cooperării actuale dintre UE şi această regiune, care se
bucură de o perspectivă europeană, şi în scopul consolidării cooperării regionale,
Consiliul European:
− îndeamnă la eforturi pentru încurajarea participării ţărilor din Balcanii de
Vest la programele şi agenţiile comunitare;
− aşteaptă cu interes lansarea negocierilor de elaborare a unui tratat comunitar
privind transporturile cu Balcanii de Vest;
− recunoaşte importanţa punerii în aplicare efective a comunităţii energiei în
sud-estul Europei;
− subliniază importanţa cooperării şi a reformelor în domeniul libertăţii, al
securităţii şi al justiţiei, împărtăşind experienţele UE în combaterea
criminalităţii organizate şi a terorismului. Recomandă ca pregătirea primei
evaluări sud-est europene a ameninţării pe care o reprezintă criminalitatea
organizată să fie coordonată de Centrul SECI din Bucureşti;
− recunoaşte importanţa promovării cooperării judiciare în materie civilă şi
comercială;
− salută progresele înregistrate în asocierea Balcanilor de Vest la mecanismul
comunitar de protecţie civilă şi subliniază intenţia Comisiei Europene de a
consolida în continuare cooperarea, inclusiv prin lansarea unei iniţiative
privind reducerea riscurilor de calamităţi;
− recunoaşte importanţa tranziţiei de la Pactul de stabilitate la Consiliul de
cooperare regională, precum şi importanţa cooperării desfăşurate în cadrul
Acordului central european de comerţ liber şi se angajează să acorde un
sprijin deplin acestor forme de cooperare în cadrul cărora responsabilităţile
sunt asumate la nivel regional.
2) Facilitarea contactelor personale şi dezvoltarea societăţii civile
Promovarea contactelor personale între Balcanii de Vest şi UE are o
importanţă covârşitoare, deoarece facilitează reconcilierea şi o mai bună înţelegere
reciprocă şi promovează principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Prin
urmare, Consiliul European:
− consideră binevenită lansarea cu succes a dialogului privind liberalizarea
vizelor, astfel cum se menţionează la punctul 54 din Concluziile Consiliului
European;
− sprijină intenţia Comisiei de a oferi mai multe burse studenţilor din Balcanii
de Vest prin programul Erasmus Mundus;
− recunoaşte importanţa „Platformei de coordonare a cercetării în Balcanii de
Vest”. Îndeamnă la continuarea cooperării în domeniul ştiinţei şi cercetării;
− sprijină crearea unei noi facilităţi în cadrul instrumentului de asistenţă pentru
preaderare (IPA) în scopul promovării dezvoltării societăţii civile şi a
dialogului în Balcanii de Vest.
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3) Dezvoltarea economică şi socială şi consolidarea bunei guvernări
UE va continua să colaboreze îndeaproape cu Balcanii de Vest pentru
consolidarea dezvoltării socioeconomice şi a bunei guvernări şi va sprijini
continuarea progreselor şi a reformelor din regiune. În acest scop, Consiliul
European:
− recunoaşte activitatea desfăşurată de Şcoala Regională de Administraţie
Publică (SRAP) şi îndeamnă la dezvoltarea acesteia într-o şcoală pe deplin
funcţională;
− recunoaşte contribuţia fundamentală a cooperării culturale în promovarea
valorilor europene şi a dialogului intercultural în Balcanii de Vest.
Conflictele din fostul spaţiu iugoslav au avut ca factor principal procesul de
dezintegrare a Republicii Federale a Iugoslaviei generat de stagnarea economică şi
criza politică din interiorul federaţiei, în care lideri politici aflaţi în competiţie au
apelat la etno-politici şi naţionalism ca mijloc de menţinere a controlului în condiţiile
creşterii nemulţumirii populaţiei.
Se menţin anumite riscuri la adresa securităţii statelor datorate unui complex de
factori şi, în special, reactivării unor focare de conflicte, a unor factori de risc de tip
nemilitar şi neconvenţional, dar care au un potenţial mare de pericol pentru
securitatea locală, regională şi globală.
În perioada 2001-2007, Albania a beneficiat de asistenţă financiară comunitară
în valoarea totală de 1,32 miliarde euro. Dintre aceştia, 635 milioane au fost acordaţi
prin prgramul Phare şi 330 milioane prin programul CARDS. De la 1 ianuarie 2007,
fostele instrumente ale asistenţei pentru aderere (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS)
au fost înlocuite de Instrumentul de Asistenţă pentru Pre-Aderare (IPS), adoptat prin
decizia Consiliului din 17 iulie 2006. Documentul Indicativ Multi-Anual de
Planificare (MIPD) 2007-2009 prevede o alocare totală pentru Albania de 212,9
milioane euro (186,3 milioane alocate pentru componenta 1 a programului –
Asistenţă pentru tranziţie şi contrucţie instituţională şi 26,6 pentru componenta 2 –
Cooprerare transfrontalieră). Comisia Europeană a adoptat la 19 decembrie 2008,
Programul Naţional pentru Albania 2008 – componenta Asistenţă pentru Tranziţie şi
Construcţie Instituţională în cadrul IPA, cu o finanţare nerambursabilă de 60,9
milioane euro. Fondurile vor finanţa 24 de proiecte din reforma administrativă,
educaţie şi infrastructură rurală pentru a aduce Albania mai aproape de obiectivul
aderării la UE.
La 2 iunie 2009 s-a lansat Prgramul Trans-frontalier (CROSS-BORDER
PROGRAMME) cu Republica Albania, al cărui buget este de 680.000 euro, care este
alocat sub formă de granturi pentru: dezvoltare economică cu accent pe zonele de
turism; dezvoltare durabilă de mediu cu accent pe protecţia, promovarea şi
managementul resurselor naturale şi de ecosistem; coeziunea socială şi culturală prin
activităţi people-to-people and institution-to-institution.
Ţările din Balcanii de Vest continuă să facă eforturi în vederea îndeplinirii
criteriilor economice de la Copenhaga, ce impun existenţa unei economii de piaţă
funcţionale şi a capacităţii de a face faţă presiunilor concurenţiale şi forţelor pieţei din
UE. Ele au nevoie, de asemenea, să se pregătească în vederea unei participări viitoare
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în cadrul procedurilor de supraveghere multilaterală şi de coordonare a politicii
economice, ca parte a uniunii monetare şi economice. Comisia le sprijină eforturile.
Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei, care a intrat în vigoare în iulie
2006, urmăreşte crearea unui cadru stabil de reglementare şi de piaţă, capabil să
atragă investiţii în domeniile producerii şi transportului de energie precum şi al
reţelelor energetice. Un cadru unic de reglementare în regiune, aliniat la legislaţia
UE, va facilita depăşirea problemei fragmentării pieţei, va asigura securitatea
furnizării şi va contribui la îmbunătăţirea situaţiei mediului. Aceasta înseamnă că
părţi importante din acquis-ul comunitar privind energia sunt deplin aplicabile, în
acest moment, în Balcanii de Vest. Dezvoltarea unei reţele fiabile de transporturi
reprezintă o condiţie esenţială pentru progresul economic şi integrarea socială în
regiune şi, de asemenea, pentru un acces mai uşor către reţeaua de transport UE şi la
piaţa internă.
Acordul privind spaţiul aerian european comun (ECAA) a fost semnat în iunie
2006. Scopul acestuia este acela de a integra ţările din Balcanii de Vest pe piaţa
internă UE a transportului aerian. În cadrul ECAA, ţările din Balcanii de Vest vor
pune integral în aplicare legislaţia UE în domeniul aviaţiei, inclusiv standardele
ridicate de siguranţă şi securitate, iar în acelaşi timp liniile aeriene proprii vor
beneficia de acces liber pe piaţa unică extinsă a transportului aerian. Comisia
încurajează părţile contractante să ratifice acordul rapid, pentru a putea intra în
vigoare cât de curând posibil. Comisia va furniza asistenţă tehnică pentru punerea în
aplicare a acordului.
Mecanismul comunitar de protecţie civilă facilitează pregătirea şi răspunsul în
cazul unor urgenţe majore, iar instrumentul financiar de protecţie civilă asigură baza
legală pentru finanţarea tuturor activităţilor UE din domeniul protecţiei civile.
Începând cu 2007, la aceste două instrumente pot participa şi statele candidate şi este
posibilă, de asemenea, cooperarea cu ţări terţe, inclusiv cu ţările potenţial candidate.
Comisia susţine ideea unei participări prompte şi depline a ţărilor candidate la
instrumentele de protecţie civilă.
Comisia încurajează, de asemenea, ţările potenţial candidate să utilizeze în
mod corespunzător posibilitatea de a coopera în cadrul mecanismului comunitar de
protecţie civilă şi al instrumentului financiar comunitar de protecţie civilă. Ţările
potenţial candidate ar trebui să fie integrate treptat în procesul de dezvoltare a unei
capacităţi de răspuns rapid a UE, care are la bază modulele de protecţie civilă. În
cazul unei calamităţi, aceste ţări pot beneficia, de asemenea, de asistenţă în domeniul
protecţiei civile din partea statelor membre UE, furnizată în cadrul mecanismului.
Ţările candidate care sunt implicate în prezent în negocieri privind aderarea sunt
eligibile pentru asistenţă din Fondul de solidaritate al UE. În cazul unei calamităţi,
toate ţările din Balcanii de Vest pot primi asistenţă şi în cadrul ajutorului umanitar.
Iniţiativa pentru pregătirea şi prevenirea calamităţilor pentru Europa de SudEst (DPPI SEE), lansată în cadrul pactului de stabilitate, a elaborat un cadru
instituţional şi şi-a intensificat activităţile în domenii precum răspunsul în caz de
inundaţii, risc de seism şi a studiat posibilitatea creării unei unităţi comune de răspuns
în caz de urgenţă, precum şi a unui program de formare privind gestionarea
calamităţilor. Balcanii de Vest au primit aproximativ 4 miliarde de euro în cadrul
390

IPA, pentru perioada 2007–2011. Aceasta reprezintă echivalentul a 30 de euro anual
pe cap de locuitor, de departe cea mai mare sumă acordată vreodată de CE unei
regiuni din lume. O atenţie deosebită va fi acordată construcţiei statale, statului de
drept, reconcilierii, reformei administrative şi a sistemului judiciar, combaterii
corupţiei şi criminalităţii organizate, precum şi reformelor economice, domenii în
care Consiliul a subliniat că trebuie să se intervină într-o primă etapă a procesului de
aderare.
Banca Europeană de Investiţii a majorat valoarea totală a creditelor către
regiune (de la o sumă totală de 1,9 miliarde de euro pentru 2005-2007 la aproximativ
2,8 miliarde de euro pentru 2008-2010). Această sumă include creditele cu garanţii de
la bugetul Comunităţii şi credite acordate pe riscul BEI. Activităţile BEI de creditare
în Balcanii de Vest se concentrează în principal asupra proiectelor în domeniile
transporturilor, energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului, infrastructurii
municipale, educaţiei şi sănătăţii. Un efort major se face în prezent pentru a sprijini
Kosovo. Este prevăzută o sumă de peste 1 miliard de euro, provenind din diferite
instrumente financiare UE, care să sprijine dezvoltarea Kosovo şi care să finanţeze
prezenţa internaţională pentru perioada 2007-2010. Coordonarea între Comisie şi
ceilalţi donatori este crucială pentru asigurarea complementarităţii, coerenţei,
eficacităţii şi eficienţei asistenţei. Comisia îşi redublează eforturile în acest domeniu,
implicând BEI, BERD, alte instituţii finaciare internaţionale şi donatori bilaterali.
Prin aceasta intenţionează să atragă maximum de sprijin financiar pentru nevoile
principale de modernizare şi dezvoltare ale regiunii, din finanţări nerambursabile şi
împrumuturi. În 2006, Comisia a semnat un memorandum de înţelegere cu mai multe
IFI5 privind coordonarea şi cooperarea în acordarea de sprijin ţărilor candidate şi
potenţial candidate.
Ţările din Balcanii de Vest sunt acum pe drumul spre stabilizare şi reconciliere.
Dar acesta este totuşi un drum sinuos şi dur. Uniunea Europeană va continua să
consolideze perspectivele de integrare europeană pentru statele din Balcanii de Vest,
prin procesul de stabilizare şi de asociere şi va contribui activ la stabilitatea şi
prosperitatea regiunii prin toate instrumentele aflate la dispoziţia sa. Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politică de securitate, dna. Ashton, a
reafirmat, de asemenea, acest obiectiv la Conferinţa UE privind Balcanii de Vest ce a
avut loc la Sarajevo, la 02 iunie 2010 confirmând oficial faptul că integrarea
europeană a regiuni este o prioritate pentru UE. Susţinerea şi îmbunătăţirea
procesului de integrare europeană, inclusiv a cooperării interparlamentare a crescut.
Parteneriatele, înfrăţirea oraşelor, schimburile şi detaşarea de funcţionari, asistenţa
tehnică, cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate, participarea la
programele UE şi cooperarea în lupta împotriva crimei organizate s-au intensificat.
UE face eforturi susţinute pentru a ajuta toate aceste state pe calea dificilă de
consolidare instituţională, dar mare parte din efort va trebui să provină din ţările în
cauză. Bosnia şi Herţegovina în special trebuie încă să facă progrese considerabile
pentru a îndeplini criteriile politice stabilite de UE.
5

BEI, BERD, IBRD şi IFC, Nordic Investment Bank, Nordic Environment Finance Corporation, Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei şi Black Sea Trade and Development Bank.
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Liderii diferitelor comunităţi etnice au opinii divergente cu privire la reformele
radicale care sunt constituţionale şi necesare pentru a atribui instituţiilor centrale de
stat competenţele necesare pentru participarea activă în cadrul procesului de aderare
la UE. Începerea negocierilor de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
rămâne condiţionată de eliberarea unui nou nume pentru tara. Se poate doar spera că
o soluţie va fi găsită în viitorul apropiat. Asta ar fi un pas important spre stabilizare.
Situaţia de securitate din Kosovo este stabilă, dar fragilă. În prezent, autorităţile nu au
control în nord deoarece guvernul sârb susţine structuri paralele. Pe de o parte,
autorităţile din Kosovo ar trebui să integreze mai bine diferitele comunităţi etnice, în
special sârbii din Kosovo, dar pe de altă parte, autorităţile de stat sârbe trebuie să
stabilească o relaţie mai constructivă cu instituţiile din Kosovo pentru a le permite să
obţină avantaje maxime de pe urma misiunii EULEX şi de a beneficia de
perspectivele europene. În orice caz, este esenţial pentru Belgrad şi Pristina să ajungă
la un acord, iar UE trebuie să încurajeze ambele părţi pentru a atinge acest ţel.
Serbia este un stat stabil, cu o cultură politică matură şi experienţă
administrativă. Atât guvernul, cât şi majoritatea populaţiei au ajuns acum la părerea
că viitorul Serbiei este ca stat membru al UE. Dar cererea sa de membru poate
continua numai în cazul în care ţara se întruneşte două condiţii. Ea trebuie să-l
captureze pe Ratko Mladic, considerat responsabil pentru masacrul de la Srebrenica,
şi pe Goran Hadzic, fostul lider politic al sârbilor din Croaţia, şi să-i trimită la TPII la
Haga. În al doilea rând, Serbia trebuie să-şi schimbe politica faţă de Kosovo şi să fie
pregătită să coopereze în găsirea unei soluţii de durată.
Toate ţările din Balcanii de Vest au înregistrat progrese spre integrarea în
instituţiile europene, dar există diferenţe în nivelul de progres. Ele trebuie, în orice
caz, să fie încurajate să pună în aplicare toate politicile şi măsurile necesare de
convergenţă. Fiecare ţară va fi evaluată pe realizările sale individuale. UE este
hotărâtă să-i ajute, dar dacă vor să reuşească, ei vor trebuie să facă eforturi
suplimentare şi susţinute pentru a îndeplini obiectivele de referinţă ale UE. În acelaşi
timp, este esenţial ca Uniunea Europeană să emită semnale clare pozitiv în ceea ce
priveşte dorinţa reală de a integra ţările din Balcanii de Vest. Conferinţa UE din
Sarajevo a trimis un mesaj clar şi încurajator. Pace durabilă, stabilitatea şi
prosperitatea, pot fi realizate numai prin democraţie, statul de drept şi respectarea
drepturilor omului.
Cu timpul, toate ţările din Balcanii de Vest vor deveni parte a NATO, iar
Alianţa îşi va schimba în mod semnificativ conceptul strategic în zonă. Extinderea
NATO nu este doar extinderea unei alianţe militare, ci este extinderea unei zone de
valori comune, o zonă care în cele din urmă va include toate ţările din Balcanii de
Vest. Integrarea Euro – Atlantică este un stimulet pentru a iniţia şi susţine reformele
în Balcanii de Vest şi reprezintă un cadru de soluţionare a conflictului şi un stimulent
pentru îmbunătăţirea cooperării regionale. Viitorul Balcanilor depinde de succesul
muncii în echipă a tuturor naţiunilor din Balcani. Acestea trebuie să lucreze într-un
număr mare pentru acelaşi scop – rezolvarea problemelor de apărare, politice şi
sociale. O combinaţie de stimulente politice şi un pachet de asistenţă adecvată poate
contribui la depăşirea diviziunilor din Balcani.
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FACTORI DE RISC LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE
ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC ACTUAL
Alin COŞNIŢĂ*
Analiza de securitate presupune folosirea unor concepte specifice. Conceptele de
vulnerabilitate, risc, pericol şi ameninţare au fost definite de diverse teorii şi abordări doctrinare
implicite şi explicite din domeniul securităţii, însă consensul nu pare a fi realizat.

1. Analiza factorilor de risc
Pericolul ar putea fi definit drept caracteristică a unei acţiuni de a aduce
prejudicii valorilor unei societăţi, persoanelor sau bunurilor acestora. În cazul
pericolului, sursa, adresa, scopul, obiectivele şi efectele sunt probabile1.
Ameninţarea, în schimb, are indicatori mult mai concreţi, reprezentând o
declarare a unei intenţii de a pedepsi sau a răni o persoană, mai ales în cazul în care
aceasta nu doreşte să fie avertizată asupra unui posibil necaz, pericol etc.2.
Din punct de vedere militar, analiza ameninţării poate avea în vedere procesul
continuu de compilare şi examinare a tuturor informaţiilor disponibile referitoare la,
de exemplu, potenţiale activităţi teroriste.
O astfel de analiză va evidenţia atât factorii existenţei grupărilor teroriste,
capacităţile, intenţiile, istoria şi ţintele acestora, cât şi mediul de securitate în care
operează forţele proprii3.
Cu cât ameninţarea este mai specifică, cu atât ţintele şi sursele sale sunt mai
clare. Conform analistului, Barry Buzan, modelul explicativ4 ce relevă tipul şi
intensitatea ameninţării este prezentat în Anexa nr. 4.
Natura specifică a ameninţărilor şi ameninţarea, în sine, pot fi înţelese numai în
relaţie cu caracterul particular al obiectului de referinţă. Viaţa umană variază în
funcţie de cadrul în care se desfăşoară şi, din acest motiv, pe baza aceluiaşi criteriu,
se poate vorbi şi despre domenii diferite în care trebuie studiate tipurile de
ameninţări: politic, economic, social, militar, de mediu ş.a.5.
În domeniul politic, ameninţările sunt definite, în mod tradiţional, în termeni de
suveranitate, independenţă şi integritate teritorială. Obiectele de referinţă pot fi
entităţi politice atât naţionale, cât şi supranaţionale. De exemplu, suveranitatea
naţională este ameninţată de punerea la îndoială a recunoaşterii, legitimităţii sau
autorităţii guvernării, iar la nivel supranaţional, structurile internaţionale sunt
ameninţate de situaţii ce subminează regulile, normele şi instituţiile ce le constituie.
*Ofiţer în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi doctorand în cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”
1

Alexandrescu, Grigore, Ameninţări la adresa securităţii, Ed. UNAp, Bucureşti, 2004, p. 8.
Oxford Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1988, Second Edition by Christina Ruse.
3
US Department of Defense, Joint Publication 1-02. DoD Dictionary of Military and Associated Terms, 12 aprilie 2001
(actualizat la 19 septembrie 2006), pp. 542-543.
4
Buzan, Barry, Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după
Războiul Rece, Ed. Cartier, Chişinău, 2000, p. 147
5
Pentru detalii, a se vedea Buzan, Barry, op. cit. şi Buzan, Barry; Ole Waever; Jaap de Wilde, Security: A New
Framework for Analysis, Lynne Rienne Publishers, London, 1998.
2
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Ameninţările la adresa domeniului economic sunt dificil de identificat, fiind
constituite de factori ce subminează regulile, normele şi instituţiile sale componente,
iar obiectele de referinţă sunt reprezentate, ca şi în cazul anterior, de o gamă largă de
entităţi: de la regimurile economice specifice la piaţa globală. Ameninţările de natură
economică sunt cu atât mai greu de determinat, cu cât multe din manifestările lor
aparţin competiţiei economice acceptate, realităţilor economiei de piaţă,
disproporţiilor economice fireşti şi nu sunt îndreptate în mod direct împotriva
instituţiei-stat. În acelaşi timp, economiile naţionale fac parte, într-un anumit fel, din
structura statului şi constituie fundamentul acestuia.
Obiectul de referinţă, în cazul domeniului social, este format din identităţi
colective la scară largă, ce pot funcţiona independent de stat (de exemplu: naţiunile,
religiile). Ele includ elemente ce se identifică, de obicei, cu componenta psihosocială
a puterii. Întrucât natura acestui obiect de referinţă este complexă şi specială,
ierarhizarea ameninţărilor în funcţie de importanţă şi intensitate reprezintă o sarcină
dificilă. Oricum, ele se întind de la gradul de acceptare socială a obiectivelor politice,
până la conştiinţa de sine a unui popor. Societatea şi identităţile sociale se află în
permanentă transformare, ca răspuns la dezvoltările interne şi externe, astfel că unele
dintre schimbări pot fi reprezentate de subiecţi diferiţi, cu interese diferite, ca
ameninţări sau ca evoluţii pozitive.
În domeniul militar, obiectul de referinţă este, de obicei, puterea militară a
statului, deşi se poate vorbi şi despre alte entităţi politice. Pentru multe dintre
democraţiile avansate, apărarea statului a devenit funcţia unică a forţelor armate, iar
studiile tradiţionale de securitate tind să considere toate problemele de natură militară
ca fiind ameninţări la adresa securităţii.
De asemenea, se poate vorbi şi despre ameninţări în domeniul mediului
înconjurător, unde gama obiectelor de referinţă variază de la entităţi relativ concrete
(supravieţuirea anumitor specii sau menţinerea anumitor tipuri de habitat) la
probleme generale ale planetei şi ale omenirii. Trebuie subliniat faptul că majoritatea
acestor obiecte de referinţă au la bază preocuparea referitoare la relaţia dintre specia
umană şi restul biosferei în contextul atingerii unui nivel înalt de dezvoltare
civilizaţională. Este tot mai evident, de asemenea, că marile ameninţări de natură
ecologică nu mai pot fi rezolvate de un singur actor, ele impunând o colaborare
internaţională mult mai strânsă.
Ameninţările, conform anumitor autori, pot fi definite şi în raport cu riscurile,
reprezentând factori de risc ce evoluează către concret, către existenţa reală, iar întrun anumit context sau mediu favorabil capătă şi direcţie şi intenţie. Strategia de
securitate naţională a României, în vigoare în prezent, defineşte factorii de risc drept
„acele elemente, situaţii sau condiţii, interne sau externe, care pot afecta, prin natura
lor, securitatea ţării, generând efecte contrare sau de atingere a intereselor noastre
fundamentale”6. Acelaşi document identifică şi principalii factori externi de risc la
adresa ţării noastre: posibile evoluţii negative în plan subregional; proliferarea
armelor de distrugere în masă; proliferarea şi dezvoltarea reţelelor teroriste, a crimei
organizate transnaţionale, a traficului de droguri; migraţia clandestină şi apariţia unor
6

Preşedinţia României, Strategia de securitate naţională a României, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2007.
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fluxuri masive de refugiaţi; acţiunile de incitare la extremism, intoleranţă, separatism
sau xenofobism; decalaje între nivelurile de asigurare a securităţii şi gradul de
stabilitate ale statelor din proximitate; limitarea accesului statului român la unele
resurse şi oportunităţi regionale, importante pentru realizarea intereselor naţionale.
Carta Albă a securităţii şi apărării naţionale7 completează seria factorilor de risc cu:
acţiuni individuale sau colective de accesare ilegală a sistemelor informaţionale, de
dezinformare şi manipulare a informaţiilor; riscuri generate de producerea unor
dezastre ecologice în regiune, precum şi de efectele potenţiale ale unor procese
naturale la nivel global.
În ceea ce priveşte riscul, în sens larg, se poate afirma că se concretizează în
discrepanţa dintre „aşteptarea pozitivă” şi „evenimentul negativ”, ce se poate
produce, şi prin probabilitatea sa de a se produce. Riscul este cauzat de
nedeterminare, de imposibilitatea de a cunoaşte cu certitudine evenimentele viitoare,
reprezentând o stare potenţială, care, în anumite condiţii, poate deveni efectivă.
Sociologia defineşte riscul drept o expresie fie a nedeterminării structurale a
realităţii (caracterul probabilist obiectiv al evenimentelor), fie al incertitudinii, al
insuficienţei cunoştinţelor noastre despre procesele reale8. În acelaşi timp, psihologia
socială accentuează latura subiectivă a riscului, definindu-l astfel: fenomen
psihologic complex, rezultând din raportul dintre probabilitatea reuşitei şi cea a
eşecului unei acţiuni îndreptate spre atingerea unui anumit obiectiv („câştig”) cu
semnificaţie individuală sau socială9.
Riscurile ce afectează securitatea naţională pot fi clasificate în funcţie de:
domenii de activitate; entităţi comunitare şi religioase; arie geografică; timp; volum;
importanţă (interes, gravitate); probabilitate10, iar raporturile de interdependenţă sunt
prezentate în Anexa nr. 5 sub forma unei matrice de analiză.
Analiza de risc investighează, în principal, riscurile la adresa sistemelor
naturale sau tehnice şi are ca scop principal determinarea funcţiilor şi domeniilor ce
pot fi afectate de riscul respectiv. Întrebarea esenţială, ce se naşte de aici, se referă la
relaţia dintre riscuri şi vulnerabilităţi. În opinia noastră, vulnerabilitatea poate fi
definită, pe larg, drept rezultatul combinării riscurilor existente la adresa unei
societăţi cu capacitatea acesteia de a face faţă şi de a supravieţui situaţiilor de urgenţă
internă şi externă.
O definiţie specifică o oferă Strategia de securitate naţională a României11:
vulnerabilităţile reprezintă stări de lucruri, procese sau fenomene din viaţa internă,
care diminuează capacitatea de reacţie la riscurile existente ori potenţiale sau care
favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora.
În situaţia internă a României, sunt evidenţiate câteva tipuri de vulnerabilităţi
ce îşi găsesc sursele în tranziţia politică, economică şi socială prelungită pe care o
7

Guvernul României, Carta Albă a securităţii şi apărării naţionale, Bucureşti, 2004.
Zamfir, Cătălin şi Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicţionar de sociologie, Ed. Babel, Bucureşti, 1993, p. 516.
9
Bogdan-Tucicov, Ana; Septimiu Chelcea; Mihai Golu; Pantelimon Golu; Cătălin Mamali şi Petru Pânzaru, Dicţionar
de psihologie socială, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, pp. 215-216.
10
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii. Identificarea,
elaborarea şi evaluarea soluţiilor de rezolvare nonconflictuală a diferendelor interetnice, în „HOMINIS 2001” (suport
electronic), 2002.
11
Preşedinţia României, op. cit., 2007.
8
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parcurge ţara noastră: persistenţa problemelor de natură economică, financiară şi
socială generate de întârzierea reformelor structurale; accentuarea fenomenelor de
corupţie şi de administrare deficitară a resurselor publice; reacţii ineficiente ale
instituţiilor statului în faţa acutizării fenomenelor de criminalitate economică şi de
perturbare a ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului; menţinerea unor surse şi cauze
de potenţiale conflicte sociale punctuale; nerespectarea normelor de mediu în
funcţionarea unor obiective industriale; scăderea nivelului de încredere a cetăţenilor
în instituţiile statului; menţinerea unor disparităţi de dezvoltare între regiunile ţării;
menţinerea la un nivel scăzut a infrastructurii informaţionale şi întârzieri în realizarea
acesteia la standardele impuse de dinamica globalizării etc.12
Analiza vulnerabilităţilor ia în considerare factorii de risc de toate tipurile, atât
din cadrul, cât şi din afara limitelor fizice ale sistemului, dar şi consecinţele interne şi
externe ale acestora. Mai mult, deşi este acoperită o perioadă lungă de timp, analiza
vulnerabilităţilor se centrează pe o anumită secvenţă a evenimentelor, din momentul
apariţiei situaţiei de urgenţă şi până când se ajunge la o nouă stare de stabilitate.
2. Competiţie, tensiuni, criză, conflict
De asemenea, în analiza de securitate trebuie aduse în discuţie şi conceptele de
competiţie, tensiuni, criză, conflict. Dezbaterile asupra relaţiilor dintre acestea impun
în mod deosebit definiri şi actualizări.
Competiţia reprezintă o formă a interacţiunii dintre persoane, grupuri, unităţi
populaţionale mari, constând din eforturile acestora de a atinge un scop (a avea un
beneficiu), ce este indivizibil sau despre care se crede că este ca atare. Competiţia,
spre deosebire de criză şi conflict, nu presupune elaborarea unei strategii din partea
competitorului care doreşte să limiteze acţiunile celorlalţi.
Tensiunile sunt concretizate în sentimente de ostilitate, ce nu sunt manifeste,
cauzate de existenţa unei balanţe neechilibrate între elemente sau tendinţe opuse13. În
tranziţia de la tensiuni la conflicte, primele semnalează potenţialitatea conflictului.
Dacă ne raportăm la interese ca vectori de putere, atunci acest spaţiu al intereselor
este unul al potenţialelor conflicte sau, aşa cum îl numeşte Rudolph J. Rummel, un
spaţiu de conflict14. Deşi, la prima vedere, sintagma spaţiu de conflict pare a
reprezenta un spaţiu în care se desfăşoară un conflict, definiţia autorului este diferită:
„un spaţiu în care conflictul poate izbucni, chiar dacă nu va exista niciodată unul în
desfăşurare”15. Din teoria lui Rummel asupra conflictului, rezultă că realitatea în care
trăim este un spaţiu de conflict şi, mai mult, orice spaţiu, chiar şi unidimensional, este
caracterizat de posibilitatea existenţei unor vectori opuşi, ce creează tensiuni.
Conflictul constă într-o opoziţie deschisă, o luptă între indivizi, grupuri, clase
sociale, partide, comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice şi
rasiale divergente sau incompatibile, cu efecte disruptive asupra interacţiunii sociale.
12

Ibidem.
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Din punct de vedere sociologic, criza se poate defini drept o perioadă în
dinamica unui sistem în care acumularea accentuată a dificultăţilor şi izbucnirea
conflictuală a tensiunilor fac dificilă funcţionarea normală a acestuia, declanşându-se
puternice presiuni spre schimbare. Criza reprezintă manifestarea unor dificultăţi
temporare sau cronice ale modului de organizare a unui sistem, exprimând
incapacitatea sa de a funcţiona în modalitatea existentă. Ieşirea din criză se face fie
prin schimbarea structurală a sistemului, fie prin importante modificări adaptative ale
structurii sale16. Crizele sunt evenimente caracterizate prin probabilitate redusă şi
consecinţe importante, care ameninţă o entitate în scopurile ei cele mai profunde. Din
cauza probabilităţii lor reduse, aceste evenimente sfidează orice interpretare şi cer un
efort susţinut de înţelegere.
Conform lui Karl E. Weick17, pentru rezolvarea unei crize în curs de
desfăşurare se cere acţiune care, în mod simultan, generează materialul brut din care
rezultă cunoaşterea şi care afectează însăşi desfăşurarea crizei.
Există un echilibru firav între acţiune şi inacţiune: acţiunea poate avea
consecinţe periculoase, însă produce cunoaştere, în timp ce inacţiunea este o cale
sigură, dar generează confuzie. Crizele care afectează grupurile sociale diferă prin
cauzele şi durata lor. Evident, datorită multitudinii tipurilor de crize, raţiunea umană
poate juca numai un rol limitat în desfăşurarea lor. Cu toate acestea, ele antrenează
acţiunea umană, ceea ce poate transforma micile deviaţii în crize majore. Acelaşi
Karl E. Weick susţine că acţiunile desfăşurate în sensul înţelegerii joacă un rol central
în geneza crizelor şi, în consecinţă, trebuie înţelese dacă se doreşte stăpânirea şi
prevenirea lor.
De asemenea, se poate vorbi şi despre alte două concepte: starea de criză şi
situaţia de criză. Conceptul de stare poate fi definit ca o poziţie specifică,
identificabilă într-un continuum sau o serie a unui proces. Aceasta înseamnă că nu
orice deviaţie ori disfuncţionalitate poate fi criză. Intervine aici şi percepţia celor din
jur, a comunităţii faţă de evenimente şi eventuale consecinţe.
Situaţia de criză reprezintă rezultatul combinării unor circumstanţe într-un
anumit moment18. Identificarea şi monitorizarea evoluţiei acestor circumstanţe fac
posibilă proiectarea naturii răspunsurilor, stabilirea momentelor favorabile stingerii
situaţiei de criză, menţinerea stării de criză într-un echilibru care să permită viitoare
dezamorsări. În acest context, într-un algoritm al sensului intensificării unei situaţii
conflictuale, criza este o stare ce precede conflictul puternic: competiţie → rivalitate
incipientă → rivalitate declarată → dispută intensă → conflict incipient → criză →
conflict puternic declarat.
În cazul crizei se desprind trei caracteristici esenţiale ce pot fi şi etape în
desfăşurarea sa: conştientizarea existenţei unei crize, incertitudinea dată de
complexitatea fenomenului şi urgenţa în adoptarea unei decizii.
Conştientizarea se realizează prin mijloacele de avertizare timpurie (early
warning, concept dezvoltat de OSCE) sau prin efecte, iar principalele elemente care
16

Zamfir, Cătălin, Criză, în Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu (coord.), op. cit., 1998, p. 144.
Weick, Karl E., Enacted Sensemaking in Crisis Situations, în “Journal of Management Studies”, 1988, vol. 25, pp.
305-317, reprodus în Pugh, S. Derek (ed.), Organization Theory. Selected Readings, Penguin Books, London, 1997.
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vin din experienţa anterioară arată ce trebuie şi ce nu trebuie făcut într-un asemenea
caz. Decizia este luată plecând de la ierarhia inversă, iar clasificările ce se fac în
această etapă vizează: dacă bunurile materiale sunt în primejdie sau sunt afectate,
dacă este vorba despre un caz foarte grav, dacă poate fi afectată stabilitatea sistemului
politic, a democraţiei, a regiunii ş.a.m.d. Principala preocupare pentru reacţie în
această fază a analizei este echilibrul între eficienţă, legitimitatea reacţiei şi estimarea
efectelor inacţiunii.
Incertitudinea legată de complexitatea crizei se referă la faptul că, în etapa de
stare, criza nu are diagnostic. Se acumulează o cantitate mare de informaţii, pe
diverse canale, şi, adesea, este greu de făcut diferenţa între cele reale, cele false,
bârfe, zvonuri şi ceea ce cred despre criză grupurile de decizie, de analiză sau
populaţia. Politicienii trebuie să reacţioneze, dar nu ştiu cu exactitate ce se întâmplă.
Decizia este cu atât mai bună cu cât decidentul este legitim, cunoaşte orizontul
populaţiei şi este credibil în deciziile sale din primele momente. Legitimitatea va
oferi greutate şi suport oricărei eventuale măsuri preventive ori de neutralizare.
Decidentul trebuie să anuleze lipsa de certitudine a publicului, să-i ofere motivaţie,
să-i traseze activităţile importante care să-l mobilizeze şi să-l menţină într-o formă
organizată şi pregătită pentru reacţii formalizate, după decriptarea indicatorilor de
stare şi modelarea unui răspuns la criză.
Urgenţa în adoptarea unei decizii reflectă lipsa timpului necesar pentru
evaluare şi reacţie: este necesară adoptarea unei soluţii cu atât mai rapide, cu cât este
mai gravă criza. Chiar dacă este previzibilă, situaţia de criză apare prin surprindere,
provocată de motive care cu greu îi pot justifica violenţa în alte condiţii. Urgenţa se
referă la necesitatea de a salva oamenii, bunurile, dar şi de a îndepărta pericolul
destabilizării sau prăbuşirii sistemului.
Există patru surse importante ale crizelor: la nivelul individual, la nivelul
organizaţiei, la nivelul societal şi la nivelul sistemului. La nivel individual, criza îşi
are sursele în erorile provenite din: lipsa atitudinilor de bază (inexistenţa unor rutine
prestabilite sau nerespectarea lor, lipsa atenţiei sau neglijenţa), erori ale regulilor
prestabilite (greşeli ale legilor, aplicarea unor reguli/rutine la probleme false,
evaluarea greşită a tipului de problemă/criză), lipsa de cunoaştere a problemelor. La
nivelul organizaţional, criza este declanşată de: lipsa instrumentelor pentru un
management eficient (imposibilitatea de a descoperi problema, lipsa infrastructurii de
reacţie), problemele ergonomice (lipsa indicatorilor), procedurile problematice şi
nesigure (lipsa responsabilităţilor, incapacitate de problematizare), problemele de
informare (fragmente de informaţii ce împiedică privirea de ansamblu asupra
problemei), existenţa unor scopuri şi interese concurenţiale între diferite părţi ale
organizaţiei (conflicte, competiţie de interese, costuri mari ale rezolvării crizei). La
nivel societal, recesiunea economică, instabilitatea politică, tensiunile intergrupale,
degradarea mediului sunt surse ale crizei, în timp ce la nivelul întregului sistem, avem
de-a face cu complexitatea interacţiunilor şi efectul domino.
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Concluzii
Primul pas în vederea gestionării riscurilor la adresa securităţii unui sistem
fizic sau grup uman constă în identificarea şi analiza ameninţărilor şi
vulnerabilităţilor la adresa acestora. Acest proces se materializează într-un concept,
pe care îl denumim, în continuare, evaluarea vulnerabilităţilor înregistrate la adresa
securităţii (EVS).
EVS reprezintă un proces dinamic şi sistematic care evaluează probabilitatea
ca o ameninţare la adresa unui sistem fizic să aibă succes. De asemenea, EVS
apreciază severitatea consecinţelor rezultate prin punerea în practică a unei
ameninţări.
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PROVOCARI DE SECURITATE IN SECOLUL XXI
Mihai TEODOR*

"Poporul român preţuieşte libertatea pentru că nu poate trăi fără ea."
George W Bush

Niciodată în istoria modernă a omenirii nu au existat atâtea elemente de
incertitudine. În ciuda numeroaselor ipoteze emise în anii din urmă, puţini sunt
capabili să întrevadă ce se va întâmpla pe termen mediu sau lung, iar ipotezele lor să
fie veridice. Valorile în creştere ale componentelor noii ecuaţii de securitate conduc
la concluzia că am intrat într-o epocă a insecurităţii strategice. Situaţia este cu atât
mai complicată cu cât procesul globalizării continuă, ceea ce înseamnă că nimeni nu
se poate considera în afara jocului. Nevoia de autoprotecţie a unor state ar putea să
provoace un al treilea reflux al democratizării, care să pună capăt celui de-al treilea
reflux al democratizării. Care sunt statele cele mai ameninţate nu este greu de ghicit,
dar nici democraţiile consolidate şa marile puteri nu se pot considera la adăpost.
Din această perspectivă, noile ameninţări la adresa securităţii obligă statele
membre şi partenere ale Alianţei Nord-Atlantice să lucreze împreună pentru apărarea
valorilor comune de democraţie, securitate şi libertate. Astfel, în cadrul declaraţiei de
la Riga se specifica, „ ….politica de parteneriat, dialog şi cooperare susţinută de
NATO, este esenţială pentru atingerea sarcinilor şi scopurilor Alianţei. Au fost
încurajate relaţii puternice de parteneriat cu alte state membre din Euro-Atlantic
Partnership Council (EAPC), Mediterranean Dialogue (MD), şi Istanbul Cooperation
Initiative (ICI). Partenerii Alianţei susţin valorile, contribuie la stabilitatea şi
securitatea zonală EuroAtlantică, dar şi dincolo de aceasta. Misiunile şi operaţiile
NATO au demonstrat deja politica operaţională a valorilor a acestor relaţii de
parteneriat cu peste 80 de state din afara Alianţei, care au contribuit la suportul
acestor misiuni şi operaţiuni”.
1. Mediul internaţional de securitate
Mediul actual de securitate se consolidează ca urmare a deciziilor politice din
noiembrie şi decembrie 2002 de la Praga şi Copenhaga, precum şi a multiplicării
eforturilor ţărilor democratice pentru edificarea noii arhitecturi de securitate
europeană. Evoluţia pozitivă a relaţiilor NATO şi UE cu Federaţia Rusă şi Ucraina,
precum şi amplificarea Dialogului Mediteranean stimulează procesul de destindere,
dialog şi cooperare, favorizând construirea unei noi ordini mondiale.
Se poate aprecia, în acest context, că actualul mediu de securitate are
următoarele trăsături:
• disoluţia bipolarităţii şi intrarea într-o nouă fază. În această perioadă,
*

Masterand, Academia Naţională de Informaţii

403

doar Statele Unite ale Americii au dovedit capacităţi şi posibilităţi reale
de implicare eficientă în gestionarea problemelor majore ale omenirii,
fiind considerate ca singura superputere politică, economică, financiară
şi militară credibilă şi viabilă. În aceste condiţii, caracteristica actualei
perioade o reprezintă unipolaritatea;
o afirmarea tot mai evidentă a Uniunii Europene ca factor de
stabilitate şi progres, dezvoltarea economică şi militară accelerată
a Japoniei şi Chinei, ofensiva diplomatică a Rusiei, pentru care
starea de „veghe” faţă de problemele majore ale lumii s-a terminat
şi accelerarea dezvoltării economice a Indiei, sugerează că, pe
termen lung, noua structură de securitate internaţională va fi
edificată pe un sistem multipolar;
• apariţia şi consacrarea unor actori internaţionali non-statali, care au ca
principale trăsături lipsa apartenenţei la un areal geografic, conducerea
după reguli şi norme specifice şi raportarea la alte valori decât cele
naţionale (tind să controleze şi să gestioneze domeniile şi sectoarele
emblematice ale puterii: tehnologia ultraperformantă, economia,
finanţele şi nu în ultimul rând, resursele energetice);
• afirmarea şi aplicarea unor soluţii şi metodologii noi în dezvoltarea şi
funcţionarea instituţiilor şi organizaţiilor politice, economice şi de
securitate internaţionale;
• trecerea de la funcţia de apărare colectivă la cea de securitate colectivă
care presupune nu numai concepte noi, dar şi structuri şi modalităţi de
acţiune adecvate. Ca atare NATO se transformă radical, îşi dezvoltă şi îşi
perfecţionează atât strategia de integrare şi cooperare, cât şi pe aceea de
consultare cu Federaţia Rusă şi Ucraina, concomitent cu asumarea de
responsabilităţi dincolo de zona sa de responsabilitate tradiţională;
• iniţierea şi afirmarea tendinţelor de gestionare a crizelor pe considerente
regionale. Organizaţiile de securitate ONU şi OSCE încurajează atât
preluarea de mandate pentru rezolvarea unor crize internaţionale de către
coaliţii sau organizaţii regionale, cât şi constituirea unor forţe capabile să
îndeplinească astfel de misiuni.
În aceste condiţii, noua ordine mondială se edifică pe baza unor principii cu
vocaţie şi de inspiraţie globalistă, pe care le enumerăm în continuare:
• dezvoltarea actualei economii mondiale se sprijină pe principalii piloni
de forţă: America de Nord, Japonia, China, zona economică a Uniunii
Europene, la care se adaugă în ultima vreme, Rusia, aflată în evidentă
ascensiune şi India, care îşi accelerează dezvoltarea economică;
• accesul la înalta tehnologie, la materiale şi resurse energetice şi în mod
deosebit la cele cu un potenţial de risc foarte ridicat determină nu numai
amplificarea competiţiei pentru obţinerea / controlul lor, dar şi
intensificarea eforturilor de cooperare internaţională în direcţia
dezvoltării unui sistem de gestionare a fenomenelor de proliferare şi
diseminare a acestora;
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•

aplatizarea tot mai mare a distincţiei dintre problemele interne, care
aparţineau domeniului suveranităţii fiecărui stat şi problemele externe
determină soluţionarea acestora într-un cadru internaţional
instituţionalizat;
• redefinirea conceptului de putere în funcţie de apariţia unor noi criterii
de referinţă: capacitatea de deţinere, prelucrare şi diseminare a
informaţiilor; gestionarea economiei transfrontaliere; deţinerea şi accesul
la înalta tehnologie; existenţa unor surse simbolice de putere, cum ar fi
etnicitatea sau valorile umane individuale etc.
Procesele integratoare, alături de competiţia pentru reconfigurarea fizionomiei
puterii mondiale, conturează arhitectura lumii de mâine, evidenţiind că dialogul,
cooperarea şi parteneriatul sunt elemente prioritare ale stabilităţii şi prosperităţii
statelor şi condiţii esenţiale în promovarea şi preservarea intereselor lor
fundamentale. Extinderile substanţiale ale NATO şi UE confirmă viabilitatea acestor
procese, care au consfinţit sfârşitul Războiului Rece şi au şters divizările care
împărţeau continentul în două tabere opuse, realizând condiţii favorabile afirmării şi
consolidării unei Europe Unite, capabile să participe alături de SUA şi alte centre de
putere, la deciziile majore ale omenirii.
2. Principalele zone cu risc terorist în SE Europei. Globalizarea surselor
de ameninţare
Consolidarea globalizării nu va aduce sfârşitul geopoliticii. Şcoli de renume în
domeniu anticipează la unison că acest fenomen plurivalent, azi controversat şi
contestat, va aduce pe lângă progrese spectaculoase din toate domeniile vieţii socioeconomice şi posibilitatea de răspândire şi resimţire a efectelor vulnerabilităţilor
concentrate în diferite părţi ale lumii.
Globalizarea, prin procesele pe care le incumbă la orizontul apropiat şi mediu,
va genera tensiuni multiple care vor influenţa, nu întotdeauna pozitiv, mediul
internaţional de securitate. Fragmentarea şi integrarea, localizarea şi
internaţionalizarea, centralizarea şi descentralizarea sunt doar câteva din situaţiile
care pot genera insecuritate.
Astfel globalizarea nu este numai un drum direct şi uşor către pace şi
stabilitate. Fenomenul în derulare poate crea şi multe momente care să ameninţe
securitatea existentă la anumite nivele şi perioade de timp. Se creează un nou context
de manifestare a puterii deţinute de state.
Instituţiile regionale şi internaţionale, guvernele locale şi actorii nonstatali, în
special marile corporaţii transnaţionale şi unele organizaţii nonguvernamentale, vor
face uz de instrumentele globalizării pentru a lupta împotriva monopolului statelornaţiune asupra puterii.
O parte din putere se transferă către organismele internaţionale specializate (ex.
lupta împotriva terorismului şi crimei organizate), iar o altă parte se difuzează către
nivelul local.
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În marea ordine care se edifică, guvernele naţionale şi actorii nonstatali,
motivaţi nu numai de problemele economice dar şi de cele ale puterii (dominaţia în
regiune, controlul resurselor, obţinerea de avantaje în raporturile cu vecinii), vor da
naştere la ameninţări şi pericole directe la adresa păcii şi securităţii regionale şi
internaţionale.
Mecanismele şi instituţiile internaţionale, până la realizarea unei globalizări
depline, vor acţiona asimetric. Astfel din punct de vedere economic globalizarea se
va realiza într-un ritm mult mai accelerat, având în vedere progresele realizate de
instituţiile internaţionale numeroase existente şi perspectiva dezvoltării lor. Spre
deosebire de acestea, instituţiile şi aranjamentele de securitate vor rămâne pe mai
departe atât insuficiente, cât şi vulnerabile la toate schimbările mediului internaţional.
Dovada o reprezintă incapacitatea actuală a actorilor internaţionali de a perfecta şi
respecta norme viabile de securitate care să nu genereze conflicte armate de genul
celor cunoscute în Serbia, Kosovo, Afganistan şi Irak.
Dezvoltarea unor noi structuri de securitate impune întărirea instrumentelor de
cooperare regională pentru a reduce sau chiar anula ameninţările şi pericolele
existente şi a le preveni pe cele în curs de apariţie. Revin în actualitate strategiile
preventive credibile, care necesită noi standarde de securitate, în cadrul unor sisteme
de securitate capabile să furnizeze avertismente din timp şi să dispună de capacitate şi
disponibilitate ridicate la nivel naţional şi internaţional.
Din această perspectivă, alianţele şi înţelegerile regionale vor rămâne trăsături
ale politicii internaţionale viitoare, chiar dacă ele se vor adapta noilor circumstanţe.
3. Proliferarea armelor chimice, nucleare şi biologice la nivel mondial.
Ameninţări militare
Până nu demult, ameninţările militare au fost percepute ca principalul tip de
ameninţare la adresa securităţii naţionale.
Situaţia este uşor de înţeles deoarece acţiunea de forţă era singura care putea
determina pierderi ireparabile atât pentru baza organizaţională a statelor vizate, cât şi
pentru existenţa populaţiei acestora.
Folosirea forţei rupe relaţiile paşnice dintre actorii internaţionali şi pune capăt
recunoaşterii diplomatice. Competitivitatea obişnuită în sectoarele politic, economic
şi social este înlocuită de competiţia militară cu finalităţi dramatice. Efectul multiplu,
distructiv, de cele mai multe ori ireparabil, al consecinţelor ameninţărilor militare leam situat în centrul preocupărilor specialiştilor în securitate.
Disproporţia de potenţial militar existentă este de natură să neliniştească unele
state sau grupări de state importante. Canalizarea acumulărilor militare către
rezolvarea problemelor istorice deschise dintre state explică accentul disproporţionat
pus pe componenta militară a securităţii, chiar şi în perioada actuală în care
ameninţările din alte sectoare prezintă pericole mai mari şi mai apropiate.
Sectorul militar are o dinamică independentă de dezvoltare, chiar şi în statele în
care controlul civil asupra armatei este efectiv. Întrucât capacitatea militară este încă
o realitate a cărei existenţă este determinată atât de susţinerea şi promovarea
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intereselor statelor în mediul internaţional, cât şi întăririi securităţii naţionale şi, în
cazul alianţelor comune, se poate naşte uşor confuzia semnalelor pe care statele le
generează continuu. Teama de înfrângere determină statele să-şi aducă forţele armate
la parametrii necesari respingerii efectelor ameninţărilor percepute.
Modernizarea forţelor armate poate genera angoase pentru panicarzi.
Generaţiile noi de arme au, invariabil, performanţe mai ridicate decât ale celor
înlocuite. Observatorilor din afară, folosind instrumente de măsură generate de
propriile responsabilităţi, de multe ori le vine greu să facă deosebirea dintre
perfecţionările menite să aducă „la zi” forţa militară şi cele care să o amplifice.
Cursele înarmărilor sunt surse de ameninţare generate de competiţia militară
deschisă sau disimulată dintre state. Acestea pot acoperi un spectru de la insesizabil
la „periculos” (aşa cum a fost caracterizată pe timpul războiului rece). O cursă a
înarmărilor de mică intensitate poate fi greu ruptă din contextul dorinţei fireşti de
menţinere a unui status-quo militar a fiecărui actor internaţional. O asemenea
concluzie poate fi trasă în situaţia în care din PIB se alocă pentru cheltuieli militare,
un procent moderat şi constant.
Ameninţările directe au diferite modalităţi de manifestare: de la hărţuirea
persoanelor şi bunurilor care aparţin unor state aflate în afara frontierelor naţionale la
raiduri şi incursiuni pe teritoriul acestuia, de la blocadă şi zone de interdicţie aeriană
sau navală la demonstraţii de forţă, mobilizări de trupe la frontiere, acţiuni ale forţelor
speciale şi a celor de cercetare-diversiune în interiorul statului ţintă.
În condiţiile actualului statut al României de membru NATO şi al UE, o
categorie importantă de ameninţări militare la adresa noastră o constituie şi
ameninţările îndreptate, în mod direct, asupra unor aliaţi sau a alianţei, în general.
Deşi semnalele sunt receptate în mod indirect ele conduc la declanşarea unor
mecanisme de apărare şi securitate care aparţin întregului sistem, din care România
nu poate să lipsească ca urmare a obligaţiilor asumate prin semnarea Tratatului de la
Washington.
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RELAŢIA DINTRE SECURITATEA NAŢIONALĂ
ŞI SECURITATEA MEDIULUI
Dr. Lucian ISPAS*
Dr. Irina TĂTARU**
Între mediul de securitate şi cel natural a existat o relaţie de interdependenţă, un
mediu de securitate stabil a asigurat condiţiile păstrării unui mediu natural sănătos. Totodată, un
mediu natural sănătos a asigurat mereu condiţiile necesare existenţei unui mediu de securitate
stabil. Având în vedere actuala situaţie economică mondială se impune a se acorda o atenţie
deosebită actualei crize economico-financiare întrucât, aceasta este o ameninţare atât asupra
mediului de securitate cât şi a celui natural.

Cuvinte cheie: mediu de securitate, securitate naţională, securitatea mediului, economie
mondială, dezastre naturale.

1. Securitatea naţională- realitate complexă, dinamică
Definirea conceptului de „securitate naţională” pare a fi o activitate destul de
dificilă. Susţinerea unei asemenea afirmaţii se bazează pe o serie de argumente. Mai
întâi, este vorba de complexitatea pe care trebuie să o reflecte acest termen. Acest
atribut rezidă în: structura actuală pluridimensională a securităţii naţionale. Dacă
iniţial securitatea naţională avea o singură componentă şi anume cea militară, astăzi,
acestui concept i se ataşează o serie de dimensiuni. Printre acestea, cele mai frecvent
enumerate de către diferiţi autori, se află şi următoarele dimensiuni: economică,
politică, socială, energetică, umană, militară, diplomatică, culturală, de mediu; astăzi,
în centrul securităţii naţionale stă cetăţeanul căruia statul, prin instituţiile abilitate
trebuie să-i asigure şi să-i garanteze siguranţa vieţii şi a activităţii; multitudinea de
provocări cărora securitatea naţională trebuie să le răspundă adecvat. Aici, este
vorba, în principal, de provocări externe de securitate (globalizarea, comerţul
internaţional, migraţiune internaţională, criminalitatea transfrontalieră, terorismul
internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă) şi de provocări interne de
securitate (economice, demografice, climatice, politice, energetice, culturale);
implicarea în realizarea securităţii naţionale, pe lângă instituţiile abilitate ale
statului, a sectorului privat şi a societăţii civile. Sectorul privat se implică activ în
probleme de muncă, sociale şi economice prin asigurarea locurilor de muncă ale
cetăţenilor care astfel scapă, în bună măsură, de grija zilei de mâine. Societatea civilă,
prin organizaţiile sale cu vocaţie securitară atrage cetăţenii la „construcţia” securităţii
naţionale, implicându-i activ şi responsabil.
Apoi, este vorba de evoluţia dinamică a conţinutului şi naturii securităţii
naţionale. Astăzi, securitatea naţională are un conţinut pluridimensional şi o natură
diversă (socială, economică, politică, militară, culturală, diplomatică, energetică). În
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fine, este vorba de interacţiunea şi interdependenţa dintre securitatea naţională şi
securitatea regională/internaţională. Acum, în contextul globalizării şi al integrării
regionale, securitatea naţională nu poate să existe şi să se afirme independent de ceea
ce se întâmplă în afara frontierelor unui stat. De aceea, securitatea naţională, într-o
bună măsură, poate fi reprezentată ca o componentă a securităţii regionale, şi prin
intermediul acesteia ca element al securităţii internaţionale. Tradiţional, în relaţiile
internaţionale, conceptul de securitate semnifică protecţia unui stat, şi deci a
populaţiei sale, împotriva unei ameninţări, în mod normal militare. A vorbi de
securitate presupune să se răspundă la cel puţin 6 întrebări şi anume: 1) cine sau ce
trebuie securizat; 2) care este natura ameninţării; 3) cine trebuie să asigure
securitatea; 4) cum se asigură securitatea; 5) dacă există o concepţie fundamentală
pozitivă sau negativă asupra securităţii; 6) în ce măsură se poate face distincţia între
securitatea internă şi securitatea internaţională2.
Securitatea naţională se poate defini atât în sens larg, cât şi în sens restrâns.
În sens larg, securitatea naţională desemnează ansamblul coerent format din
concepţia, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi activităţilor destinate să asigure şi
să garanteze siguranţa cetăţenilor unui stat, a întregii societăţi prin răspunsuri
adecvate la provocările interne şi externe de securitate. Statul este în acelaşi timp o
structură organizaţională complexă, o colectivitate şi un instrument politic. În acest
sens, statul este mai întâi un instrument de promovare a securităţii înainte de a fi un
subiect. El este organul care asigură medierea între interesul naţional, definit de o
manieră unitară, şi interesele comunităţii în cadrul său. Prin urmare, interesul naţional
poate să se regăsească - şi adesea se regăseşte - în competiţie cu nevoile membrilor
unei entităţi statale.
În sens restrâns, securitatea naţională constituie starea de normalitate în care
cetăţenii îşi trăiesc viaţa şi îşi desfăşoară activitatea fără teama zilei de mâine şi în
siguranţă. Aici, este vorba nu atât de absenţa riscurilor, pericolelor şi/sau
ameninţărilor de securitate, cât de prevenirea lor, iar în cazul manifestării lor active
de limitarea, atât cât este posibil, a efectelor lor negative. De fapt, termenul,
securitate naţională, trimite la un obiectiv atotcuprinzător definit prin caracterul său
general şi maleabil.
De asemenea, conceptul de securitate naţională defineşte un obiect (ceea ce
trebuie securizat), un subiect (cei care securizează: principalii actori şi instituţii), ţinte
(împotriva cui se adresează ameninţarea de securitate) şi modalităţile de intervenţie
(mijloacele de securitate).
În acelaşi timp, conceptul de „securitate naţională” se poate defini ca fiind
starea în care trebuie să se afle un stat naţional pentru a putea să se dezvolte liber şi să
acţioneze neîngrădit pentru promovarea intereselor sale fundamentale. De regulă,
securitatea naţională se întemeiază pe respectarea: prevederilor Constituţiei şi legilor
ţării; normelor generale admise de dreptul internaţional; prevederile tratatelor
internaţionale la care statul respectiv este parte. Pe de altă parte, securitatea naţională,
2
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ca stare a mediului de securitate naţional, se realizează prin măsurile şi acţiunile
întreprinse în domeniile economic, politic, social, diplomatic, cultural, ecologic,
umanitar şi militar de către autorităţile publice autorizate atât la pace, cât şi timp de
război.
Studiul securităţii naţionale face obiectul evoluţiei, atât din punct de vedere
teoretic cât şi practic. În acelaşi timp, conceptul evoluează atât din perspectiva
societăţii cât şi a individului. În centrul dezbaterilor stă o chestiune fundamentală:
securitate pentru cine şi cum. Iar după 11 septembrie 2001, cele mai multe concepţii
şi strategii naţionale de securitate se referă la drepturile omului în orice ţară.
Practic, securitatea naţională este în legătură cu problema suveranităţii şi a
responsabilităţii statului faţă de cetăţenii săi. De aceea, acest aspect esenţial al
securităţii naţionale ridică chestiunea următoare: cine deţine suveranitatea şi asupra
cui se exercită aceasta. Legitimitatea, drepturile şi îndatoririle nu pot fi disociate în
materie de securitate, nici pentru state şi nici pentru indivizi.
Din punct de vedere structural, securitatea naţională se compune dintr-un
ansamblu de elemente interdependente, ce interacţionează continuu afirmându-şi
statutul dominant sau dominat în îndeplinirea rolurilor asumate. În esenţă, securitatea
naţională are următoarele componente: economică; socială; militară; politică; de
mediu.
Toate aceste componente alcătuiesc un sistem, adică un ansamblu de elemente
ce interacţionează între ele potrivit unui număr de principii şi reguli. În opinia
noastră, securitatea naţională, în calitate de sistem, este definită prin complexitate,
interdependenţă, caracter deschis şi dinamic.
Complexitatea sa rezidă în faptul că securitatea naţională, în calitate de
construct conştient, voluntar şi responsabil, se realizează concomitent cu derularea
întregii vieţi sociale, economice, politice, culturale, ştiinţifice, militare,
informaţionale şi nu numai care îşi urmează drumul său potrivit legităţilor obiective
ale dezvoltării societăţilor umane. Pe de altă parte, securitatea naţională se
înfăptuieşte în condiţii concrete de o mare diversitate intra şi interstatală, cu oameni
şi prin oameni. În plus, caracterul complex al securităţii naţionale, ca sistem, este dat
şi de contextul în care acestea acţionează şi anume de existenţa şi manifestarea
omniprezentă şi pluridimensională a globalizării şi a unui amplu şi dinamic proces de
integrare regională.
Interdependenţa3 se referă la relaţia de influenţă reciprocă între componentele
securităţii naţionale. Astfel, dacă un element al sistemului amintit cunoaşte schimbări
radicale, sau chiar mutaţii profunde, acestea din urmă, la rândul lor, produc
transformări semnificative în cadrul celorlalte elemente structurale. De exemplu,
schimbări esenţiale produse în comerţul internaţional sunt generate de actuala criză
economico-financiară. Dar, asupra conţinutului comerţului internaţional în care un
stat sau altul se implică are un impact serios atât criminalitatea cât şi terorismul
transfrontaliere. Acestea două pot, uneori, afecta calitatea şi volumul bunurilor şi
serviciilor pe care ţara respectivă le oferă clienţilor săi, fie prin înăsprirea condiţiilor

3
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de trecere a frontierei sale, fie printr-o concurenţă neloială pentru anumite produse
sau servicii puse în vânzare pe căi ilicite.
Caracterul deschis al securităţii naţionale, ca sistem, este dat de comunicarea şi
accesul informaţiilor dintre acest sistem şi mediul în care acţionează. Practic, această
trăsătură reflectă capacitatea sistemului analizat de a se adapta flexibil la
transformările ce se produc în mediul înconjurător. Este vorba atât de mediul natural
cât şi de cel social, care suportă toate schimbările impuse în şi de viaţa şi activitatea
oamenilor concreţi, reali, cu personalitatea, sentimentele, motivaţia (nevoi, aspiraţii,
idealuri, motive) şi voinţa lor. De altfel, adoptarea periodică, de către un stat sau altul,
a unei strategii naţionale de securitate este o dovadă a caracterului deschis al
securităţii naţionale. Aceasta recepţionează informaţiile necesare şi suficiente din
mediul intern şi internaţional, le procesează şi, pe baza lor, se adaptează noilor
realităţi.
Dinamismul securităţii naţionale, în calitate de sistem, derivă din transformările
rapide ce au loc atât în interiorul fiecărui element component al sistemului propriuzis, cât şi în afara acestuia, în mediul în care acesta există şi funcţionează. Mai întâi,
se asistă la schimbări alerte în cadrul globalizării, al comerţului internaţional, al
relaţiilor dintre state, al evoluţiei crizei economico-financiare actuale mondiale etc.
Toate aceste modificări, de cele mai multe ori de substanţă, interacţionează potenţând
evoluţia rapidă şi frecvent aleatorie a fiecărei componente a securităţii naţionale care
se va reflecta în starea şi funcţionalitatea acesteia din urmă. Pe de altă parte, are loc o
transformarea continuă a mediului în care securitatea naţională există şi funcţionează.
Cum acest sistem l-am considerat ca fiind deschis, atunci el va suporta direct toate
schimbările intervenite în exteriorul său, căutând o adaptare continuă la nou, la
mutaţiile intervenite.
2. Securitatea mediului înconjurător
Securitatea mediului este conceptul de maximă generalitate în sfera securităţii
şi este o limitare contraproductivă dacă este redusă doar la protecţia mediului sau
securitatea ecologică. Securitatea mediului, din perspectiva ultimelor documente ale
UE, devine premisa fundamentală a dezvoltării durabile4
Pe de altă parte, securitatea mediului înconjurător priveşte păstrarea la nivel
local a biosferei planetare, ca suport esenţial al sistemului de care depind toate
celelalte activităţi umane5
Într-un fel şi într-o bună măsură, securitatea mediului este o componentă a
securităţii naţionale. Datorită atingerilor ce au fost aduse mediului natural atât de
diferite fenomene cum ar fi cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren, seceta,
furtunile etc., cât şi de acţiunile omului pentru a-şi asigura mai mult spaţiu şi teren
arabil şi de construcţii diverse, astăzi, securitatea ecologică este o problemă atât
naţională, regională, cât şi globală. Poluarea solului, subsolului, a aerului, intervenţia
4
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brutală a omului asupra mediului natural ambiant a generat o alterare a faunei şi florei
punând, în timp, în pericol, însăşi existenţa omului.
Astfel, în ultimele decenii, natura a început să reacţioneze la acţiunile
iresponsabile ale omului iar magnitudinea acestora uneori nu poate fi nici înţeleasă şi
cu atât mai puţin gestionată de omenire6. Răul realizat în decenii nu poate fi reparat,
la nivel global, decât prin soluţii care vor impune alte decenii. Din păcate, unele
procese sunt ireversibile iar arsenalul naturii este, practic, greu de imaginat şi, uneori,
imposibil de contracarat. Omul, parte a biosului şi parte a ecosistemului global, este
singura componentă care poate încetini dinamica confruntării sale cu mediul
înglobant. Este necesar să convieţuim în echilibru şi armonie fără a pune pe primul
loc profitul. Finalitatea acestui proces este realizarea, din nou, a echilibrului între
componentele ecosistemelor.
Conceptul de securitate ecologică a fost avansat la sfârşitul anilor 1980 de către
militanţii pentru protecţia mediului şi organizaţii neguvernamentale şi reprezintă
capacitatea unei comunităţi de a sesiza, anticipa suficient de cuprinzător riscurile
ecologice ale dezvoltării şi de a-şi construi în timp real instrumentele de acţiune
adecvate.7 Acest concept, extrem de actual şi important, a fost însuşit de oamenii
politici, şi datorită implicaţiilor tot mai mari ale efectelor poluării asupra sănătăţii
planetei.
Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul distribuţiei şi bogăţia
organismelor vii, a interacţiunii dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă. Mediul
ambiant presupune două proprietăţi fizice, care pot fi descrise de o combinaţie de
factori abiotici locali, cum ar fi lumina soarelui, clima şi geologia, şi alte organisme
care împart acelaşi habitat.
Până în prezent, impactul crizelor (de orice fel: economice, militare,
alimentare, apei, petrolului etc.) asupra ecologiei nu a captat prea mult atenţia
specialiştilor.
Dacă vorbim de crizele economice putem arăta că dezvoltările planificate
pentru profituri imediate au afectat şi ele capacitatea de adaptare a speciilor la noile
dezvoltări economice, câteodată haotice. Perturbarea ecosistemelor din cauze
economice au efecte negative manifestate prin: creşterea temperaturii globale, lipsa
semnificativă a precipitaţiilor, dispariţia anumitor specii de vieţuitoare.
Dincolo de declaraţiile generoase, războiul economic şi mai ales competiţia
economică la nivel global condamnă zone întregi ale lumii la activităţi
noneconomice. Din păcate, rezervele acestora exploatate neraţional se transformă în
dezastre, iar mediul natural este profund afectat distrugând o serie de ecosisteme. În
goana după profit, după resurse naturale cât mai multe şi mai ieftine omul distruge
echilibrele din jungla africană, Amazonia, iar efectele se simt în întreaga lume,
generând, în timp, crize ecologice.
Efectele unor astfel de crize se pot transforma în crize globale cu consecinţe
semnificative pentru mediul ambiant. Impactul ecologic al unor crize poate fi
6
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paradoxal prin biodiversitatea efectelor de nişă ecologică, ca de exemplu, dispariţia
speciei umane, aşa cum au dispărut şi alte specii.
În ultima perioadă, în arealul situaţiilor de criză, s-au manifestat riscuri scăpate
de sub control, cum ar fi: acţiuni teroriste, trafic de armament, muniţie, materiale şi
componente nucleare, droguri, trafic de persoane, dezvoltarea economiei subterane,
exploatarea vulnerabilităţilor infrastructurii critice (alimentare cu apă, energie,
telecomunicaţii, transport). Uneori, toate acestea pot constitui premisele apariţiei unor
crize pur ecologice.
Crizele pot duce şi la catastrofe ecologice. Posibila efectuare a unor atacuri
asupra sistemelor de protecţie a mediului, barajelor şi folosirea deşeurilor toxice şi
radioactive pentru a produce catastrofe ecologice poate fi cauza unor crize cu efecte
negative semnificative asupra mediului ambiant.
Un exemplu elocvent pentru ţara noastră este construirea canalului navigabil
Bâstroe, acţiune ce are în vedere materializarea intenţiilor Ucrainei în ceea ce priveşte
avantajele economice aduse de o asemenea rută de transport, dar pe care România o
percepe ca pe un pericol pentru echilibrul ecologic al Deltei Dunării. Construirea
acestuia nu ar duce indubitabil la distrugerea ecosistemului Deltei Dunării. În plus,
pentru noi, ca români, construirea acestui canal ar avea consecinţe negative în plan
economic. Acestea sunt date, pe de o parte, de micşorarea numărului de turişti,
îndeosebi străini, care vin anual în Deltă, dar, pe de altă parte, la scăderea traficului
navigabil pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, aducând, astfel, în ambele cazuri mai
puţin profit pentru ţara noastră.
O altă modalitate de exploatare a crizelor politice şi de securitate actuale cu
impact ecologic sunt legate de controlarea straturile superioare ale atmosferei şi
cosmosului unde superputerile îşi vor impune, fără îndoială, politica şi interesele,
desigur, printr-o strategie neconvenţională adecvată. Acest mod este considerat şi un
pericol extrem de grav pentru mediu, întrucât intervine în stratul ionosferic protector
al planetei, folosindu-l ca pe o oglindă reflectoare şi atacându-l dinspre pământ. De
aceea, unele organizaţii ecologiste protestează împotriva oricărui sistem civil şi
militar care ar folosi acest spaţiu pentru acţiuni ce ar afecta grav echilibrul natural
existent
Deşi aparent resursele de apă sunt considerabile, tot atât de adevărat este că şi
nevoile sunt la fel de mari. Accesul la apă este limitat datorită unei aşezări geografice
a unei zone sau a alteia, de nivelul de trai şi facilităţile în distribuirea apei. Putem
vorbi de o criză a apei care este declanşată de diversificarea activităţilor şi nevoilor
umane, iar prin implicaţiile pe care le are nu de puţine ori devine un element de
interes geopolitic sau geostrategic. În unele situaţii, apa potabilă poate fi folosită ca
„armă” de către un stat împotriva populaţiei altui stat care are un acces relativ
restrâns la asemenea resursă naturală.
Tendinţele care vor amplifica criza apei în viitor sunt: perturbarea dinamicii
ecologice a fluviilor şi râurilor prin amenajări raţionale (baraje, diguri, drenări de
terenuri, despăduriri), poluarea industrială, cea produsă prin efectuarea diferitelor
servicii (curăţenia străzilor, transporturile), poluarea din agricultură (folosirea
îngrăşămintelor chimice, dejecţiile animaliere) şi poluarea produsă de locuitorii
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planetei în calitate de consumatori. Este inutil să amintim aici că mulţi analişti
consideră că adevărata cauză a crizei din Orientul Mijlociu o constituie apa8.
O influenţă devastatoare asupra mediului o au şi conflictele armate care, uneori
au provocat adevărate dezastre. Exemplele în acest caz sunt multiple, cele mai
relevante sunt distrugerile generate de războaiele din Vietnam, Golful Persic şi
Iugoslavia. Aici, este vorba atât de distrugerile provocate de către combatanţi, cât şi
de efectele nocive ale unor substanţe folosite în ducerea luptelor propriu-zise. De
exemplu, în Vietnam s-a folosit intens de către trupele SUA napalmul „substanţă cu
aspect gelatinos, compusă din săruri de aluminiu, din acizi graşi etc., care, în amestec
cu benzina, serveşte la fabricarea bombelor incendiare”9. Distrugerea ecosistemelor
acţionează ca un joc de puzzle. Chiar dacă pe moment avem impresia că este afectată
doar o suprafaţă restrânsă, cea agresată fizic, în timp vom observa că suprafaţa
afectată este mult mai mare, iar dezastrul se propagă în jur, chiar dacă cu o forţa
mică.
3. Implicaţiile dezastrelor naturale asupra securităţii
De calitatea mediului natural, a ecosistemelor, depinde calitatea vieţii
oamenilor. Într-un fel şi într-o mare măsură, omul trebuie văzut ca o componentă a
mediului natural, în sensul că este şi va fi un produs al acestuia.
Este ştiut faptul că, în prezent, societatea se confruntă cu o multitudine de
hazarduri naturale dintre care foarte multe provocate de om, care afectează mediul
înconjurător, populaţia şi economiile ţărilor. Anual, peste 255 de milioane de oameni
sunt afectaţi de hazardurile naturale – cifra medie pentru anii 1994-2003 în intervalul
de timp în care ea a oscilat de la 68 la 618 milioane10. Tot în acest timp fenomenele
date au condus la moartea a circa 58.000 de persoane anual. În acelaşi timp ele au
provocat şi daune economice enorme care s-au ridicat la aproximativ 67.0 miliarde
dolari SUA (media anuală). Costurile economice asociate acestor pierderi au crescut
comparativ cu anii 50 cu mai mult de 14 ori.
Cea mai mare parte a cazurilor de deces provocate de hazardurile naturale,
95% se înregistrează în ţările subdezvoltate şi în curs de dezvoltare. Pierderile
cauzate de aceste fenomene sunt de 20 de ori mai mari în aceste ţări decât în ţările
dezvoltate11. Fenomenele respective şi-au mărit atât intensitatea, cât şi periodicitatea,
mai cu seamă în ultimele două decenii.
Pornind de la definiţiile şi situaţiile amintite mai sus, o ameninţare la adresa
securităţii naţionale sunt şi dezastrele naturale. Este ştiut faptul că aceste dezastre nu
ţin cont de graniţă, stat, culoare politică sau dezvoltare economică. Este adevărat, cu
cât un stat este mai dezvoltat economic, cu atât mai mult pagubele înregistrate în
urma unor astfel de fenomene naturale sunt mai mari. Totodată, măsurile de protecţia
8

La guerre de l’eau, http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/geopolitique-et-guerre-deleau_622/c3/221/p1/
9
Dicţionarul explicativ al limbii române, http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=NAPALM
10
Thirty years of Natural Disasters 1975-2003: the numbers. Centre for Research on the Epidimiology of Distasters.
UCL Presses Universitaires de Louvain, 2004, pp.188. în: http://www.cred.be.
11
World Disaster Report, 2003 în: http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003.
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împotriva dezastrelor pot diminua pagubele materiale dar în mod special pe cele de
pierderi de vieţi omeneşti. Din păcate, această situaţie o putem întâlni doar în statele
cu o putere economică mare, în cele subdezvoltate încă se înregistrează numeroase
pierderi de vieţi omeneşti.
Prin urmare, se impune adoptarea concertată la nivel naţional, regional şi
global a unui ansamblu coerent de măsuri prin care să se protejeze mediul natural, să
se limiteze efectele negative ale catastrofelor naturale şi a accidentelor tehnologice
datorate omului, precum şi să se diminueze consecinţele nedorite ale încălzirii
globale.
Practic, nu trebuie omis faptul că există o strânsă corelaţie între securitatea
naţională şi securitatea ecologică. De aceea, măsurile de protejare a mediului natural
înseamnă asigurarea unei securităţi naţionale prielnice vieţii şi activităţii umane.
Concluzii
În acest scop, se impun adoptate măsuri adecvate atât la nivel naţional, cât şi
internaţional. De fapt, pentru statele membre ale UE, realizarea unui cadru legal la
nivel european şi adaptarea lui la nivelul fiecărui stat membru al UE este un prim pas
dintr-un lung proces important şi necesar dar nu şi suficient. Europa este un mozaic
de culturi organizaţionale iar statele care vin din fostul Tratat de la Varşovia, spre
exemplu, prezintă particularităţi de care trebuie să se ţină seama. România a fost timp
de jumătate de secol sub regim totalitar în care cultura comunităţilor nu a existat
întrucât centralismul excesiv, propriu acestui tip de organizare statală, a exclus orice
iniţiativă şi, implicit, responsabilitate asumată de conducerile comunităţilor.
La toate acestea, se adaugă efectele negative ale actualei crize economicofinanciare, ce a cuprins lumea începând cu 2008. Criza face ca resursele financiare
alocate sau mai bine zis ce ar trebui destinate protecţiei mediului înconjurător şi
dezvoltării de activităţi industriale şi agricole, în principal, nepoluante, să fie drastic
diminuate.
Pe de altă parte, criza face ca unele activităţi „aducătoare de profit” imediat să
se dezvolte semnificativ. Astfel, în România, unul din factorii care aduc atingere
securităţii ecologice o constituie şi abuzul de proprietate, mai ales în domeniul
defrişărilor. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României prevede
elaborarea şi implementarea unui „Program Naţional pentru Gestionarea Durabilă a
Pădurilor” care să permită crearea premiselor de gestionare responsabilă a fondului
naţional forestier.
Legislaţia privind limitarea uzului de proprietate, mai ales atunci când efectele
negative au un mare impact asupra comunităţilor, nu este suficient de clară iar
abuzurile proprietarilor sunt justificate prin dreptul de exercitare nelimitat al uzului
de proprietate. De cele multe ori, beneficiile sunt private iar insecurizarea mediului
este publică/comunitară.
Cadrul legal general actual din România acordă importanţa cuvenită
problematicii securităţii ecologice. Strategia de Securitate Naţională a României
(2006) apreciază că securitatea naţională poate fi pusă în pericol de o serie de
415

fenomene grave, de natură geofizică, meteo-climatic ori asociată, provenind din
mediul înglobant sau reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare a unor
activităţi umane periculoase, dăunătoare sau iresponsabile. Prin fenomene grave se
înţeleg, printre altele, catastrofele industriale sau ecologice care determină un număr
mare de victime, poluarea gravă a mediului pe teritoriul naţional sau în regiunile
adiacente.
Prin urmare, se poate afirma că există un impact puternic al mediului asupra
securităţii naţionale iar actuala criză economico-financiară îl amplifică mai ales pe
dimensiunea sa negativă.
Implicaţiile pe care le provoacă „goana după profit” au consecinţe dezastroase
asupra mediului. Toate acestea au repercusiuni asupra securităţii sociale şi
internaţionale, pornind de la securitatea individului, a naţiunii şi până la cea globală.
Catastrofele care se produc în anumite zone provoacă crize/conflicte care, din lipsa
resurselor vitale, se pot transforma în conflicte la nivel regional şi nu numai.
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PRINCIPALELE PROVOCĂRI, SFIDĂRI, PERICOLE ŞI AMENINŢĂRI
LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE GENERATE
DE CORUPŢIE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII. VULNERABILITĂŢI
Flaviu RAICU*
În principal, corupţia, se infiltrează, cameleonic şi insidios, la vârful conducerii societăţii şi
în punctele vitale ale economiei, componentei politice, informaţionale şi sociale şi are efecte, pe
termen lung, în aproape toate domeniile. Corupţia vizează punctele vitale, dar, pentru a ajunge la
ele, se foloseşte de punctele slabe, de vulnerabilităţile puterii şi de lăcomia oamenilor. Corupţia
este, ea însăşi, deopotrivă, o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi, în acelaşi timp, o
vulnerabilitate uriaşă a statului. Un stat corupt este un stat condamnat la pieire. Imperiul Romani a
căzut nu numai datorită acţiunilor populaţiilor războinice ofensive, migratoare, ci mai ales
cauzelor interne, fenomenului corupţiei.

Corupţia apare în conjuncturi favorabile, creează situaţii paradoxale şi se
dezvoltă asimetrii extrem de periculoase la toate nivelurile şi în toate structurile
politice, economice şi sociale.
După opinia noastră, dintre principalele provocări, sfidări, pericole şi
ameninţări (PSPAC) generate de fenomenul corupţiei fac parte şi următoarele:
- generarea de incompatibilităţi politice, economice şi sociale, îndeosebi la
nivel strategic şi operaţional;
- generarea unui sistem de false valori, mai exact, de non-valori, în toate
domeniile, astfel încât fundamentele de bază ale unei societăţi – sistemele sale de
valori (respectul legii, corectitudinea, cinstea, preţuirea muncii, respectarea tradiţiilor,
a patrimoniului, a proprietăţii etc. – sunt virusate şi chiar înlocuite, în mod artificial şi
sub presiune, cu non-valori (eludarea legii, avantaj cu orice preţ, incorectitudine,
negarea tradiţiilor, distrugerea patrimoniului, nihilism general, fraudă, muncă la
negru, trafic, spălare de bani, opulenţă, aroganţă etc.);
- spargerea unităţii şi integralităţii structurilor politice şi administrative sau
vicierea lor profundă, cu efecte dramatice în managementul politic, economic, social,
informaţional şi militar;
- virusarea structurilor fundamentale ale statului, a instituţiilor sale, inclusiv a
instituţiilor de forţă, şi slăbirea puterii şi coerenţei acestuia;
- exacerbarea individualismului, a egoismului şi avariţiei şi, pe această bază,
adâncirea faliei strategice dintre bogaţi şi săraci, dintre privilegiaţi şi ultragiaţi;
- generarea unui mediu prolix de nesiguranţă şi insecuritate, bazat pe
incertitudini, lipsa unor repere fundamentale, teamă, anxietate economică şi socială,
compromisuri, infracţionalitate, imprevizibilitate etc.;
- înlocuirea valorilor morale cu „valori” pragmatice deturnate care promovează
inteligenţa perversă, neloialitatea, ilegalitatea, traficul, influenţa etc.;
- racordarea la reţelele criminalităţii organizate transfrontaliere şi ameninţarea
gravă a ordinii de drept, a valorilor bazate pe muncă, legalitate şi legitimitate;
- crearea unei stări de haos;
*
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- vicierea gravă a dreptului şi a valorilor juridice ale naţiunii şi, în consecinţă,
ale umanităţii.
Printre efectele directe sau mediate ale acestor PSPAC, se pot situa şi
următoarele:
- neîncredere în clasa politică şi în principiile care guvernează societatea;
- fragmentarea excesivă, perversă, ascunsă, necontrolabilă şi foarte greu
remediabilă a întregului sistem politic, economic şi social;
- accentuarea infracţionalităţii şi anomiei sociale;
- vulnerabilizarea rapidă şi excesivă a statului şi a instituţiilor sale;
- degradarea morală a individului.
Efectele corupţiei sunt foarte numeroase. Practic, acolo unde există corupţie,
nu există şi nu poate exista normalitate. „Normalitatea” care se constituie într-un
mediu coruptiv, deci, viciat, este ea însăşi viciată. Într-o societate măcinată de
corupţie nimic nu poate funcţiona normal.
Vulnerabilităţi la corupţie
S-a crezut şi se mai crede încă în multe locuri că fenomenul corupţiei este
direct proporţional cu sărăcia. Cu alte cuvinte, cu cât o ţară este mai săracă, cu atât ea
este mai coruptă. Explicaţia nu rezistă, întrucât fenomenul corupţiei nu cunoaşte
graniţe. El se infiltrează acolo unde găseşte locuri prielnice, îndeosebi în zonele de
contact dintre sectorul public şi cel privat, dar nu numai, şi, evident, acolo unde există
vulnerabilităţi la presiunile şi situaţiile care generează corupţie sau favorizează acest
fenomen.
Fenomenul corupţiei are două categorii de cauze, două origini şi două categorii
de determinări esenţiale: endogene şi exogene.
Corupţia endogenă constă în apariţia, în interiorul unor entităţi, state, localităţi,
instituţii din sectorul public şi/sau din cel privat, îndeosebi la intersecţia dintre aceste
două sectoare, a unor mecanisme generatoare de comportamente individuale sau de
grup care eludează legea şi urmăresc obţinerea unor avantaje materiale, financiare,
ocupaţionale şi de altă natură – personale sau de grup – şi care viciază grav statul de
drept, principiile de funcţionare a unei societăţi, valorile politice, economice şi
sociale ale ţării, ale omenirii şi ale fiecărui cetăţean.
Corupţia exogenă rezultă din existenţa unor interese ale unor alte state, de
regulă, puternice, ale unor cercuri de interese, ale unor grupuri sau grupări care
depăşesc graniţele naţionale şi vizează câştigarea, în interes personal sau de grup a
unor bătălii pentru pieţe şi resurse, pentru putere şi influenţă, controlul unor resurse,
implementarea, în anumite state, a unor guverne favorabile politicii acestor grupuri şi,
în general, dobândirea şi menţinerea puterii şi influenţei.
Cele două mari tipuri de corupţie trec prin toate nivelurile – politic, strategic,
operaţional (operativ) şi tactic – şi vizează, într-o formă sau alta, toate componentele
societăţii şi, mai ales, persoane şi personalităţi din domeniile politice, economice,
sociale, informaţionale şi militare etc.
Schema vulnerabilităţilor la corupţie este simplă. Servicii contra bani sau alte
avantaje, prin eludarea sau exploatarea asimetrică a legii, moralei şi sistemelor de
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valori. Banul corupe. Unii dintre oameni, pentru bani, sunt capabili să facă orice – de
la acţiuni de eludare a legii, până la crime şi trădare –, iar societatea nu-i poate
depista şi combate pe toţi, întrucât nimeni nu ştie şi nu poate şti ce este în mintea unui
om. Omul lacom şi lipsit de caracter este, de cele mai multe ori, vulnerabil la presiuni
economice şi financiare. Şi, de aceea, coruptibil. Majoritatea entităţilor care folosesc
corupţia ca armă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor pe care şi le propun caută
oameni vulnerabili, şantajabili, lacomi, cu vicii sau care au săvârşit cândva fapte ce le
pot fi imputate. Reţele întregi se ocupă, ani de-a rândul, chiar generaţii de-a rândul,
pentru a depista carenţele şi vulnerabilităţile unor demnitari, ale unor oameni
influenţi, de pe toate treptele, de la şefi de state şi personalităţi cu funcţii importante
în organizaţiile internaţionale, la funcţionarul public obişnuit, la patron sau manager.
Vulnerabili la corupţie sunt, în primul rând, oamenii. Instituţiile, ca atare, nu
sunt corupte, pentru că raţiunea lor de a fi şi normele lor de funcţionare nu sunt
elaborate şi nu pot fi elaborate într-o astfel de viziune. Coruptibili sunt doar oamenii.
Managementul corupţiei – dacă se poate vorbi de un astfel de management, care se va
situa totdeauna sub linia morală, legitimă şi legală – este un management al resursei
umane coruptibile.
Situaţia dramatică din Argentina s-a datorat, în cea mai mare măsură nu numai
unui management politic defectuos, ci şi corupţiei unor persoane la vârf, inclusiv a
unor şefi de stat. Demagogia şi vorbele mari din discursurile naţionale ferme
ascundeau, de fapt, concepţii înguste, interese mărunte, o incomensurabilă lăcomie şi
un interes al unor structuri mafiote care au pus la pământ, în câţiva ani, întreaga
economie a acestei ţări bogate.
Industria Argentinei acoperea, înainte de declanşarea crizei care a dus ţara la
faliment, 95% din nevoile interne, dar, începând cu anii 1970, privatizările fără
măsură şi fără nicio raţiune, în favoarea unor cercuri de interese şi în defavoarea
argentinienilor, au dus la închiderea unor uriaşe întreprinderi din domeniul industriei
petrolului, din construcţia de maşini, din agricultură, din industria bunurilor de
consum. Împrumuturile nu au scos ţara din criză, ci dimpotrivă, au îndatorat-o pe
termen lung, iar corupţia la vârf şi trădările de tot felul au vulnerabilizat-o la maxim.
De aici nu rezultă că o ţară trebuie să renunţa la credite, la împrumuturi, ci doar
faptul că politicile şi strategiile de dezvoltare economică şi socială, de reformă şi de
modernizare trebuie făcute având în vedere interesele vitale ale ţării şi nu lăcomia
unor persoane şi interesele unor grupuri mafiote.
Nici astăzi lucrurile nu stau mai bine în această ţară. Încă din 2005,
preşedintele acestei ţări este suspectat de patronarea unor nereguli în efectuarea unor
lucrări publice şi alte contracte guvernamentale, ulterior aducându-se şi dovezi în
acest sens. Între altele, se subliniază că, pentru un proiect de conducte de gaze
naturale, s-ar fi plătit, în mod ilegal, 25 de milioane de dolari către oficial
guvernamentali, în această afacere fiind implicată o companie suedeză, Skanska.1

1

Corupţia în Argentina, în Economist,http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.economist.
com/node/9466393%3Fstory_id%3D9466393&ei=s8npTfK1FMfKtAbkkLjnCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnu
m=5&ved=0CFcQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DCorruption%2Bin%2BArgentina%26hl%3Dro%26sa%3DG%26b
iw%3D1680%26bih%3D858%26prmd%3Divns, accesat la 04.06.2011
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Cazuri asemănătoare se află aproape în fiecare ţară de pe glob. Interesele
companiilor, îndeosebi ale celor transnaţionale, intră de foarte multe ori în
consonanţă cu vulnerabilităţile unor persoane cu rol important în guverne, în
parlamente, în diferite instituţii publice – politicieni, manageri etc. –, afacerile
respective efectuându-se ilegal sau la limita permisivităţii legii. Multe persoane au
acumulat averi uriaşe de pe urma comisioanelor, afacerilor ilegale, tranzacţiilor de tot
felul, traficului de influenţă, implicării în fel de fel de aranjamente pe care Justiţia nu
le poate totdeauna sesiza, monitoriza şi soluţiona, întrucât mediul coruptiv este
cameleonic şi foarte fluid.
Principalele vulnerabilităţi la fenomenul corupţiei sunt, în opinia noastră,
următoarele:
- conflictualitatea politică endogenă, exprimată într-o bătălie continuă pentru
putere şi influenţă, pentru câştigarea cu orice preţ a alegerilor şi controlul discreţionar
al instituţiilor publice;
- imaturitatea statului şi a instituţiilor sale;
- lipsa unei culturi politice elementare a clasei politice;
- fragilitatea administraţiei de stat;
- lipsa unei politici coerente şi a unei concepţii clare privind reforma,
modernizarea şi dezvoltarea durabilă;
- lipsa de coerenţă în politicile şi strategii de dezvoltare;
- lipsa de caracter în politică;
- lipsa crasă de caracter a persoanelor care ajung să primească şi să
îndeplinească roluri importante în partidele politice, în parlament, în guvern, în
instituţiile publice;
- calitatea proastă a şcolii, deteriorată şi mai mult în urma a tot felul de reforme
incoerente, şocante şi nejustificate;
- lăcomia endogenă;
- climatul din ce în ce mai viciat în care funcţionează statul, instituţiile publice,
cele private şi cele neguvernamentale.
Aproape că nu există ţară în care să nu fi fost procese şi scandaluri declanşate
de fenomenul corupţiei, de fel de fel de afaceri necinstite, de lăcomia şi perversitatea
unor persoane cu funcţii şi responsabilităţi importante, dar lipsite aproape complet de
calităţile necesare pentru astfel de funcţii şi obsedate de bani, de averi, de putere şi
influenţă.
Corupţia este un efect al acestor vulnerabilităţi, dar şi un generator de noi şi
importante vulnerabilităţi. Vulnerabilităţile generate de fenomenul corupţiei sunt
numeroase. Numai enunţarea lor ar umple paginile unei cărţi. Nu există om, grup,
instituţie, organizaţie naţională şi internaţională, ţară sau continent care să nu suporte,
într-o formă sau alta, efectele grave ale fenomenului corupţiei. În societatea
oamenilor, nu vitregia naturii, resursele şi condiţiile de mediu distrug societatea, ci
erodarea ei din interior, corupţia. Toate statele, toate civilizaţiile şi toate instituţiile
care s-au năruit au avut drept cauză principală corupţia din interiorul lor, corupţia
endogenă, cancerul societăţii viciate, ajunsă la metastază.
Corupţia nu avantajează, în final, pe nimeni. Inclusiv cei care profită de pe
urma acestui fenomen, în cele din urmă, vor suporta efectele de bumerang ale acestui
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fenomen distrugător, pentru că, aşa cum spune un proverb românesc”urciorul nu
merge de multe ori la apă”, iar „cine face rău, rău găseşte”. Cine scoate sabia, de
sabie va pieri”. Vorbe înţelepte care vin din experienţa dramatică a generaţiilor, din
istoria complicată a lumii asimetrice şi conflictuale a oamenilor.
Principalele vulnerabilităţi generate de fenomenul corupţiei se situează pe toată
scala, de la nivelul politic al deciziei, până la cel tactic al execuţiei.
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CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ - FACTOR DE RISC
LA FRONTIERA NATO ŞI UE
Flaviu Andrei MOLDOVAN*
The organizations of transnational organized crime will develop and they will extend
theiractivities due to chaos, corruption, lethargy in applying measures of control, areas that are not
under surveillance and the existence of global informational, financial and transport networks. This
will manifest under the form of alliances, with small criminal entrepreneurs and insurgent
movements for specific operations.

1. Consideraţii privind criminalitatea transnaţională organizată
Criminalitatea transnaţională organizată reprezintă o formă de
infracţionalitate foarte gravă, care a dobândit capacitatea de a influenţa politica
statelor şi activitatea instituţiilor democratice. Ea constituie atât o expresie a
proliferării unor fenomene negative ce se amplifică în condiţiile globalizării, cât şi o
consecinţă directă a gestionării ineficiente a transformărilor politice, economice şi
sociale radicale care s-au produs în Europa centrală, de est şi de sud-est după
prăbuşirea regimurilor comuniste. Pe fondul unei astfel de situaţii, spaţiul de interes
strategic în care se află România s-a transformat într-o veritabilă sursă, zonă de
tranzit şi destinaţie a unor activităţi infracţionale grave constând îndeosebi în: trafic
ilegal de armament muniţii şi explozivi; trafic de narcotice; migraţie ilegală şi trafic
de fiinţe umane; trafic de produse contrafăcute; activităţi de spălare a banilor; alte
forme de criminalitate economico-financiară.
Crima organizată poate fi percepută ca un produs social „pătruns în viaţa
noastră socială şi politică”, ce izvorăşte din tendinţa diferitelor grupuri de a folosi
criminalitatea ca mijloc de mobilitate socială şi chiar de acaparare a puterii.
Această teorie dezvoltată de A.J.Ianni şi Daniel Bell, afirmă că la baza crimei
organizate se află un proces social. De exemplu în America, explică D.Bell, crima
organizată este modul în care grupurile de emigranţi sărăcite se ridică deasupra
condiţiei de ghetou şi acţionează pentru evitarea opresiunii şi a discriminărilor. Este
una din explicaţiile ce sunt date existenţei Mafiei italiene sau altor grupări de crimă
organizată cum sunt: organizaţiile tong, triadele, yakuza, grupările columbiene,
ruseşti etc. Într-o teorie similară, denumită teoria transmisiunii culturale, Edwin
Sutherland argumentează comportamentul criminal ca fiind deprins, învăţat, iar acest
fapt implică ceva mai mult decât simpla imitare. Cei ce devin criminali cunosc o
asemenea evoluţie atât datorită contactului lor permanent cu cei care încalcă legea cât
şi datorită relativei lor izolări de cei care respectă legea.
În ultimii ani, se poate observa pe frontiera de est a României, frontieră externă
a NATO şi a UE (în curând şi a spaţiului Schengen), cum iau amploare acţiunile din
sfera criminalităţii transnaţionale organizate, acţiuni îndreptate atât împotriva
persoanelor fizice, cât şi împotriva patrimoniului public sau privat. Intervenţiile
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organelor specializate de prevenire şi combatere a criminalităţii sunt deosebit de greu
de realizat, deoarece organizaţiile criminale sunt alcătuite din oameni care dispun de
mari sume de bani şi de relaţii în multe sfere ale societăţilor din mai multe state şi
recurg deseori la intimidare, şantaj şi corupţie. Crima organizată se implică în toate
tipurile de tranzacţii sau trafic, legale sau ilegale, cu condiţia să fie profitabile şi să
ofere posibilitatea reinvestirii banilor câştigaţi astfel pe căi legale.
Grupurile aparţinând crimei organizate internaţionale dispun de tehnici
moderne de comunicaţie şi informatică pe care le utilizează în mod curent şi
manifestă preocupări în vederea infiltrării în statele cu o democraţie incipientă sau
fragilă fie în scopul spălării veniturilor ilicite şi transformarea lor în bani legali, fie
pentru obţinerea de bunuri pe care să le folosească ulterior în activitatea lor
infracţională.
Criminalitatea transnaţională organizată reprezintă o ameninţare globală, în
evoluţie, la frontierele României prezentând următoarele tendinţe:
• adaptarea specificului operaţional al reţelelor de migraţie ilegală, în
intenţia de a eluda măsurile de control adoptate de statele europene, prin
diversificarea metodelor uzitate, prin perfecţionarea organizării interne,
precum şi prin conspirarea şi disimularea acţiunilor derulate;
• diversificarea formelor de valorificare a produselor, valorilor şi a
avantajelor rezultate din savârşirea unor infracţiuni, menite să ascundă
sursele venitului ilicit şi să îl amplifice, cum ar fi jocurile de noroc,
reţeaua cazinourilor, intensificarea traficului ilicit cu obiecte de artă şi
din patrimoniul cultural naţional si altele asemenea;
• extinderea fenomenului de conexare a infracţiunilor aducătoare de mari
venituri cu alte infracţiuni violente, cu amploare şi consecinţe grave în
rândul populaţiei, cum ar fi acţiuni teroriste, destabilizatoare şi altele
asemenea, în vederea asigurării finanţării acestora din urmă;
• schimbarea permanentă a rutelor utilizate şi a mărfurilor sau produselor
traficate la cerinţele pieţei aşteptându-se o creştere a traficării
stupefiantelor sintetice dinspre vestul continentului spre est, România
devenind, dintr-o ţară de tranzit al stupefiantelor, o piaţă de consum;
• extinderea paletei infracţionale şi în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), prin accesarea frauduloasă şi neautorizată a bazelor de date ale unor
instituţii publice, în vederea exploatării informaţiilor astfel obţinute;
• diversificarea mijloacelor şi a modalităţilor de sustragere de la controlul
legal şi de specialitate al trecerilor peste frontieră a produselor
periculoase, a mărfurilor contrafăcute, subevaluate sau nedeclarate, a
speciilor periclitate de fauna şi flora sălbatică, a materialului lemnos şi a
celui genetic forestier;
• amploarea fenomenului de trafic cu produse puternic taxate, produse
accizabile;
• creşterea cazurilor de implicare a reţelelor de contrabandă în traficul cu
produse contrafăcute;
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• implicarea reţelelor de crimă organizată în traficul ilegal cu valută şi alte
instrumente de plată la purtător, cum ar fi carduri bancare, cecuri de
călătorie, ordine de plată şi altele asemenea;
• specularea abilă a legislaţiei şi atragerea unor persoane cu funcţii de
decizie din instituţii cu atribuţii în lupta impotriva fraudelor vamale şi a
corupţiei pentru asigurarea protecţiei operaţiunilor ilegale desfăşurate;
• transformarea României dintr-o sursă de forţă de muncă la negru într-un
consumator pentru cetăţeni ai unor state din Asia, Africa şi chiar din
Europa, ceea ce determină mutaţii în volumul, sensul şi în destinaţia
migraţiei ilegale, precum şi ale infracţiunilor conexe.
Poziţia geostrategică a României a determinat grupările internaţionale de crimă
organizată să includă ţara noastră pe lista ţărilor de tranzit şi chiar de destinaţie pentru
o mare parte din paleta criminalităţii transnaţionale organizate, organele specializate
ale statului fiind puse în situaţia de a se confrunta cu o problematică vastă a faptelor
ilicite care afectează siguranţa statului.
Printre acestea, cele mai importante componente ale criminalităţii
transnaţionale organizate întâlnite în activitatea organelor cu atribuţii la frontiera de
est a României sunt migraţia ilegală organizată, traficul de persoane, contrabanda
organizată şi traficul cu produse accizabile, traficul internaţional de autovehicule
furate, traficul cu bunuri piratate sau contrafăcute şi traficul de droguri.
2. Migraţia ilegală
Situarea ţării noastre pe cele două axe principale ale migraţiei mondiale (estvest şi sud-nord), insecuritatea frontierelor, criza economică, economia subterană, şi
corupţia reprezintă principalii factori favorizanţi ai dezvoltării migraţiei ilegale
organizate.
În ultimii ani, la frontiera de est a României s-au înregistrat creşteri ale
traficului de persoane şi mijloace de transport la frontiera de stat şi odată cu acestea a
crescut şi numărul de treceri ilegale, fapt ce arată că pentru România migraţia ilegală
organizată a îmbrăcat caracteristicile unui adevărat fenomen.
Dacă iniţial migraţia ilegală a avut drept coordonată principală dorinţa
oamenilor aflaţi în zone de conflict sau în ţări sărace de a ajunge în spaţiul Schengen,
departe de războaie şi unde nivelul de trai este mai ridicat, ulterior această dorinţă a
început să se interfereze cu obiective ale criminalităţii transnaţionale organizate.
Treptat migraţia ilegală a devenit o afacere profitabilă pentru grupările organizate,
care dincolo de câştigurile materiale imediate urmăresc şi crearea unor reţele de
executanţi pentru celelalte componente ale criminalităţii transnaţionale organizate.
România, ţară situată pe ruta balcanică a migraţiei ilegale, fapt ce afectează toate
domeniile vitale ale societăţii, inclusiv siguranţa statului şi a propriilor cetăţeni, se va
transforma, în viitorul apropiat, din ţară de tranzit în ţară de destinaţie pentru
imigranţii ilegali din Asia şi Africa
Migrarea a fost dintotdeauna o trăsătură importantă a schimbărilor sociale,
economice şi culturale iar ţările europene joacă de mai mult timp un rol important în
mişcările de migraţie atât ca ţări producătoare, cât şi ca ţări de destinaţie. Ultimul
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deceniu al secolului XX s-a caracterizat printr-o creştere fără precedent a migrărilor
forţate şi voluntare pe întreg mapamondul, migrări ce au avut un efect major şi asupra
continentului nostru. Aceasta explică şi faptul că după intrarea în vigoare a Tratatului
de la Amsterdam la Reuniunea de la Tampere, din luna octombrie 1999, Consiliul
Europei a căzut de acord asupra necesităţii elaborării unei strategii comune de azil şi
emigrare, de importanţă crucială pentru Europa.
În prezent, fluxurile de emigranţi se compun dintr-un amestec de oameni
refugiaţi solicitanţi de azil, persoane strămutate şi cei ce solicită protecţie temporară,
rude care se alătură imigranţilor stabiliţi în UE şi, recent un număr crescând de
oameni de afaceri şi specialişti emigranţi care îşi părăsesc patria datorita globalizării
economiei, sărăciei, lipsei locurilor de muncă. Pentru prima oară în istoria sa,
imigraţia internaţională afectează toate statele membre ale UE, transformându-le în
ţări de imigrare, de exemplu Italia, după ce anterior fuseseră ţări producătoare de
emigranţi sau transformându-le în ţări de tranzit.
Fenomenul migraţiei fie ea legală sau ilegală, este orientat pe două axe
principale: est-vest şi sud-nord. Prin poziţia sa geografică şi geostrategică, România
se află la intersecţia acestor axe, situaţie ce o defineşte şi ca ţară de tranzit.
Consecinţele migraţiei, în general şi a celei ilegale în special, la frontiera României
au determinat transformarea ţării noastre în placă turnantă a reţelelor clandestine de
trafic de persoane, în ţară de "aşteptare" şi "tranzit", pentru atingerea scopului final:
ajungerea migranţilor în "ţara ţintă".
Reţelele de traficanţi descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegală prin România
a unor imigranţi, de regulă din Sri Lanka, Pakistan, Iran şi Bangladesh, racolaţi din
ţările de origine, iar apoi transportaţi pe ruta Singapore-Moscova-Kiev-ChişinăuRomânia.
Amplificarea fără precedent a fenomenului este o consecinţă directă a unor
probleme majore de ordin social, material şi politic existente la nivelul a o scrie de
state afro-asiatice, cele mai acute fiind creşterea demografică, instabilitatea
economică, situaţia incertă din punct de vedere politic, dar mai ales conflictele armate
interne sau internaţionale, care au ca efect imediat apariţia crizelor umanitare şi a
afluxurilor masive de persoane ce necesită protecţie internaţională.
O particularitate a migraţiei ilegale o constituie marile fluxuri migratoare care
acţionează de la est la vest şi de la sud spre nord-vestul Europei, cu ramificaţii care,
în mod cert, tranzitează şi România. Un element caracteristic, întâlnit în majoritatea
cazurilor, este acela că, solicitanţii de azil, proveniţi din India, Sri Lanka, Irak,
Afganistan, Somalia şi chiar Turcia, sosesc în România în grupuri mari (10-20
persoane) şi trec graniţa de est, sau mai recent şi cele de sud şi nord, în mod ilegal,
după care, solicită recunoaşterea statutului de refugiat cu scopul de a-şi reglementa
temporar şederea în ţara noastră, până la identificarea unui mod de a-şi continua
călătoria către ţările din vestul Europei.
În acest context, autorităţile române au fost şi sunt interesate să identifice şi să
pună în aplicare cele mai bune modalităţi de a stopa fenomenele migratorii ilegale,
precum şi pentru a facilita întoarcerea în ţările de origine a emigranţilor care nu
îndeplinesc condiţiile acordării statutului de refugiat sau de a rămâne pe teritoriul
României. Accesul României la democraţie, prin edificarea statului de drept şi a
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economiei de piaţă, a diminuat numărul cetăţenilor români care au solicitat stabilirea
în alte ţări. În schimb, au apărut semnele unei situaţii inverse, în sensul că, puţin câte
puţin, România se va transforma dintr-o ţară de emigraţie într-o ţară de imigraţie.
Participanţii la filierele de trafic a cetăţenilor străini pe relaţia Est-Vest, încasează
sume de bani care, nu în puţine cazuri, sunt spălate prin intermediul unor firme şi
agenţii particulare din ţara noastră. Aceştia sunt preocupaţi în a se organiza în mod
clandestin şi cât mai riguros posibil, stabilind puncte de sprijin solide în ţările aflate
pe traseul de tranziţie care să le asigure cât mai multă siguranţă în activitatea lor
ilicită.
Traficul de persoane a cunoscut o creştere constantă în ultimii ani, devenind o
problemă naţională şi internaţională. Fenomenul nu este unul episodic, implicând un
număr mare de persoane, cunoscând profunde conotaţii de ordin social şi economic,
demonstrând încălcarea profundă a drepturilor fundamentale ale omului şi devenind o
problemă ce se agravează constant.
În acest context, se impune formularea unor politici coerenţe pentru
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, proces care întâmpină însă o serie
de dificultăţi rezultate, în primul rând, din necunoaşterea dimensiunilor reale ale
fenomenului, datorată mobilităţii foarte mari, intensei circulaţii peste frontiere a
persoanelor şi bunurilor, iar, în al doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurată
de menţinerea manifestărilor sale în contextul unor activităţi aparent legale.
În plan regional, criza din Balcani din ultimul deceniu a favorizat dezvoltarea
fenomenului, România fiind citată ca ţară de origine şi de tranzit pentru marile reţele
de trafic de femei, provenind îndeosebi din Asia, dar şi din ţările vecine ca Ucraina,
Moldova sau Belarus, cu destinaţia în ţările din fosta Iugoslavie (cu accent pe
regiunea Kosovo), precum şi Turcia, Grecia sau statele din Europa Occidentală.
Deşi fenomenul ia amploare în întreagă lume, nu doar în ţara noastră, el se
manifestă cu precădere în zonele în care lipsesc o legislaţie corespunzătoare şi un
sistem de cooperare eficient între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă. De
aceea, un prim aspect care priveşte traficul de persoane trebuie raportat la cauzele
care i-au determinat apariţia.
3. Infracţionalitatea informatică
În prezent, reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice sunt o
parte esenţială din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând din ce în ce mai mult să
ocupe un rol important şi în viaţa economică a unei societăţi. Pe lângă numeroasele
beneficii aduse de dezvoltarea acestor reţele, acestea au adus şi noi ameninţări şi
atacuri îndreptate împotriva sistemelor informatice interconectate.
Analizele statistice din acest domeniu au pus în evidenţă o multitudine de
forme de realizare a acestor atacuri, precum şi faptul că de oriunde din lume se poate
iniţia, oricând, împotriva oricărui sistem - public/privat/guvernamental, precum şi
posibilitatea ca în orice moment să apară şi să se dezvolte o nouă formă de atac,
pentru care încă nu există un remediu.
Când se vorbeşte de infracţiuni informatice, noţiunea de sistem informatic
trebuie folosită în sensul cel mai larg posibil, pentru a se recunoaşte convergenţa, din
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ce în ce mai evidentă dintre reţelele electronice şi multitudinea de sisteme pe care
acestea le conectează.
Astfel, în noţiunea de sistem informatic sunt incluse computerele personale
(neconectate), agendele electronice digitale, telefoanele mobile - generaţia a IlI-a,
reţelele de tip intranet, extranet şi desigur reţelele şi serverele sau alte componente ale
infrastructurii Internetului
Se consideră că nu există o definiţie unanim acceptată cu privire la ceea ce se
înţelege prin infracţiuni informatice-cybercrime.
Cu toate acestea, după scopul sau rolul pe care îl poate juca un sistem
informatic în raport de săvârşirea unei fapte penale, se pot identifica cel puţin trei
criterii, care ar putea identifica o infracţiune informatică: computerul ca ţintă
(victimă) a unei fapte penale (ex. accesarea neautorizată a unui computer);
computerul ca mijloc de realizare a unei fapte penale (ex. folosirea computerului
pentru realizarea şi prelucrarea unor imagini folosite la contrafacerea unor bancnote);
computerul ca mijloc de stocare a unor eventuale probe (ex. stocarea unor liste de
persoane, ţinerea unor evidenţe contabile duble).
Ne-ar plăcea să credem că propriul calculator este ferit de pericole, atât din
afara cât şi din interiorul organizaţiei. În realitate însă, există o serie de factori care
pot periclita computerul nostru, ducând la pierderea sau furtul datelor şi, în unele
cazuri, chiar la distrugerea calculatorului. Astfel, anumite persoane ar putea să spargă
securitatea sistemului pentru a obţine informaţii sau a trimite viruşi, iar diversele
programe „spion” (a se vedea mai jos) se instalează în sistem căutând date despre
utilizator.
Având în vedere specificul activităţii fiecărei instituţii, de cele mai multe ori
datele stocate în calculator au o valoare mult mai mare decât echipamentele ca atare
şi de aceea securitatea şi integritatea acestora reprezintă o prioritate. Totodată,
infectarea unui calculator conectat în reţea reprezintă un pericol şi pentru celelalte
calculatoare şi deci pentru întreaga organizaţie.
Piaţa românească este încă la început în ceea ce priveşte e-commerce-ul, însă
dezvoltarea rapidă a utilizării mijloacelor de plată electronică, a Internet banckingului va avea un impact deosebit în viitorul apropiat. Dacă despre piaţa e-commerce
din România putem spune că este încă la început, activităţile infracţionale în domeniu
au luat-o cu mult înainte, în sensul că tinerii români, cu cunoştinţe în domeniul
informaticii, sunt recunoscuţi pe plan mondial cu privire la fraudele pe care le comit
(România era pe locul 7 în anul 2005 cu privire la fraudele comise prin Internet) şi a
modurilor de operare uzitate, printre care amintim: phishingul, constă în crearea de
pagini web false şi transmiterea de mesaje prin poşta electronică, ca şi cum ar proveni
de la instituţiile financiare, bancare sau firme private, cu scopul obţinerii de date cu
caracter confidenţial privind cărţi de credit, conturi bancare, parole de acces etc.;
skimmingul, constă în folosirea de dispozitive, ce permit copierea informaţiile aflate
pe banda magnetică a cărţilor de credit în vederea “donării” acestora; licitaţiile
fictive, prin care sunt oferite diverse produse inexistente pe site-uri de comerţ
electronic, la preţuri atractive şi în acest fel sunt înşelaţi diverşi cetăţeni, care sunt de
bună credinţă şi încearcă achiziţionarea unor astfel de produse.
427

4. Traficul de droguri
Poziţia României, aflată la confluenţa marilor drumuri comerciale de transport
şi turism, ce fac legătura între Orient şi Occident, a făcut din teritoriul ţării noastre o
zonă de tranzit pentru reţelele internaţionale specializate în traficul şi comercializarea
de narcotice şi substanţe psihotrope.
La nivel mondial, producerea şi comercializarea drogurilor ocupă, conform
statisticilor ONU, locul al doilea cu o cifră anuală de afaceri de peste 500 miliarde de
dolari, din care pentru traficanţi rezultă un profit net de circa 50 miliarde dolari. Cu
implicaţii dramatice asupra existenţei a sute de milioane de oameni, drogul, "moartea
albă", a devenit în ultimele decenii principala formă de "exprimare" a crimei
organizate şi în consecinţă, inamicul numărul l al statelor.
Trebuie să ne reamintim că, în timp, România a fost de multe ori ultimul
meterez al civilizaţiei europene în calea puhoaielor barbare. Cum istoria se repetă, un
rol asemănător se pare că i-a fost rezervat şi astăzi, când situaţia sa geografică o
plasează într-un punct cheie pe traseul flagelului pustiitor de conştiinţe al drogurilor.
Din estul asiatic, Africa şi America Latină al producătorilor de moarte albă, spre
vestul societăţii de consum - inclusiv de iluzii - filierele traficului - aerian, terestru
sau naval – sunt obligate să-şi caute un drum de trecere peste sau prin România.
Mai grav este faptul că în ultimii ani, în pofida faptului că, generic vorbind
românul nu este atras de narcotice, iar disponibilităţile financiare la cea mai mare
parte a populaţiei sunt modeste, a apărut tendinţa alarmantă a formării unei "pieţe de
consum", despre care susţinem că există în acest moment, chiar dacă nu în proporţia
şi întinderea caracteristică ţărilor la care am făcut referire anterior. Iată de ce lupta
împotriva drogurilor a devenit, fără ca nimeni să fi dorit-o, o problemă de maximă
importanţă şi pentru România, ea fiind indiscutabil o problemă a statului, a forţelor
specializate, dar nu numai a lor.
Factorii favorizanţi care au stat la originea fenomenului ce implică România în
acest tandem al morţii sunt:
-poziţia geografică a României la intersecţia rutelor ce fac legătura între
Orient şi Occident;
-prezenţa pe teritoriul ţării noastre a unor cetăţeni turci, iranieni,
albanezi, chinezi, etc. implicaţi în traficul de droguri;
-existenţa pe teritoriul naţional, a unor grupuri formate din cetăţeni
străini sau cu dublă cetăţenie specializate în obţinere ilegală de fonduri sub acoperire
comercială şi prin derularea de operaţiuni cu droguri;
-dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere a grupurilor autohtone ale
crimei organizate, care acţionează ca intermediari ai operaţiunilor de transport şi de
depozitare temporară pe teritoriul ţării.
Frontiera cea mai des uzitată este cea cu Bulgaria (pe sensul de intrare în ţară)
şi cu Ungaria (pe cel de ieşire, dar şi intrare a drogurilor de consum depistate asupra
cetăţenilor din Marea Britanie, Italia, Elveţia, etc.), în ultimul timp fiind depistate
droguri (pentru consum personal sau producere) şi la frontiera de est (pe sensul de
intrare în ţară). Majoritatea cetăţenilor implicaţi în această activitate ilegală provin
din Turcia, Republica Moldova, Olanda, Polonia sau România
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Practic, Marea Neagră reprezintă centrul de convergenţă a unui număr mare de
coridoare de transport ce leagă Europa de Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.
Datorită acestei localizări, principala îngrijorare privind securitatea în regiune o
reprezintă elementele crimei organizate ce activează pe aceste rute şi pot sprijini
activitatea organizaţiilor teroriste prin facilitarea trecerii ilegale a transporturilor cu
stupefiante şi diseminarea acestora pe pieţele de desfacere în expansiune din regiune.
Cunoscute ca ţări de tranzit, unele dintre statele din regiune au devenit în
ultimii ani şi consumatoare, ceea ce a determinat atât creşterea cantităţilor de droguri
aduse din zonele de producţie, cât şi înmulţirea proporţională a grupărilor şi reţelelor
implicate în asemenea activităţi. Dezvoltarea grupărilor de tip mafiot, care acţionează
atât individual, cât şi prin racolarea unor structuri autohtone conduc la agravarea
fenomenului criminalităţii organizate în bazinul Mării Negre Extinse.
Grupările şi reţelele de narcotrafic dispun de mijloace financiare semnificative,
care le permit desfăşurarea de acţiuni complexe, inclusiv de corupere a unor factori
de decizie din regiune. Ca urmare, structurile criminale de narcotrafic şi-au sporit
acţiunile de penetrare a tuturor segmentelor vieţii politico-economice şi sociale, zona
fiind privită ca având un potenţial important pentru dezvoltarea afacerilor ilicite cu
droguri. Statele din bazinul Mării Negre care, datorită poziţionării geografice,
găzduiesc importante reţele de trafic autohtone sau internaţionale sunt: Georgia,
Rusia, Azerbaijan, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Moldova, Albania, Kosovo.
4. Fenomenul contrabandei cu produse puternic accizate
Ca formă de manifestare a crimei organizate transfrontaliere, contrabanda de
mare anvergură deţine un loc aparte, în cadrul căreia o pondere importantă o are
contrabanda cu ţigarete.
Dezvoltarea reţelelor specializate în afaceri ilegale cu ţigarete a fost influenţată
atât de potenţialul ridicat al pieţei româneşti, cât şi de oportunităţile rezultate din
tranzitul pe teritoriul României. Grupurile care acţionează pe teritoriul României au
legături în străinătate şi prin intermediul acestor legături pot aproviziona ritmic, cu
cantităţi importante piaţa românească. De cele mai multe ori transporturile sunt
subevaluate valoric şi cantitativ, pachetele cu ţigarete fiind netimbrate sau marcate cu
timbre false.
Contrabandiştii folosesc toate mijloacele de transport posibile: autotrenuri,
nave, aeronave. Principalele centre de comandă ale reţelelor specializate în
contrabanda cu ţigarete s-au instalat în oraşele Timişoara, Constanţa, Maramureş,
Drobeta Turnu-Severin şi Vaslui (corespondent frontierei cu state non-comunitare Serbia, Ucraina şi Republica Moldova).
Ţigaretele care fac obiectul operaţiunilor de contrabandă sunt procurate din
Republica Moldova, Ucraina şi Serbia, de la producători clandestini sau din zonele
libere (magazine de tip duty-free aflate în zonele libere). Principalele puncte de
introducere în ţară sunt Albiţa (judeţul Vaslui), Stamora Moraviţa, Jimbolia (judeţul
Timiş), Naidăş (judeţul Caraş-Severin), Sighetu Marmaţiei (judeţul Maramureş) şi
Porţile de Fier I (judeţul Mehedinţi) pentru transporturile rutiere şi Constanţa pentru
transportul maritim. Reţelele şi-au creat infrastructura necesară preluării rapide a
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transporturilor, plasării mărfurilor în diferite depozite sau centre en-gross şi
distribuţie în întreaga ţară, iar pentru a diminua riscul descoperirii acţiunilor ilegale
recurg la coruperea unor persoane din sistemul vamal şi din alte instituţii ale statului,
abilitate cu aplicarea legii.
Banii proveniţi din acţiuni de contrabandă sunt reintegraţi în circuitul legal prin
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare sau valută, care ulterior este exportată sub
pretextul plăţii în avans pentru mărfuri ce urmează a fi importate, contractele de
import fiind false.
Reţelele de crimă organizată implicate în acţiuni de contrabandă cu ţigarete, alcool,
cafea, se remarcă prin:
- amploarea acţiunilor în care sunt atrase persoane din diferite domenii de
activitate şi care, prin natura atribuţiilor de serviciu, pot favoriza sau proteja
activităţile infracţionale;
- diversificare mijloacelor şi metodelor de acţiune, adaptarea acestora la
mutaţiile survenite pe parcursul derulării operaţiunilor ilegale şi la măsurile
adoptate de organele abilitate în scopul combaterii fenomenului de
contrabandă;
- capacitatea de repliere în caz de nevoie, de înlocuire rapidă a unor membrii
deveniţi indezirabili pentru aceste structuri sau care nu mai prezintă garanţii de
loialitate ori au intrat în vizorul organelor cu atribuţii de combatere a crimei
organizate;
- posibilitate ştergerii urmelor activităţii infracţionale, creând membrilor reţelei
de crimă organizată sentimentul de siguranţă şi protecţie, garanţia că nu vor fi
traşi la răspundere pentru ilegalităţile comise.
5. Fenomenul spălării banilor în România
Reorganizarea vieţii sociale şi a economiei pe bazele şi principiile statului de
drept şi pe relaţiile economiei de piaţă este însoţită de o creştere a criminalităţii în
România şi în special a celei din domeniul economico-financiar.
Fenomenul de spălare a banilor se datorează atât unor cauze de natură externă,
cum ar fi globalizarea economiei, în special prin intermediul mijloacelor informatice,
care a condus la fuziunea pieţelor financiare naţionale într-un sistem mondializat, ce
rulează anual miliarde de dolari a căror provenienţă este ilicită, cât şi unor cauze de
ordin intern, care ţin de funcţionalitatea şi complementaritatea instituţiilor abilitate să
prevină şi să combată acest fenomen.
Reformele din domeniul economic şi social de după decembrie 1989, mai ales
în ceea ce priveşte libertatea persoanelor şi a capitalurilor, a surprins ţara noastră
nepregătită să facă faţă agresiunii la care a fost supusă de către cei care doreau să-şi
igienizeze capitalurile.
Concluzii
România, ca ţară în tranziţie, s-a confruntat după 1990 cu o puternică
escaladare a activităţii organizaţiilor criminale. Pentru a face faţă noilor provocări au
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fost necesare măsuri imediate care teoretic pot fi grupate în două categorii: interne şi
externe.
În al treilea rând, a fost necesară clădirea unui cadru instituţional care să pună
în aplicare strategiile adoptate şi care să acţioneze efectiv, cu bune rezultate, pentru
combaterea fenomenului. În acest sens a fost creată Brigada de Combatere a Crimei
Organizate şi Corupţiei, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, având
atribuţiuni pe linia documentării informative şi constatării faptelor care ţin de
domeniul crimei organizate şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă
Organizată şi Terorism, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, a cărei competenţă este aceea de investigare şi urmărire penală a
infracţiunilor din domeniu. Pe plan extern, România, ca verigă dintr-un lanţ planetar,
a devenit parte la cele mai importante instrumente internaţionale de reglementare
adoptate în domeniul combaterii crimei organizate, inclusiv a Convenţiei Naţiunilor
Unite împotriva Crimei Organizate Transfrontaliere.
În mod evident, fenomenul crimei organizate cunoaşte o creştere fără
precedent, iar prin formele noi de manifestare, prin caracterul tot mai organizat,
pericolul deosebit şi internaţionalizarea sa, constituie o ameninţare tot mai mare la
adresa comunităţii umane, a instituţiilor democratice, a statului în ansamblul său.
România este apreciată în studiile de specialitate, ca având în plan regional,
sud-est european, o locaţie geo-strategică importantă pe "ruta Balcanilor", o rută
frecvent utilizată de organizaţiile criminale pentru a introduce, prin contrabandă în
Uniunea Europeană, ţigarete, alcool, valută falsă, droguri.
În aceste condiţii, anihilarea noilor manifestări ale grupărilor infracţionale
inclusiv a ,,laboratoarelor" de corupţie şi criminalitate organizata create în spaţiul esteuropean (ex. Transnistria) este posibilă prin cooperarea structurilor investigative,
transferul reciproc de expertiză în cadrul programelor europene, sprijinirea organelor
judiciare est-europene în acţiunea lor de emancipare de sub agresiunea sufocantă a
reţelelor de interese economico-politice preocupate de satisfacerea propriilor interese
privind acumularea rapidă a capitalului.
Astfel în ceea ce priveşte ţara noastră se desprind următoarele concluzii:
• Securitatea şi apărarea naţională a României nu pot fi rupte de securitatea
Europei ca întreg. NATO este cea mai importantă alianţă a lumii contemporane iar
procesele de securitate trebuie să ţină seama de această realitate. Eficienţa şi
modernizarea proceselor europene şi transatlantice trebuie să constituie priorităţi
importante ale României, având în vedere potenţialul, ca şi rolul său mai larg în
promovarea şi menţinerea stabilităţii într-o regiune care prezintă o deosebită
importanţă pentru Europa.
• România ar trebui să-şi coaguleze o strategie al cărei obiectiv central să fie
reducerea neîncrederii între spaţiul euro-atlantic şi european integrat şi cel exsovietic, supus unor tendinţe contradictorii. În acest sens, şi-ar pune la dispoziţia
NATO şi UE şi experienţele sale anterioare din momente mai puţin polarizante şi
poziţia geografică ce nu trebuie evidenţiată doar în termeni geostrategici iluzorii.
Stabilindu-şi o asemenea prioritate, statul român ar putea participa eficient la dialogul
pe care structurile NATO şi UE îl poartă cu diferiţi actori din această zonă, iar
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realizarea ei ar putea avea un ecou mult mai puternic decât actualele contribuţii
româneşti la menţinerea păcii şi stabilităţii în lume.
Ca tendinţe viitoare ale fenomenului crimei organizate transfronteliere
menţionăm: reorientarea grupărilor criminale implicate în traficul de droguri,
traficului cu maşini furate sau a traficului de persoane, spre acest gen de infracţiuni,
datorită uşurinţei cu care se obţine produsul financiar; structurarea, delimitarea şi
specializarea activităţilor care sunt desfăşurate de membrii grupărilor; anumite
activităţi sau parte din activităţile infracţionale sunt desfăşurate în străinătate sau pe
teritoriul mai multor ţări (ex: copierea datelor aflate pe banda magnetica a cărţilor de
credit se face de cele mai multe ori în străinătate, iar folosirea cărţilor de credit
falsificate se face atât în ţară cât şi în străinătate); banii obţinuţi fraudulos sunt
canalizaţi către membrii grupărilor sau familiile acestora din România, prin folosirea
mai multor metode (transferuri în conturi bancare, transferuri prin western union, prin
curieri sau chiar prin achiziţionarea de bunuri ce sunt aduse in România şi ulterior
vândute la preţuri mult sub cele ale pieţei); numeroase încercări de achiziţionări de
bunuri pe site-uri de comerţ electronic autohtone, în care valoarea produselor este
plătită fraudulos cu cărţi de credit; orientarea activităţii grupurilor infracţionale şi
spre cărţi de credit emise de bănci comerciale româneşti, fiind semnalate din ce în ce
mai multe asemenea fraude.
Extinderea responsabilitatăţilor UE în stabilizarea şi reconstrucţia regiunii,
consolidarea prezenţei şi a contribuţiei Alianţei Nord Atlantice şi a programului de
parteneriat pentru pace la procesele de promovare a democraţiei, păcii şi securităţii,
ca şi prezenţa unor capacităţi operaţionale americane în regiune, reprezintă factori de
importanţă vitală, în măsură să contribuie la fundamentarea unei astfel de strategii.
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CONFLICTUALITATEA DE TIP ETNIC – CARACTERISTICI,
FRECVENŢĂ ŞI GRADUALITATE
Dr. Ilie PENTILESCU*
Most ethnic conflicts are located in the grey areas. They are unclear, nuanced, some
extremely violent (from where the big number of refugees: 3 million in the Balkans, during the
Yugoslav crisis, over a million in the Big Lakes area, a quarter of the population of Liberia, etc.),
others subversive in the form of guerrilla or covert actions, armed resistance or terrorism.
Sometimes, through ethnic conflicts the goal is to drive an ethnic group from the land; the
hunt and extermination of an ethnic group; the subjugation and domination of one ethnic group by
another community; sabotage in a state in order to encourage the intervention of another state of
superior forces to control the conflict on the territory of the respective state; the destruction of a
state, through provoking a civil war or international dispute; the disintegration of the territory of a
state, etc.

Confruntările etnice sunt, de fapt, reacţii, adesea disproporţionate, la lipsa unor
răspunsuri care să le mulţumească. A condamna pur şi simplu etniile sau, în cadrul
statelor politice, minorităţile etnice, pentru bătălia pe care o duc de sute de ani pentru
identitate şi pentru putere nu este o soluţie. Dar nici nu poate fi acceptată la infinit, ca
pe o fatalitate, o astfel de situaţie conflictuală, extrem de primejdioasă. De dragul
dreptului la identitate al minorităţilor etnice, nu pot fi desfiinţate peste noapte statele
politice, singurele entităţi care s-au dovedit până acum viabile şi chiar eficiente în atât
de fragilul echilibru al planetei oamenilor1.
Situaţia este complexă şi suportă un dinamism fără precedent. Determinările
vin deopotrivă din trecut, dar şi din viitor. Trecutul înseamnă valori, experienţă, dar şi
traume, umilinţă, dorinţă de revanşă şi tot ce ţine de memoria colectivă, atât de fidelă
şi, totodată, atât de părtinitoare. Viitorul înseamnă speranţă, încredere, uneori chiar
optimism, dar şi nesiguranţă, teamă, incertitudine. Prezentul adună toate aceste
realităţi şi provocări într-un creuzet în care reacţiile sunt, adesea, imprevizibile.
În Imperiul Sovietic, de exemplu, trăiau peste o sută de etnii, fiecare cu istoria,
obiceiurile, limba şi cultura sa, dar toate înregimentate în acelaşi concept sovietic, în
aceeaşi cetăţenie, în aceeaşi filosofie internaţională şi uniformizatoare. Constituţia din
1924 definea mai multe tipuri de entităţi în interiorul spaţiului sovietic: republici
federative (Rusia), republici autonome (Ucraina, Belorusia, Moldova etc), regiuni
autonome şi teritorii autonome. Această măsură nu a rezolvat problemele etnice, mai
ales pe cele din zona caucaziană, între care şi cea a ţinutului Nagorno-Karabah. Acest
ţinut, locuit, în proporţie de 90%, de armeni, a fost dat Azerbadjanului, mai întâi de
britanici, interesaţi de petrolul caspic, apoi şi de sovietici, interesaţi de controlul
Caucazului şi al întregii regiuni. De fapt, ruşii îi colonizaseră pe armeni, în spaţiu,
pentru a realiza un scut de protecţie creştin împotriva islamismului.
*
1

Colonel, Comandantul Unităţii Militare Nr. 01158 Miercurea Ciuc.

Cf. Gheorghe VĂDUVA, Minorităţile etnice-între dreptul la identitate şi legitimitatea dreptului la entitate, în Revista
Geopolitica, An II, nr.1, Editura TOPFORM, Bucureşti, 2004, p.122.
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În concepţia sovieticilor, statul socialist trebuia să rezolve problema naţională,
prin dezvoltarea economică şi fuziunea etniilor, acest proces ducând la dispariţia
naţiunilor şi creând un om nou, meta-naţional, care să vorbească limba rusă şi să
trăiască într-un nou tip de comunitate, cea socialistă.
Zona Caucazului (Rusia, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan) este o zonă de falie
între religii şi civilizaţii, între imperiile de odinioară şi între marile interese de acum.
Amestecul de populaţii deşi nu este, statistic, mult prea diferit de alte regiuni, conţine
zone fierbinţi, întotdeauna tensionate. Aceste tensiuni provin, după cum este cazul
regiunii Nagorno-Karabah, cel al Osetiei şi cel al Ceceniei, din incompatibilităţile
dintre frontierele politice ale statelor şi distribuţia etniilor.
Nagorno-Karabah, după moartea lui Stalin, solicită să fie reataşat la Armenia.
Este trimis acolo un mareşal, dar problema nu este rezolvată. Constituţia din 1977
nici nu mai pomeneşte de autonomia regiunii, aşa cum prevedea Constituţia din 1936.
În 1987, în timpul politicii gorbacioviene, perestroika şi glasnost, se strâng peste un
milion de semnături prin care se solicită trecerea regiunii Nagorno-Karabah la
Armenia. În 1988, începe un lung şi sângeros război. Cele două soluţii propuse pentru
Karabah (una americană prin care se prevede independenţa regiunii NagornoKarabah, transferul la Armenia, al coridorului Lachin şi, la Azerbaidjan, al
districtului Mehri – respinsă de armeni –, şi cealaltă prin care se propune
independenţa regiunii Karabah, în cadrul Azerbaidjanului), nu au fost şi nu pot fi
aplicate.
Deşi, fostul preşedinte rus Vladimir Putin a ripostat când s-a afirmat că
rezolvarea situaţiei depinde de Rusia, spunând că o astfel de afirmaţie ţine de ultimele
reminiscenţe ale gândirii imperialiste, interesul american (pentru stabilizarea zonei) şi
cel rus (pentru siguranţa conductelor petroliere) vor juca un rol preventiv important.
Soluţia nu poate veni decât din dezvoltarea economică substanţială a Caucazului, în
cadrul unui proces complex de integrare europeană şi eurasiatică. Suportul etnic al
conflictelor din Caucaz este, de fapt, un fals suport. Adevăratele cauze ale
conflictualităţii caucaziene se află în interesele pentru reconfigurarea geoenergetică a
zonei şi în efectele pe termen lung ale intereselor imperiale de odinioară.
Situaţia din Karabah se aseamănă, cumva cu cea din Kosovo, dar
Departamentul de Stat American a precizat că soluţia pentru Kosovo nu poate fi
aplicată şi în Caucaz. Totuşi, din punct de vedere etnic, al cauzelor conflictelor,
factorilor şi împrejurărilor care au dus la acestea, cele două regiuni, ca şi altele, se
asemănă. Soluţiile sunt complexe. Numai timpul şi dezvoltarea economică a
regiunilor le pot oferi. Toate celelalte rezolvări nu pot fi decât soluţii de compromis,
prin care să se prevină degradarea în continuare a situaţiei şi ajungerea la conflict
armat, să se protejeze viaţa oamenilor, asigurându-se un minimum de securitate prin
cooperare şi, în acelaşi timp, prin intervenţia fermă a comunităţii internaţionale.
În toate zonele în care există diferende şi conflicte etnice, acţionează,
deopotrivă, fantasmele istoriei, memoria colectivă, presiunile politice interne şi
externe şi, mai ales, interese de tot felul. Cert este că nici unul dintre diferendele
etnice majore ale secolului al XX-lea nu a putut fi rezolvat sau ameliorat fără
intervenţia comunităţii internaţionale sau a marilor puteri care-şi asumă, alături de
organismele şi instituţiile internaţionale, gestionarea unor astfel de situaţii. De unde
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rezultă că ne aflăm în una dintre marile etape de schimbare a cursului istoriei, în care
un sistem de valori trece în alt sistem de valori, iar acest transfer selectiv şi drastic nu
se poate face decât prin efortul tuturor, prin cooperare, prin solidaritate, prin
participarea întregii lumi.
În studierea cauzelor producerii conflictelor etnice un loc important ar trebui să
îl aibă raportul dintre demararea teritorială şi potenţialul de conflict. Trasarea
frontierelor, după cum a arătat experienţa fostelor republici din cadrul Uniunii
Sovietice, poate duce la apariţia de tensiuni în cazul în care acestea nu ţin cont de
condiţiile etnice, religioase, lingvistice şi economico-sociale existente (Armenia,
Azerbaidjan, Cecenia). Din această perspectivă putem identifica trei tipuri de graniţe
influenţând în grade diferite potenţialul de conflict. Putem vorbi, în primul rând,
graniţe pe care le-am putea numi istorice, care preced crearea statului naţional, caz în
care potenţialul de conflict este cel mai scăzut. În al doilea rând, avem graniţe care au
fost create sau modificate, ulterior procesului de formare a statului naţional, caz în
care potenţialul de conflict este mai ridicat. În ultimul rând, putem vorbi despre
graniţe impuse, graniţe care prezintă şi riscul cel mai ridicat al unui conflict etnic.
Putem afirma, în concluzie, că un element comun al conflictelor din ultimele
sute de ani au fost minorităţile naţionale sau etnice. Minorităţile au fost uneori
pretextul pentru declanşarea conflictului sau au fost chiar sursa conflictului. Trecând
peste interesele de ordin geopolitic, geostrategic, economic, militar al statelor,
minorităţile, populaţii de o anumită identitate au jucat un rol extrem de important în
declanşarea unor mecanisme ce au creat tensiuni între state. Respectarea drepturilor
omului pentru unele populaţii a fost un alt motiv de intervenţie militară din partea
statelor.
Fenomenul etnic este obiectiv în obiectivitatea lui şi subiectiv în subiectivitatea
lui. Obiectivitatea constă în identificarea comunităţilor omeneşti – inclusiv a etniilor
– ca entităţi care se deosebesc şi, în deosebirile lor, se confruntă. Subiectivitatea
constă în faptul că suportul acţiunii care duce la confruntare nu este valoarea, ci
interesul. De unde rezultă că, pentru a cunoaşte natura confruntării, trebuie să
cunoaştem natura comunităţilor care se confruntă şi interesele acestora.
Diferendul etnic (subiectiv şi, deopotrivă, obiectiv) poate sau nu poate să fie
provocat. El poate fi însă totdeauna folosit şi încurajat. Fenomenul confruntărilor
etnice există în toată lumea. Aria lui de răspândire se află, de regulă, în spaţiile de
confluenţă (de confruntare) între marile entităţi civilizaţionale sau la periferiile
acestora.
Etniile sunt efectiv entităţi sau, mai bine-zis, identităţi culturale, care se
raportează la origini. Ele se află, din punct de vedere al distribuţiei geografice, în cel
puţin patru situaţii: arealul, înţeles ca spaţiu de origine, corespunde în întregime cu
spaţiul actual de dislocare; spaţiul de dislocare nu corespunde cu spaţiul de origine,
iar etnia respectivă cunoaşte spaţiul ei de etnogeneză; nu există un spaţiu geografic
anume în care etnia respectivă să fie dislocată, aceasta este dispersată; etnia nu are un
spaţiu permanent; ea este nomadă.
Relaţia dintre spaţiu şi etnie este, în prima situaţie, foarte puternică. Prezenţa
altor etnii în acest areal va fi privită, de cele mai multe ori, cu ostilitate, ca nefirească,
nedreaptă şi, în situaţii-limită, va deveni sursă de conflict. Există situaţii în care, deşi
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se află în spaţiul lor de origine, anumite etnii sunt considerate ca tolerate, altcineva
guvernând sau stăpânind acel spaţiu. Este cazul palestinienilor, al celor 20 de
milioane de kurzi grupaţi în arealul lor, deşi acest areal se află sub stăpânirea Turciei,
Iranului şi Irakului. Natural că aici, în acest areal, vor fi tot timpul tensiuni şi
conflicte. În cea de a doua situaţie, va exista mereu nostalgia spaţiului-izvor şi, de
aici, cerinţa intrinsecă a întoarcerii la izvoare, şi contradicţia dintre spaţiul de
împrumut (adesea, cucerit cu armele sau prin alte mijloace) şi calităţile etniei (care
vine dintr-un alt spaţiu). În cea de a treia situaţie, etnia respectivă se va simţi tot
timpul frustrată şi va căuta să se adune într-un spaţiu (care va fi celor de origine sau
altul, care se va găsi).
Etniile nomade (ţiganii), sunt în general, respinse. Ele sunt peste tot, dar nu-şi
află locul nicăieri. Conflictele pe care le generează nu sunt însă unele majore, ci unele
care ţin de interesele nemijlocite ale vieţii lor zilnice şi mai ales ca urmare a
respingerii strategiilor de integrare sau de asimilare a acestora de către etniile
majoritare.
Cu toate acestea, în anumite organisme internaţionale, s-au creat structuri care
să contribuie la rezolvarea problemelor minorităţilor naţionale. Aceste structuri sunt
privite de majoritatea statelor europene ca modalităţi de presiune împotriva
suveranităţii şi sunt tratate ca un rău necesar. Oricum, problemele etniilor se cer
rezolvate în spiritul dreptului internaţional şi în numele dreptului la identitate.
Există o convenţie-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. La art.1 se
prevede că „Protecţia minorităţilor naţionale şi a drepturilor şi libertăţilor persoanelor
aparţinând acestora face parte integrantă din protecţia internaţională a drepturilor
omului şi, ca atare, constituie domeniu de cooperare internaţională.” La punctul 13
din raportul explicativ se prevede că „Implementarea principiilor enunţate în prezenta
convenţie-cadru” se va face prin legislaţia naţională şi politici guvernamentale
corespunzătoare. Ea nu implică recunoaşterea drepturilor colective. Accentul este pus
pe proiecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, care pot exercita
drepturile în mod individual şi comun cu alţii. O minoritate etnică se defineşte tocmai
prin anumite trăsături comune, prin etnogeneză. Conflictul nu intervine atunci când
nu sunt respectate drepturile individului aparţinând respectivei etnii (sau minorităţi),
ci atunci când etnia (sau minoritatea), ca entitate (economică, lingvistică, socioculturală etc.), solicită drept la statut colectiv, la teritoriu propriu, la sistem de
autoconducere sau auto guvernare, ceea ce se consideră o ameninţare la adresa
statului din care minoritatea respectivă face parte. Pentru a rezolva astfel de
ameninţări, în unele state se aplică principiul discriminării pozitive. Acest principiu
nu se referă însă la ansamblul minorităţii ci la indivizii care-i aparţin. Astfel, la ora
actuală, în Statele Unite ale Americii, dacă pentru un post de funcţionar public
candidează trei albi şi un negru, la aceeaşi performanţă este preferat negrul. Principiul
discriminării pozitive nu rezolvă însă problemele minorităţilor, ci doar pe cele ale
indivizilor care aparţin minorităţilor. De aceea, când este vorba de etnii, deşi
discriminarea pozitivă are un anumit efect în prevenirea situaţiilor tensionate, ea nu
rezolvă problemele comunitare ale etniei, problemele ei colective, şi, mai ales, pe
cele ale raporturilor cu alate etnii.
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De obicei, etniile generatoare de confruntări şi conflicte nu comunică între ele,
nu-şi coordonează acţiunile şi nu-şi unesc forţele. Deşi cauzele care generează
diferendele etnice (care nu sunt însă etnice, ci politice, întrucât au la bază interese)
sunt cam aceleaşi, împrejurările, locurile şi interesele sunt atât de diferite, încât cel
puţin până acum, nu s-a realizat o unitate a acestora şi cu atât mai puţin o uniune
mondială a etniilor care subminează, spre exemplu, atotputernicia statelor naţionale.
În ultimul timp, se simte însă o anumită colaborare între minorităţile
generatoare de confruntări. Spre exemplu, deşi ETA şi IRA sunt două entităţi cu totul
diferite, între aceste două organizaţii există legături destul de strânse.
„Legătura între lupta catolicilor irlandezi şi cea a naţionaliştilor basci nu este
doar aparentă. Nu numai aceste două mişcări rămân principalele puncte de fixaţie, în
Europa occidentală, a vechilor lupte ale minorităţilor ireductibile împotriva marilor
state. Dar relaţiile dintre conducătorii lor sunt constante: reprezentanţii lui Sinn Fein
şi cei ai lui Herri Batasuna, «vitrina politică» a ETA, s-au întâlnit de mai multe ori,
fiecare urmărind cu atenţie evoluţia procesului de pace la celălalt.”2 Diferendele
etnice au devenit o problemă mondială, care nu poate avea însă soluţii mondiale.
Există o adevărată ofensivă a minorităţilor etnice împotriva statelor naţionale.
Se pare că o astfel de luptă este caracteristica fundamentală a diferendelor etnice.
Finalul acestei lupte îl poate constitui fie fărâmiţarea violentă (exemplul Iugoslaviei)
sau neviolentă (exemplul Cehiei şi Slovaciei) a statelor respective, fie crearea unei
stări de haos, care poate favoriza sau impune o nouă ordine mondială. Această nouă
ordine poate fi realizată de marile centre de putere mondială sau, dimpotrivă, de
marile interese care subminează unitatea lumii şi sistemele de valori.
Fenomenul etnic nu este o reacţie la globalizare. El a apărut cu mult înaintea
strategiilor de globalizare economică şi informaţională şi are alt fel de determinaţii.
Etniile ţin de etnogeneză şi au în matricea lor, ca trăsătură fundamentală, nevoia de
identitate culturală, mai exact de recunoaştere a acesteia. În cazul etniilor, memoria
afectivă este foarte puternică şi se leagă de un anumit spaţiu geografic (care poate fi
cel de origine sau unul de împrumut). Deşi constituirea societăţilor de tip
informaţional şi globalizarea informaţiei constituie efectiv o ameninţare la adresa
păstrării sistemelor proprii de valori, etniile (minorităţile etnice) nu reacţionează în
primul rând împotriva celor care promovează aceste strategii, ci împotriva statelor
naţionale din care fac parte, adică exact în sensul în care acţionează şi generatorii
fenomenului de mondializare.
Unii autori consideră că gestionarii globalizării se folosesc de diferendele
etnice, mai exact, de presiunile etnice, pentru diminuarea rezistenţei statelor naţionale
la globalizare, încurajând tendinţele autonomiste ale minorităţilor şi
multiculturalismului.
Există fenomenul presiunilor exercitate de naţiunea majoritară împotriva
minorităţilor naţionale (maghiarizarea forţată a populaţiilor din Bazinul Carpaţilor, în
timpul Imperiului austro-ungar, dar şi maghiarizarea actuală a populaţiei româneşti
din judeţele Covasna şi Harghita). Astfel de presiuni nu sunt încurajate de marile
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Cf. ETA.htm Le Monde, mardi 30 novembre 1995.
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puteri, care, în genere, au tendinţa de a ţine sub control diferendele etnice, mai ales în
apropierea frontierelor proprii, dar nici nu pot gestiona fenomenul.
Conflictele din Afganistan, ca şi cele din Azerbaidjan, din zona Caucazului, în
general, au fost tratate în mod diferit de Uniunea Sovietică. Aceasta s-a amestecat în
conflictul din Afganistan, de partea afganilor, împotriva talibanilor, pe motiv că are
1200 Km frontieră cu această ţară şi nu poate accepta o situaţie instabilă la frontierele
ei. În realitate, era vorba de controlul strategic al zonei de asigurare a unui glacis care
să permită supravegherea coridorului islamic şi influenţa în sudul Asiei. Era vorba
deci de bătălia pentru Asia care începuse încă de atunci.
Conflictul dintre azeri şi armeni – unul intern, pe vremea URSS – crea o
situaţie foarte periculoasă în zona Caucazului şi, din acest motiv, el trebuia stopat.
Actualmente, bătălia se duce aici atât pentru rezolvarea unor probleme etnice, cât şi
pentru controlul strategic al culoarului maritim. În fond, bătălia se duce pentru
petrolul caspic şi pentru traseele viitoarelor oleoducte.
Organismele internaţionale nu acceptă diferendele etnice. Dimpotrivă, le
consideră ameninţarea strategică numărul unu şi, din acest motiv, ONU, OSCE,
Consiliul European au elaborat o mulţime de documente şi de reglementări ale
problemelor minorităţilor în sistemul relaţiilor internaţionale, astfel încât, pe cât
posibil, conflictele interetnice să fie prevenite.
După Joseph Yacoub, planeta este o amestecătură de minorităţi naţionale,
etnice, culturale, religioase, lingvistice, nomade, teritoriale, transteritoriale, indigene
şi tribale. „În intervalul de patru decenii, configuraţia etno-geografică a lumii şi
repartiţia spaţială a populaţiilor s-au modificat în mod considerabil. Numărul statelor
a crescut. (…) Secolul XXI va fi secolul fragmentării statelor naţionale, al
transformării lor instituţionale şi structurale, al regionalizării şi etnicizării lor, al
recunoaşterii particularismelor, inclusiv ale celor corporatiste şi categoriale.
Odinioară, statul asimila; astăzi el purifică.”3
Un raport al CIA, intitulat „Tendinţe globale 2015”, încearcă să identifice
tendinţele majore care vor domina lumea în următorii 15 ani.
Specialiştii americani estimează numărul de grupuri etnice distincte din punct
de vedere lingvistic, la începutul secolului al XXI-lea, ca fiind între 2000 şi 5000,
pornind de la grupuri mici care trăiesc în zone izolate, până la grupuri mai mari,
aflate pe meleaguri ancestrale şi în diaspora.
Majoritatea statelor lumii sunt eterogene din punct de vedere etnic şi în multe
se află populaţii etnice bine reprezentate în ţările învecinate. Se apreciază, de către
aceiaşi specialişti, că, până în 2015, eterogenitatea va creşte în aproape toate statele,
ca urmare a migrărilor şi ratelor înalte de naştere în rândul populaţiilor migratoare şi
native.
Diferendele etnice sunt o realitate. Ele au cauze complexe, care derivă pe de o
parte din diversitatea etniilor şi tendinţa fiecăreia de a-şi păstra sau lărgi arealul de
cele mai multe ori în defavoarea altora, de obicei a etniei majoritare. În general,
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Cf. Joseph Yacoub, „Minorités nationales et prolifération étatique”, în Revue Internationale et stratégique, nr.
37/2000, p.84.
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confruntarea se duce pentru spaţiul geografic, care este însă excesiv spiritualizat şi,
adesea, mitizat.
Deşi diferendele etnice nu sunt în general de natură economică, factorul
economic se află totuşi, implicit, ca unul din determinanţii principali, la originea
acestor tipuri de diferende. Acest factor acţionează în două moduri: ca produs al
spaţiului şi în spaţiul geografic pentru care se duce disputa şi ca scop al acesteia.
Diferendul dintre două etnii trece cu uşurinţă din sfera etnicului în cea a politicului.
La drept vorbind, el nu este diferend etnic – nu se duce adică între şi în sistemele de
valori ale două sau mai multe etnii, ci între interesele acestora.
Fiind deci o expresie a confruntării de interese – care, în esenţă, sunt interese
de natură economică, politică, socială şi culturală – diferendul etnic este de fapt
politic. Ceea ce îl caracterizează este că preopinenţii nu constituie structuri politice, ci
structuri etnice. La fel stau lucrurile şi cu confruntările între alte tipuri de minorităţi.
De îndată ce confruntările au ca motiv principal interesul, este limpede că nu
etnogeneza sau caracteristicile culturale şi sociale ale unei entităţi (culturale, etnice,
religioase etc.) împing la confruntare, ci interesele acestora. Or, interesele intră deja
în sfera politicului. De unde rezultă că etniile şi alte tipuri de comunităţi fac efectiv
politică. Unii autori consideră că, în relaţiile dintre etnii, inclusiv în relaţiile
internaţionale dintre state şi naţionalităţi, survine, adesea, factorul psihologic şi cel
care ţine de memoria istoriei. De multe ori, acestea sunt considerate percepţii
exagerate.
Etniile au o existenţă istorică. Fiecare dintre ele are un timp istoric şi o anume
energie care se manifestă în comportamentul indivizilor, în modul în care ei rămân
fideli valorilor etniei şi se întorc mereu la ea, indiferent unde s-ar afla. Cu alte
cuvinte, forţa etniei constă în suportul valoric al etniei, în energia ei creativă, în forţa
pe care o transmite indivizilor, nu în agresivitatea ei, nu în modul în care este
protejată. Nimeni nu poate proteja ceva care nu există, ceva care nu are valoare.
Între valoarea etniei şi impostura etniei există o barieră de netrecut. Impostura
naşte totdeauna agresivitate. Valoarea naşte forţă, respect, cumpătare şi convieţuire.
Nici o etnie n-a supravieţuit pe această lume prin agresivitate, ci prin înţelepciunea
care rezultă totdeauna din forţa şi energia sistemului de valori. Aşadar, suportul
supravieţuirii etniilor îl reprezintă sistemul de valori al fiecăreia şi nu doar voinţa sau
dorinţa unora dintre lideri sau unora dintre cei care se află în spatele liderilor.
În funcţie de entităţi comunitare şi religii, natura riscurilor care afectează
securitatea naţională se caracterizează prin:
- Pe plan intern: recrudescenţa presiunilor identitare ale unora dintre etnii,
îndeosebi a celei maghiare; acţiuni de autonomizare a diferitelor zone pe criterii
etnice (Covasna, Harghita); crearea unui suport economic, cultural, informaţional şi
internaţional pentru o eventuală escaladare a diferendelor în vederea obţinerii unui
arbitraj internaţional de tipul celui de la Viena din 1940.
- Pe plan extern: presiuni exercitate de anumite grupuri, în numele unor
organisme şi comunităţi, pentru federalizarea ţării sau pentru acordarea unor
autonomii teritoriale etnice maghiare; presiuni exercitate de Ungaria îndeosebi
privind crearea unor privilegii pentru etnia maghiară.
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Declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo, din Serbia, a readus
în spaţiul public românesc, dezbaterile referitoare la obţinerea autonomiei teritoriale a
aşa zisului „Ţinut secuiesc”, dezbatere provocată de liderii comunităţii maghiare din
România, atât de cei „moderaţi”, cât şi de cei „radicali”. Reprezentanţii autorizaţi ai
clasei politice româneşti, ai mediului academic, ai societăţii civile şi mass-media, au
apreciat, aproape în totalitate, că nu există o similitudine între situaţia din Kosovo şi
cea din Transilvania, respectiv din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş şi că,
în aceste codiţii, Kosovo, nu poate constitui un precedent, în acest caz. Argumentele
invocate sunt de domeniul evidenţei, atât cele referitoare la modul cum a gestionat
România problema minorităţilor, după decembrie 1989, cât şi cele ce decurg din
statutul ţării noastre de membră a Uniunii Europene şi a NATO.
Aşa după cum este cunoscut, o poziţie singulară au avut-o liderii maghiari.
Astfel, „moderatul”, Arpad Antal, într-un interviu la radio BBC, afirma: „sunt
momente în care ştim că nu se poate face un pas înainte, sunt momente în care ştim
că se poate. Noi considerăm că acum este un moment prin care putem să sensibilizăm
comunitatea internaţională în a ne sprijini aceste revendicări fără a trece prin anumite
organe ale statului”. La rândul său, europarlamentarul László Tőkés, a reiterat – la
întâlnirea Consiliului Naţional Secuiesc, din data de 23 februarie 2008, de la Sfântu
Gheorghe – „necesitatea demarării negocierilor româno-maghiare şi a propus ca
asemenea proiectului – Ahtisaari, să fie elaborat un proiect de soluţionare a cauzei
maghiarilor transilvăneni, pentru a cărui protectorat ar trebui să câştige de partea lor
un renumit politician din străinătate, solicitând Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei (APCE) să demareze un raportor pentru evaluarea stării generale a
comunităţii maghiare din Secuime”.
Faţă de noile demersuri autonomiste ale liderilor maghiari, poziţia românească
a fost clară şi tranşantă, reamintindu-se faptul că autonomia solicitată, existentă de
facto în zonă şi se va amplifica odată cu accelerarea procesului de descentralizare,
fiind „la fel la Miercurea-Ciuc, ca şi la Călăraşi” (afirmaţia preşedintelui Traian
Băsescu). În schimb, - faţă de situaţia reală existentă în judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş, unde cetăţenii români de etnie maghiară sunt numeric majoritari, ca de obicei,
părerile au fost împărţite: de la cei care afirmă că în această parte de ţară, totul este
normal, până la cei care susţin că liderii maghiari, acţionând conform politicii
„paşilor mărunţi”, şi folosind cu abilitate slăbiciunile unei importante părţi a mediului
politic românesc, înaintează spre obiectivul propus: cel al obţinerii autonomiei pe
criterii etnice a aşa zisului „Ţinut secuiesc”4.
Şi de această dată, pe parcursul dezbaterilor din mass-media, pe această temă,
s-a putut constata o cunoaştere superficială a situaţiei reale din judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş, din partea unor formatori de opinie de la importante posturi de
televiziune şi radio, cât şi a publiciştilor de la numeroase publicaţii centrale.
Marea majoritate a populaţiei din România este de religie ortodoxă. Practic, nu
există riscuri interne importante în acest domeniu. Există însă unele acţiuni îndreptate
împotriva unor feţe bisericeşti, probabil şi cu scopul de a slăbi încrederea populaţiei
4
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în biserică. Acest lucru nu se întâmplă, deoarece românii sesizează cu uşurinţă
adevărul şi nu pot fi induşi în eroare. Credinţa lor este statornică şi nu poate fi
influenţată prin strategiile de imagine.
Există, totuşi, şi aici unele tensiuni: discuţii între biserici (catolici, grecocatolici, ortodocşi etc.) pe teme de patrimoniu; combaterea unora dintre sectele
religioase şi prevenirea extremismului religios.
Nu există o definiţie general valabilă a noţiunii de „satanism” care să
lămurească în mod exhaustiv toate aspectele legate de acest fenomen. Acele grupări,
care se percep şi se autodefinesc explicit ca fiind de sorginte satanistă, sunt în mod
evident minoritare. De asemenea, o mare parte a tinerilor suspectaţi a cocheta cu
mişcarea în sine, se folosesc pur şi simplu de o serie de elemente de „decor” din
doctrina satanistă sau sunt etichetaţi drept „satanişti” împotriva propriei lor voinţe5.
Însă, dincolo de semnificaţiile noţiunii în sine, mişcarea satanistă este prezentă mai
peste tot, inclusiv în România, începând cu perioada anilor de după evenimentele din
1989. Cimitire devastate, pereţi exteriori ai bisericilor mâzgăliţi cu tot felul de
inscripţii sau însemne satanice, pisici sacrificate pe altare, toate acestea nu sunt
altceva decât mărturii indiscutabile ale prezenţei sataniste în aceste locuri. În
momentul şi în măsura în care asemenea simptome şi evenimente se înmulţesc, şi
încă într-un interval de scurt timp, în diferite locuri, atunci societatea se simte tot mai
ameninţată de această mişcare, de această prezenţă. Aceasta, mai ales pentru faptul că
în spatele unor asemenea acţiuni nu se află doar tineri nevinovaţi, aflaţi la vârsta
pubertăţii, marcaţi de un anume teribilism inerent vârstei respective, ci chiar agresori
şi criminali, oameni care în numele lui Satan, aşa cum s-a putut dovedi, ucid cu sânge
rece. Dacă analizăm evoluţia fenomenului religios în România trebuie să recunoaştem
că asistăm la o stimulare a activităţii bisericilor, a implicării acestora în viaţa
comunităţilor şi la o amplificare a proceselor de socializare religioasă. Explicaţia
actualului reviriment al fenomenului religios în România trebuie căutată, în primul
rând, în experienţa comunistă în cadrul căreia ateismul devenise politică de stat, iar
confesiunile aveau un spaţiu restrâns de manifestare. Complementar acestei situaţii, o
altă explicaţie constă în faptul că România prezintă, din punct de vedere cultural,
caracteristicile unei societăţi tradiţionale în care predomină încrederea în biserică şi
importanţa divinităţii în viaţa cotidiană a omului.
Astfel, studii recente prezintă o situaţie a României profund religioasă (cel
puţin la nivel declarativ), mult diferită de fenomenul religios (cel puţin la nivel
declarativ), mult diferită de fenomenul religios observat în rândul ţărilor membre ale
Uniunii Europene6.

5

Cf. Pr. prof. univ. Dr. Nicolae ACHIMESCU, Satanismul – o expresie a violenţei împotriva lui Dumnezeu, în Violenţa
„În numele lui Dumnezeu”- Un răspuns creştin – (Simpozion internaţional), Alba Iulia, 2002, p.112.
6
Cf. Mr. Lector univ. drd. Mihail ANTON, Abordări sociologice privind relaţia dintre religie şi securitate, în Implicaţii
ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.E., Editura Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”
Bucureşti, 2006, p.165.
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FENOMENUL MIGRAŢIONIST ŞI IMPACTUL
ASUPRA CULTURII NAŢIONALE
Cristina Maria BANCIU*
Articolul îmbină aspecte de natură teoretică referitoare la concepul de migraţie cu imaginea
complexă a acestui fenomen manifestat profund în societatea românească actuală şi devenit un subiect
de reflecţie, alături de teme centrale, precum: globalizarea, transnaţionalismul, multiculturalismul sau
aculturaţia. Deşi a existat în toate timpurile, modificările sociale impuse de contextul geopolitic actual
au facut ca fenomenul migraţionist să devină una dintre marile provocări ale timpurilor moderne, fiind
favorizat de posibilităţile de circulaţie a informaţiilor, de tensiunile sociale şi situaţiile economice
precare.
Cuvinte-cheie: cultură naţională, migraţie, emigrant, imigrant, multiculturalism, criza
identitară

1. Consideraţii generale
Nicio societate nu este statică, istoria tuturor continentelor fiind marcată de
mişcări migratoare semnificative. În esenţă, migraţia este un fenomen consubstanţial
destinului uman, care trebuie văzut ca rezultat al interacţiunii dintre deciziile
individuale şi constrângerile sociale. Evoluţia fenomenului migraţionist actual,
voluntar sau forţat, oglindeşte, din multe puncte de vedere, situaţia din trecut. Europa
secolului al XX-lea a cunoscut o permanentă mişcare de populaţii, s-a confruntat cu o
creştere spontană şi masivă a numărului emigranţilor la nivel internaţional, precum şi
a distanţelor pe care aceştia le-au parcurs. Drept urmare, au existat suficiente motive
care să ne convingă de faptul că această realitate se va păstra şi în secolul al XXI-lea.
În aceste condiţii, specialişti în domeniul ştiinţelor sociale, jurnalişti şi politicieni
discută din ce în ce mai des, mai sincer şi mai profund despre problemele fluxurilor
de populaţii, despre fenomenele legate de integrarea migranţilor, despre contactul
culturilor, diaspora şi despre tot ceea ce înseamnă mişcare, voluntară sau impusă, a
oamenilor în afara frontierelor statelor sau în interiorul acestora.
În pofida unei evoluţii destul de îndelungate şi a unei permanenţe de-a lungul
secolelor, migraţia continuă să eludeze încercările analiştilor de o cuprinde într-o
anumită teorie. Conform celei mai simple definiţii, migraţia se referă la deplasarea
persoanelor şi la relocalizarea lor geografică, permanentă sau temporară. Mişcarea
migratorie este, în acelaşi timp, perpetuă, parţială şi universală, dependentă de cauze
economice, politice, sociale, care influenţează deplasarea în masă a cetăţenilor din
ţările de origine către cele de destinaţie, această mişcare fiind orientată, în general, de
la Est către Vest, în conformitate cu legile care guvernează fenomenul expansiunii
frontierei.
Ca rezultat al integrării europene şi al globalizării, migraţia trebuie privită ca
un fenomen obişnuit, nu ca o excepţie. Acest fapt merită semnalat, întrucât tot ceea ce
până acum era considerat o excepţie, o anomalie în raport cu condiţia sedentară a
*
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comunităţilor umane, şi anume exilul, dezrădăcinarea, înfruntarea cu străinătatea,
precum şi reflectarea tuturor acestora în imaginar, începe să fie perceput astăzi, în
urma unei schimbări radicale de atitudine, ca aparţinând cotidianului, uneori
provocând conflicte, alteori generând noi valori în interiorul unei comunităţi. Europa
din ultima jumătate de secol este pe cale să schimbe fundamental concepţia asupra
migraţiilor, administrarea noilor frontiere, în respectul drepturilor omului, constituind
prima mare provocare lansată de fenomenul migraţiei în perioada următoare.
Migraţia internaţională este o problemă extrem de complexă, care cuprinde o
serie de tipuri de mişcări ale populaţiei, la care se asociază o varietate de forţe şi
motivaţii, cu cauze şi consecinţe diferite. Opinia publică pare dezorientată de
procesul globalizării; pe de o parte, ea resimte imposibilitatea de a găsi refugiu în
interiorul propriilor frontiere, în iluzoria căutare a autarhiei naţionale, iar pe de altă
parte, nu poate admite ca politicile să fie subordonate, pasiv, exigenţelor
internaţionale, ţinând cont de propriile necesităţi şi aşteptări. Societatea umană
actuală trebuit să înveţe să accepte deosebirile. Atacurile rasiste manifestate tot
pregnant în Europa împotriva celor care cer azil ne demonstrează fragilitatea acestui
proces de recunoaştere şi tolerare a diversităţii provocate de migraţie. Ceea ce nu
trebuie omis în analiza fenomenului migraţionist este tocmai faptul că, în ultimele
decenii, harta lumii a fost redesenată, atât datorită răsturnărilor spectaculoase
intervenite pe scena politică internaţională, cât şi sub influenţa mutaţiilor tehnologice.
În continuă mişcare, oamenii îşi poartă şi culturile în migraţiile lor, întrucât
formarea de aşezări şi comunităţi de migranţi impune o serie de relaţii sociale noi
între societăţile de origine şi societăţile-gazdă, relaţii care nu au existat anterior.
Formarea comunităţilor imigrante, cu sau fără legături strânse cu reşedinţa iniţială a
acestora, creează şi transformă modele de putere culturală şi de identificare socială.
Prezenţa unei comunităţi de imigranţi generează, inevitabil, un element de comparaţie
şi contrast cu culturile indigene. Mişcarea oamenilor are ca rezultat mişcarea de noi
idei, religii, credinţe, obiceiuri, tradiţii. Pe termen lung, cel mai evident efect al
migraţiei îl constituie apariţia minorităţilor etnice, care pot transforma în timp o
societate omogenă într-una multietnică şi multiculturală.
Pe fondul acestor schimbări substanţiale s-au delimitat două tendinţe de fond:
una dintre ele se referă la globalizare, cealaltă confirmă încercarea diferitelor naţiuni
legate de propriul teritoriu de a se organiza în interiorul unor cadre regionale definite
prin legături de proximitate geografică şi istorică.
Migraţia transcontinentală este cu mult mai puţin semnificativă, în termeni
cantitativi, în comparaţie cu migraţia intraregională, astfel încât, putem afirma că
migraţia este mai mult regionalizată decât globalizată. În acelaşi timp, transformările
culturale determinate de migraţia internaţională sunt legate mai mult de transfer,
interacţiune şi dezvoltarea culturilor sociale şi naţionale decât de orice tip de
„globalizare culturală”. Datorită migraţiei, eterogenitatea culturală a multor ţări creşte
în mod semnificativ şi acest multiculturalism, sub toate aspecte sale, nu este lipsit de
probleme. În societăţile cu un anumit grad de imigrare se invocă un deficit de integrare
a imigranţilor care nu se conformează în mod identic aşteptărilor societăţii majoritare
de a adera la modelele culturale dominante ale zonei în care imigrează. Unele grupuri
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constituie adevărate societăţi paralele, puternic diferenţiate cultural de modelele
populaţiei majoritare.
Asociat cu migraţia internaţională dinspre ţările mai puţin dezvoltate către cele
cu un grad de dezvoltare superior, migraţia elitelor constituie un subiect de
dezbatere cu privire la consecinţele sale asupra dezvoltării sociale şi economice.
Termenul de „exod al creierelor” sau „brain drain” indică transferul internaţional de
capital uman, migraţia persoanelor cu un nivel superior de instruire şi cu un important
rol în evoluţia socială şi economică a ţării de origine. Ironia migraţiei internaţionale
constă în faptul că mulţi dintre cei care migrează legal din regiunile sărace spre cele
mai bogate sunt chiar aceia pe care ţările de origine îşi permit cel mai puţin să îi
piardă: cei care au un nivel superior de instrucţie şi sunt înalt calificaţi.
Cu toate acestea, migraţia elitelor nu trebuie privită doar ca un fenomen care
reprezintă, în mod invariabil, o pierdere pentru ţara de origine, chiar dacă este un discurs
vehiculat foarte mult în mediile politice şi mass-media. Migraţia permite multor
specialişti şi cercetători să se dezvolte şi să folosească pe deplin un potenţial creativ, care
nu ar fi fost pus în valoare în ţara de origine, în lipsa unor condiţii stimulative şi
competitive (referitoare la infrastructură, recunoaştere ştiinţifică, venituri
decente). Modelului „brain drain” îi sunt impuse anumite limitări de natură perceptivă,
dacă este analizat doar din perspectiva în care migraţia elitelor apare ca un proces
unidirecţional, de care doar ţara de destinaţie şi în mod special, economia sa profită. Se
vorbeşte din ce în ce mai mult de „circulaţia competenţelor”, „brain exchange” sau
„brain gain”. În anumite condiţii, migraţia elitelor poate fi privită ca un fenomen „winwin-win”, din care câştigă nu numai ţara de destinaţie, dar şi cea de origine şi
bineînţeles, migranţii înşişi.
Intensificarea mobilităţii persoanelor, ideilor şi bunurilor, precum şi
generalizarea utilizării tehnologiilor de informare şi comunicare la toate nivelurile
vieţii sociale reprezintă două dintre fenomenele care au produs profunde transformări
societale în ultimele două decenii. Acestea au generat şi continuă să provoace
modificări semnificative la nivelul structurilor sociale şi al modului în care
persoanele îşi percep poziţia într-o societate globală.
Practicile transnaţionale ale migranţilor, pe de o parte şi politicile de migraţie şi
integrare ale statelor occidentale, pe de alta, necesită studierea în rezonanţă cu această
nouă realitate socială. Ştiinţele sociale se confruntă cu limitele unor anumite
paradigme care consideră societatea ca fiind delimitată cultural, politic şi geografic
de frontierele statului-naţiune. Ori, societatea informaţională şi procesul de
globalizare sunt revelatoare pentru transformările pe care le suferă legăturile sociale
la distanţă, organizarea comunitară şi procesele identitare depăşind cadrul naţional de
analiză. Analiza impactului Internetului, telefoniei mobile, televiziunii prin satelit
asupra proceselor de migraţie reprezintă domenii de cercetare foarte pertinente.
Transnaţionalismul nu este un fenomen recent, chiar dacă ştiinţele sociale îi
acordă atenţie doar de câteva decenii. Mişcările migratorii, schimburile la distanţă şi
identificarea migranţilor cu două sau mai multe „patrii” şi culturi au existat dinaintea
perioadei moderne şi a organizării politice în state-naţiune. Dintotdeauna migranţii au
păstrat legături mai mult sau mai puţin intense cu locurile de origine. Scrisorile prin
care ţăranul ardelean, plecat în Statele Unite ale Americii în anii ’20, trimitea veşti
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familiei rămase în ţară sau casetele audio pe care emigrantul algerian în Franţa anilor
’70 le transmitea regulat familiei ramase în ţara de origine au cedat, însă, locul
Internetului şi telefoniei mobile. Emailul, fotografiile ataşate, transmisia de imagini
prin webcam, comunicarea prin messenger sau skype sau teleconferinţele între
persoane dispersate în diferite colţuri ale lumii sunt noile forme de coprezenţă şi
participare – în timp real – la universuri distanţate geografic dar în perfectă corelare
din punct de vedere socio-cultural.
Această realitate reflectă o adevărată revoluţie în planul legăturilor sociale.
Reţelele sociale ale migranţilor capătă o dimensiune nouă, „virtuală”, cu un efect
notabil asupra percepţiei distanţelor, asupra sentimentelor de dezrădăcinare şi de
apartenenţă. De exemplu, decizia emigrării este luată cu mai mare uşurinţă cunoscând
facilităţile mai puţin costisitoare de a rămâne în contact permanent cu cei dragi, de a
avea o informaţie bogată şi exactă asupra realităţii din ţara de adopţie, de a putea intra
uşor în contact cu conaţionali care au trecut prin aceleaşi experienţe. Pe de altă parte, se
dezvoltă o cultură diferită a mobilităţii, Internetul facilitând delocalizarea, dar şi munca
la distanţă.
Noile tehnologii contribuie la ceea ce se poate numi o „glocalizare” a vieţii
cotidiene, dublată de o metisare a modelelor culturale şi inventarea de noi moduri de
a se raporta la timp şi distanţe. Mobilitatea geografică este dublată de capacitatea de a
trăi într-un regim permanent de coprezenţă, „aici şi acolo”, în mod simultan.
Progresul cunoscut de telecomunicaţiile numerice din ultimii ani asociază mai multe
forme de expresie (scrisă, verbală şi vizuală) şi permite o comunicare comparabilă cu
cea directă.
Exemplele menţionate sunt semnale clare ale unui proces de extindere a
lumilor sociale în care evoluează atât migranţii, cât şi non-migranţii. Din acest punct
de vedere, diferenţele între migrant şi sedentar se estompează, iar universul
„posibilului” se lărgeşte. Pe de altă parte, impactul Internetului asupra fenomenelor
migratorii este complex şi ambivalent. Aceleaşi instrumente virtuale şi practici
transnaţionale pot servi scopuri diferite. Tehnologiile de informare şi comunicare
intensifică legăturile cu locurile de origine, putând încuraja exprimarea identităţii
naţionale în afara graniţelor statului prin cultivarea particularităţilor naţionale,
întărirea identităţii şi culturii de origine sau mobilizarea transnaţională pentru cauze
naţionale. Ele permit, însă, şi adoptarea unei poziţii critice faţă de ţara de origine, prin
confruntarea cu experienţele legate de alte universuri culturale şi sociale. Aceste
tehnologii încurajează implicarea în activităţi economice, sociale şi politice ce se
derulează în spaţii transnaţionale vaste şi contribuie la formarea unei identităţi
cosmopolite care mobilizează simboluri identitare heteroclite.
Ca urmare, migraţia contemporană reprezintă o provocare continuă la adresa
mecanismelor şi modelelor dominante ale producerii şi asumării coeziunii sociale, dar
şi la nivelul asumării şi afirmării apartenenţei la o anumită comunitate politică,
erodând, astfel, ideile referitoare la naţiune şi cetăţenie, aşa cum au fost asumate, în
mod convenţional, ca loialitate exclusivă a unui individ faţă de o entitate politiconaţională. Celebrarea multiculturalităţii din ultimele decenii nu înseamnă în mod
implicit şi soluţionarea problemelor generate de diversitatea etnoculturală crescândă.
Migraţia poate fi considerată un indicator fidel al stării de sănătate al organismului
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social şi rezultatul unor fenomene cumulate, dintre care cel mai important este
sărăcirea continuă a populaţiei.
2. Exerciţiul dificil al liberei circulaţii a românilor în Occident
Cei care studiază activitatea culturală a exilului românesc nu va fi surprins să
descopere preocupările vaste, diversitatea problematicilor abordate, activitatea de
promovare a culturii române în ţara de adopţie şi permanenta încercare de menţinere a
limbii române în paralel cu integrarea cultural-lingvistică în noul spaţiu. Intelectualii
români care au reuşit să emigreze în ţările occidentale au fost şi cei care au realizat o
continuitate în plan cultural autentic, reînnodând, într-un alt teritoriu, filoanele vieţii
culturale de acasă.
Exilul românesc din perioada comunistă este format cu predilecţie din
intelectuali, această perioadă putând avea drept motto o frază din rubrica „Bibliografie
românească” a revistei „Destin”, în care se afirma că „ceea ce nu se poate face astăzi
în ţară, trebuie făcut peste graniţă, tiparniţa românească devenind roaba
comunismului, editarea de carte în limba română, o prioritate pentru asigurarea
continuităţii culturale în valorile sale absolute, litera ce vede lumina zilei servind doar
ca apologetică politică şi ca unealtă de descompunere naţională”. Se poate spune că
sub acest crez a activat majoritatea intelectualilor care au ajuns în lumea liberă.
Dispersarea geografică a fost, aşa cum se cunoaşte, foarte vastă – de la ţările
occidentului european, până la Statele Unite ale Americii, America de Sud, Canada şi
chiar Australia. Desigur, mulţi dintre intelectualii exilului românesc şi-au căutat
adăpost mai ales în Franţa, Italia, Spania, dar şi în alte ţări europene.
Tendinţa mondială actuală de unificare a unor culturi extrem de diferite în mari
arii socio-politice nu a exclus nici România, integrarea în diverse tipuri de programe
internaţionale, participarea la marile evenimente politice ale lumii, mai noua
deschidere a ţărilor europene spre noi marcând societatea românească actuală.
Conceptul de „om modern” cuprinde dimensiuni precum deschiderea spre noi
experienţe; afirmarea independenţei faţă de autorităţile tradiţionale; credinţa în
eficacitatea ştiinţei şi abandonarea fatalismului; motivaţia înaltă pentru sine şi copii în
sensul autorealizării ocupaţionale şi educaţionale; deprinderi de planificare atentă a
activităţilor; participarea civică; efort de informare permanentă.
Multiculturalismul pare să răspundă necesităţilor unei lumi în schimbare, în
care exprimarea diverselor identităţi capătă forma unor răspunsuri în faţa provocărilor
aduse atât de către statul naţional, cât şi de sfera transnaţională şi globală. Astfel,
procesul globalizării ne pune în faţa unei continue resituări a raporturilor
majoritate/minoritate în spaţii culturale concrete şi la nivel global şi ne îndeamnă la o
continuă înţelegere, acceptare şi afirmare a diversităţii.
În Uniunea Europeană, deşi libera circulaţie a persoanelor este recunoscută ca un
drept fundamental, perspectiva extinderii spre est a generat în vechile state membre o
serie de temeri legate de migraţie. În timp ce Europa de Vest se temea de „refugiaţii
din est”, România visa la „întoarcerea” sa în Europa, încercând să se apropie de un
Occident mitizat şi, până nu demult, interzis.
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Perioada de după 1990 este una a revoluţiei identitare. Este perioada în care
totalitarismul social s-a dezagregat, diferenţierea socială s-a accelerat, iar himera
unităţii ordinii sociale s-a disipat. O mulţime de microuniversuri de referinţă au
explodat şi fiecare au căutat să se impună. În raport cu ele, individul a devenit
singurul pol al reorganizării ordinii sociale, întrucât individualizarea societăţii a fost
descătuşată.
În timp ce majoritatea românilor considerau aderarea la Uniunea Europeană
drept cel mai important moment istoric pentru ţară, de la destrămarea blocului sovietic,
acest eveniment s-a petrecut pe fondul unei scăderi a entuziasmului cetăţenilor
europeni privind extinderea către est. Un sondaj de opinie efectuat de către agenţia
Infratest Dimap şi publicat la data de 28 decembrie 2006, cu mai puţin de o lună de cea
de a cincia extindere, indica faptul că 53% dintre cetăţenii germani refuzau accesul
Bulgariei şi al României la structurile UE şi doar 39% ar fi acceptat aderarea celor
două ţări. Datele relevate de acest sondaj comparativ, care investighează atitudinea
cetăţenilor europeni faţă de extindere, demonstrează gradul scăzut de disponibilitate şi
acceptanţă manifestat de europeni la acea dată. Acest fapt era datorat, în principal, unei
cunoaşteri minimale, chiar superficiale, a realităţilor din România, rezumate la doar
câteva clişee legate de moştenirea comunistă şi tranziţia dificilă spre democraţie, dar şi
la amplasarea sa în regiunea balcanică sau la includerea Transilvaniei în teritoriul
naţional al României. Astfel de contexte au contribuit la portretizarea României drept
un „tărâm” îndepărtat, uneori violent, exotic şi subdezvoltat, ai cărui locuitori nu-şi
doresc decât să emigreze.
Este cunoscut fenomenul de asociere a creşterii numărului migranţilor cu
perioade de decădere sau instabilitate economică sau politică a unei ţări. Astfel, din
momentul în care societatea românească a început să se confrunte cu asemenea
probleme, indivizii care au dispus de capital educaţional, economic ori s-au situat la
polul opus, la un nivel de sărăcie accentuată, au fost tentaţi să emigreze, temporar sau
definitiv, în ţări cu o economie dezvoltată, cu un sistem politic şi social bine
organizat. Motivaţiile au fost diverse, pornind de la dorinţa de realizare profesională,
creşterea nivelului de trai sau, pur şi simplu, dorinţa de a avea „un trai decent”.
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DISTRUGEREA SATELIŢILOR CU AJUTORUL
RACHETELOR BALISTICE
- DIMENSIUNE MODERNĂ A RĂZBOIULUI Marius Bogdan CRĂCEA*
The new tactics of waging a war can change the first move that can occur in a war. The first
move can be now the destruction of the spy, navigation, communication and missile guidance
satellites belonging to the opponent.
This was demonstrated in recent years as possible by China and USA. Thus, on January 11,
2007 China destroyed an out of service weather satellite by launching a ballistic missile from a
mobile transporter placed at Xichang Space Center, in Sichuan province.
The US also has demonstrated such a capability on February 21, 2008 when the US Navy
shot down a spy satellite that deviate from path.

Tactica de a purta un război se poate schimba în sensul că prima mişcare care
poate avea loc într-un conflict armat să fie distrugerea sateliţilor de spionaj, navigaţie,
comunicaţii şi de ghidare a rachetelor care aparţin adversarului.
Acest lucru a fost demonstrat, în ultima perioadă, ca fiind posibil de către
China şi SUA.
Astfel, în data de 11 ianuarie 2007, China a doborât un satelit meteorologic
ieşit din uz prin lansarea unei rachete balistice de pe un transportor mobil aflat la
Centrul Spaţial Xichang, din provincia Sichuan.
De asemenea, SUA şi-a demonstrat o asemenea capabilitate în data de 21
februarie 2008 când Marina Militară americană a doborât un satelit de spionaj care se
abătuse de la traiectorie.
1. Distrugerea satelitului meteorologic de către China
a) Dimensiunea verticală a apărării în China.
Se pot distinge câteva perioade în ceea ce priveşte atenţia acordată mijloacelor
de contracarare a sateliţilor:
- perioada anilor `50, în care se realizează un transfer de tehnologie dinspre
Uniunea Sovietică în ceea ce priveşte construirea rachetelor.1
- perioada anilor `60. Originea programului de dezvolatare a mijloacelor de
doborâre a rachetelor se regăseşte în Proiectul 640, când în urma unei discuţii între
Mao Zedong şi părintele ştiinţei privind rachetele în China, Qian Xuesen în data de 6
februarie 1964, s-a exprimat necesitatea de a dezvolta propriile capabilităţi, oricât ar
dura, de a distruge eventuale rachete strategice nucleare inamice. Programul deşi
afectat de efectele Revoluţiei Culturale a continuat până în martie 1980 când a fost
abandonat
- perioada anilor `70. În data de 24 aprile 1970, China lansează primul ei
satelit, devenind a cincea ţară din lume care plasează în mod independent un satelit pe
*
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orbită după Uniunea Sovietică, SUA, Franţa şi Japonia.2 În literatura de specialitate
chineză apar articole care tratează armele anti-satelit din perspectiva Războiului
Rece, a competiţiei dintre SUA şi Uniunea Sovietică. Într-un astfel de articol, scris de
Ye Huaming, se apreciază că Statele Unite ale Americii sunt mai puţin îngrijorate de
eventuala diferenţă, comparativ cu Uniunea Sovietică, în ceea ce priveşte capacităţile
de luptă împotriva sateliţilor cât de ameninţarea rachetelor balistice. Ye Huaming,
absolvent al Academiei de Inginerie Aerospaţială Militară de la Moscova, considera
la acea dată că în cercetările făcute de americani pe linia apărării împotriva rachetelor
s-au obţinut rezultate care pot duce la implementarea unui sistem prin care să se poată
face „urmărirea, apropierea, discriminarea şi distrugerea sateliţilor”.
Într-o lucrare intitulată „Războiul spaţial şi armele laser: tendinţe în
dezvoltarea apărării cu ajutorul rachetelor”, autorii (Ji Shipan, Li Minghu) explorează
tendinţele urmărind aplicabilitatea militară a preluării imaginilor din spaţiu,
intelligence-ului electronic, a sateliţilor de averizare timpurie, de comunicatii şi de
observare a oceanelor. Se porneşte de la ideea că oriunde există o sabie, există un scut
şi că toate progresele în optică, laseri, microelectronică, sisteme de ghidare de
precizie, senzori în infraroşu dar şi în alte domenii vor determina schimbari
fundamentale în strategia de apărare, vor conduce în cele din urmă la o subminare a
eforturilor Uniunii Sovietice şi ale SUA de restricţionare a dezvoltarii sistemelor antirachetă şi anti-satelit.
Anii 1966-1976, prin Revoluţia Culturală, au dus însă la decimarea instituţiilor
de învăţământ prin înlăturarea unor oameni bine pregătiţii, în procesul de instaurare a
socialismului şi de îndepărtare a elementelor capitaliste.
- perioada anilor `80 se caracterizează prin încetarea Proiectului 640 şi o
reorganizare a activităţii de luptă împotriva sateliţilor. Tot atunci se încearcă
umplerea golurilor lasate de Revoluţia Culturală prin aducerea unor experţi străini
care să instruiască în China, prin trimiterea tinerilor să studieze afară şi prin
încheierea unor contracte cu firme străine care să aducă cu sine tehnologie. Se
conturează tot atunci ideea ca spaţiul este teatrul de operaţiuni militare cel mai înalt şi
că spaţiul reprezintă frontiera înaltă a securităţii naţionale. Această viziune a
prezentat o constanţă, regăsindu-se şi într-un text elaborat de general-maior Chang
Xianqi, publicat în 2002. Autorul susţine că militarizarea spaţiului şi „spaţializarea”
armatei continuă să se accelereze iar războiul în spaţiu o să devină inevitabil.
- perioada anilor `90 are pe plan mondial, ca prim eveniment în domeniu,
Razboiul din Golf din 1991, când s-a folosit intens tehnologia spaţială , aspect despre
care se consideră că a avut un impact major asupra gândirii chineze. Cu toate acestea,
în China însă se constată un declin al numărului de articole privitoare la tehnologia de
luptă împotriva sateliţilor (ASAT) în tipăriturile periodice de specialitate,
reprezentative. Astfel, primele trei publicaţii ale comunităţii aerospaţiale din China,
dacă în anii `80 conţineau 129 de articole pe această temă, în anii `90 numărul
acestora s-a redus la 76, iar următoarele 3 publicaţii din anii `90 au cuprins 29 de
articole axate pe tehnologie ASAT, ceea ce face ca primele 3 publicaţii din anii `80 să
2
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conţină mai multe texte tematice decât primele 6 publicaţii de specialitate din anii
`90. Cauzele acestui fapt nu sunt conoscute dar se presupune că acest lucru s-a
întâmplat şi pe fondul dirijării specialiştilor spre sfera comercială a activităţilor
spaţiale.
- perioada 2000-2007. Dacă aratam o anumită statistică pe primele publicaţii
reprezenative, există şi o analiză pe ansamblul publicaţiilor, numărul acestora fiind
într-o deosebită creştere. Astfel, dacă în anii `80 se regăsesc 198 de articole pe
tehnologia ASAT, în anii `90 sunt 328 iar în perioada 2000-2007 sunt 780. Şi
numărul publicaţiilor sunt în creştere: 30 în anii `80, 155 în anii `90 şi 207 în 2007.
b) Orbirea sateliţilor cu ajutorul laserelor – variantă de anihilarea
sateliţilor.
Preocupările de autoprotejare faţă de capacitatea sateliţilor de a opera au luat
diverse forme. Astfel, spre exemplu, Rusia a dezvoltat capabilitatea de a bruia
actvitatea sateliţilor prin dispozitive aflate la sol. Un astfel de sistem a fost utilizat de
către Iraq, în 2003, care a cumparat 400 de dispozitive de bruiaj care aveau
capacitatea de a afecta ghidarea rachetelor, rachetele fiind proiectate de a-şi atinge
ţintele cu ajutorul informaţiilor provenite de la sateliţii de poziţionare globală.
Se estima la acea dată că 80% din echipamentul de război se orientează pe baza
informaţiilor GPS. Sistemul de bruiaj avea capacitatea de a devia de la traiectorie
bombele care intră în categoria J-Dams („joint direct attack munitions”), care au fost
pentru prima dată folosite în 1999, în Kosovo, dar şi alte sisteme. Se presupune că
echipamentele de bruiaj ar fi ajuns în Irak prin Yemen şi Siria, acestea fiind trecute în
acte ca fiind destinatarii finali, dar şi cu ajutorul unor zboruri umanitare din Rusia.
Firma producătoare avea sediul in Moscova şi se numea Aviaconversiya. Odată cu
echipamentul au sosit şi instructori în scopul pregătirii personalului în folosirea lui.3
China însă, pentru a contracara activitatea sateliţilor a pus la punct un sistem de
orbire a acestora cu ajutorul razelor laser. Informaţia a apărut public în anul 2006,4
când deja de câţiva ani se produceau o serie de astfel de atacuri cu raze laser deosebit
de puternice care să treacă prin atmosferă şi să fixeze o ţintă care se deplasează cu
viteză mare. Au existat discuţii aprinse în interiorul administraţiei americane dacă să
facă cunoscut acest lucru dar, invocându-se necesitatea păstrării unei relaţii bune cu
China, în perspectiva unor eventuale conflicte cu Coreea de Nord şi Iran, s-a decis ca
în raportul anual de evaluare a riscurilor să se menţioneze doar posibilitatea unor
atacuri chineze de orbire cu ajutorul razelor laser a sateliţilor care au rolul de a prelua
imagini, dar nu s-a admis şi faptul că astfel de acţiuni au fost deja înregistrate.
Riscul estimat a fost perceput ca fiind înalt întrucât imediat partea americană a
început experimente prin care, cu ajutorul unor lasere, şi-a orbit un satelit propriu
pentru a evalua exact potenţialul unei astfel de capacităţi şi a verifica dacă se poate
realiza o mapă care să indice zone în care sateliţii s-ar aflat în condiţii mai sigure.
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China urmăreşte prin mijloace simetrice şi asimetrice să cotracareze
capacităţile americane, să ridice gradul de risc sub care se află forţele americane la
graniţa ei. Orbirea sateliţilor de recunoaştere optică are tocmai un astfel de efect şi
este un mijloc asimetric de acţiune prin care nu se urmăreşte angajarea într-un
conflict direct.
Acest mijloc de acţiune are capacitatea de a indisponibiliza sateliţii electrooptici, avand aici cei trei mari sateliţi americani din seria Keyhole, produşi de
Lockheed Martin cu mult timp în urmă (orbirea oricăruia din aceştia reprezintă o
pierdere semnificativă de informaţie) dar poate afecta şi buna funcţionare a sateliţilor
radar cum sunt cei de tipul Lacrosse. Sistemul GPS are şi o aplicabilitate civilă,
ajutând la orientarea navelor maritime, a automobilelor dar şi a aeronavelor.
Deşi predictibil şi de înţeles comportamentul Chinei, el generează o serie de
probleme a căror rezolvare este dificilă întrucât implică soluţii costisitoare şi trebuie
că conţină şi tehnologie care să facă faţă ameninţărilor care vor exista în următoarele
decade, întrucât este dificilă modificarea componentelor hard ale sateliţilor odată ce
aceştia ajung în spaţiu, putându-se realiza doar eventuale schimbări ale soft-ului.
Având în vedere transformările privind ameninţările la adresa sateliţilor, prin
trecerea de la utilizarea unor arme care nu pot discerne între ţinte, cum este cazul
distrugerii sateliţilor cu ajutorul exploziilor nucleare care afectează toate sistemele
electronice pe o anumită distanţă, fie ca este vorba de sateliţi proprii , fie de cei ai
adversarilor, la arme care se focalizeză pe un anumit obiect, se urmăresc metode
specifice de contracarare. Statele Unite ale Americii iau în considerare realizarea unei
reţele de sateliţi de recunoaştere de dimensiuni mai mici care să permită funcţionarea
întregului prin irelevanţa incapacitării unui nod în reţea, dar acest nou sistem ar
presupune costuri importante, de aceea s-au elaborat şi variante cu rol de compensare
a unor eventuale disfuncţionalităţi, de exemplu prin folosirea mai extinsă a avionului
F-22 care beneficiază de un radar puternic şi de diverse capacităţi electronice.
c) Experimentul distrugerii satelitului meteorologic.
Experimentul chinez de lovire a satelitului a venit pe fondul refuzului SUA de
a purta negocieri de restricţionare a utilizării militare a spaţiului şi poate fi interpretat
şi ca o încercare de forţare de către China a SUA în direcţia schimbării policii
spaţiale. Dar înţelegerea inevitabilităţii războiului spaţial schimbă mult datele
problemei.
În data de 11 ianuarie 2007 China a lansat o rachetă balistică SC – 19 ASAT de
pe un trasportor mobil (Trasporter – Erector – Launcher/TEL) aflat la instalaţia de
testare din Songlin5, lângă Xichang, provincia Sichuan şi a distrus, prin mijloc
cinetic, satelitul meteorologic FY–1C, aflat pe orbită din 1999, la aproximativ 865km
(537mile), având 750kg, fiind al patrulea satelit din seria Feng Yun.6
Până la lovirea satelitului au fost observate, de-a lungul timpului, prin mijloace
tehnice alte două încercări nereuşite, distrugerea acetuia reuşind abia la a treia
încercare. Partea chineză nu a admis efectuarea acestui test imediat ci în data de 23
ianuarie. Comunitatea internaţională a reacţionat manifestând două îngrijorări:
5
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pericolul declanşării unei curse a înarmării în spaţiu şi pericolul pe care îl prezintă
pentru ceilalţi sateliţi fragmentele rezultate în urma impactului.
Se estimează faptul că în urma impactului dintre dispozitivul de distrugere
cinetică purtat de rachetă şi satelit au rezultat aproximativ 1500 de obiecte mai mari
de 10cm şi 35000 cu dimensiuni în jurul la 1cm. Aceste bucăţi de 1cm nu pot fi
identificate şi ele pot lovi cu viteze de până la 10 ori cea a unui glonţ într-un
dispozitiv proiectat să fie foarte uşor.
Tocmai datorită necesităţii prezervării spaţiului, experimentele de distrugere a
obiectelor aflate în spaţiu au fost încetate în 1985, până la acea vreme doar SUA şi
Uniunea Sovietică reuşind astfel de teste. La acea dată însă s-a decis că este
preferabil, pentru a nu face spaţiul inutilizabil prin rezidurile care ar face imposibilă
funcţionarea sateliţilor în spaţiu, şă se accepte supravegherea făcută de inamici a
teritoriului.
Astfel, China a devenit în 2007 a treia ţară care a distrus un obiect în spaţiul,
după ce în 2003 a ocupat acceaşi poziţie în rândul celor care au trimis o misiune
umană în spaţiu; acestea reprezentând, se pare, rezultate ale eforturilor depuse în
domeniu începând cu anii `80.
d) Experimentul din 2010 de distrugere a unei rechete balistice cu rază
medie de acţiune.
În data de 11 ianuarie 2010, la exact 3 ani de la lovirea satelitului
meteorologic, China a realizat un nou experiment cu implicaţii atât în ceea ce priveşte
tehnologia ASAT (anti-satelit) cât şi tehnologia de apărare împotriva rachetelor
balistice.
Testul a presupus lansarea unei rachete balistice cu rază medie de acţiune,
CSS-X-11 de la Centrul Spaţial şi de Rachete - Shuangchengzi şi aproape în acelaşi
timp a unei rachete SC-19 de la Complexul de Testare a Rachetelor-Korla. Distanţa
dintre cele două puncte de lansare a fost de aproximativ 1100km iar interceptarea s-a
făcut la 250km altitudine. În urma impactului nu au rămas fragmente în spaţiu.
Racheta SC-19 este aceeaşi cu cea folosită la distrugerea satelitului din 2007. De
altfel această rachetă a mai fost folosită în teste şi în 2005 şi 2006.
Lansarea celor două rachete din experiment (CSS-X-11,SC-19) dar şi impactul
au putut fi observate cu ajutorul sateliţilor de către americani care s-au adresat şi
aliaţilor lor din zona respectivă pentru a avea o reacţie (Australia, Japonia, Coreea de
Sud) dar şi Chinei pentru a cere o serie de lămuriri.7 China a precizat faptul că
experimentul s-a desfăşurat în graniţele sale şi a avut un caracter defensiv.
De altfel, Statele Unite au ştiut cu câteva zile înainte de acest experiment de
interceptare, despre tipul de rachete şi locaţiile de lansare, au dispus informarea
completă a unor aliaţi (Australia, Canada, Marea Britanie, Noua Zeelandă) dar şi-au
planificat să nu avertizeze China, să nu încerce să o convingă să nu facă acest
experiment întrucât s-a apreciat faptul că aceasta nu se va lăsa convinsă de acest lucru

7
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şi în plus Statele Unite nu voiau să-şi dezvăluie sursele şi metodele prin care au ajuns
la acele informaţii.8
e) Implicaţii asupra Taiwanului şi susţinerii americane a acestuia.
Taiwanul reprezintă un loc de ciocnire a interesului american cu cel chinez. Pe
de-o parte există dorinţa Chinei de a reintra în posesia teritoriului iar pe de altă parte
există protecţia oferită Taiwanului de către SUA, Taiwanul ocupând şi un loc
important pe harta industriei electronice şi a resurselor naturale necesare ei.
Atât experimentele de orbire cu laseri, de distrugerea a unui satelit aflat pe
orbită cât şi doborârea unei rachete balistice aflată la 250km altitudine (aproximativ
aceeaşi distanţă de la care a fost doborât şi satelitul american aflat în derivă) ridică
gradul de risc la care sunt supuse trupele americane în zonă, prin capacitatea Chinei
de a orbi şi a distruge sateliţi americani aflaţi pe orbite apropiate, care au rolul de a
supravhegea strâmtorile dintre China şi Taiwan. Sateliţii respectivi ar putea îndeplini,
în eventualitatea unui conflict, un rol important în coordonarea acţiunilor.
Tocmai de aceea Taiwanul a apreciat ca fiind un act de agresiune experimentul
chinez de lovire a satelitului.
2. Distrugerea satelitului de spionaj de către SUA
a) Politica spaţială americană;
Activitatea în spaţiu americană este reglementată la acest moment de Politica
Spaţială Naţională a Statelor Unite9, document aprobat de administraţia Bush la 31
august 2006, înlocuind vechea politică spaţială elaborată de adminstraţia Clinton care
a fost în vigoare începând cu 14 septembrie 199610. Aceste strategii au o componentă
clasificată şi o alta neclasificată şi se pot face paralele între informaţiile publice din
ambele concepţii.11
Noua politică spaţială americană a atras atenţia cu o serie de modificări. În
opinia mea diferenţa este dată de implementarea conceptului cheie „libertate de
acţiune în spaţiu” (freedom of action in space) într-un mod central (până atunci având
o exprimare laterală), care se realizează prin refuzul unor viitoare angajamente,
tratate privind controlul armamentelor în acest domeniu, prin plasarea noţiunii de
libertate de acţiune în spaţiu la acelaşi nivel cu noţiunile de putere aeriană şi putere
navală şi prin negarea accesului în spaţiu a celor ostili intereselor Statelor Unite.
Astfel, dacă obiectivele principale actuale sunt „consolidarea supremaţiei
spaţiale naţionale şi aigurarea capabilităţilor spaţiale în timp util pentru a promova
obiectivele americane de securitate naţională, securitate internă şi de politică externă”
şi „să asigure neîngrădirea operaţiunilor Statelor Unite, în şi prin spaţiu, pentru a ne
apăra interesele acolo”, obiectivele administraţiei Clinton erau „sporirea cunoaşterii
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despre Pământ, sistemul solar şi univers prin explorări umane şi robotice” şi
„întărirea şi menţinerea securităţii naţionale a Statelor Unite”.
Dacă în vechea variantă se vorbea despre dezvoltarea şi operarea „capacităţilor
spaţiale de control pentru a se asigura libertatea de acţiune în spaţiu” doar atunci când
aceste măsuri ar fi „în conformitate cu obligaţiile prevăzute în tratate”, în noua
variantă se regăseşte exprimarea „Statele Unite se vor opune dezvoltării unor noi
regimuri juridice sau altor restricţii care încearcă să interzică sau să limiteze accesul
SUA în spaţiu sau utilizarea acestuia”.
b) Experimentul lovirii propriului satelit de spionaj.
La un an de la experimentul chinez de distrugere a satelitului meteorogic,
Statele Unite au avut ocazia din nou de a demonstra potenţialul de a lovi sateliţi.
Oportunitatea i-a fost oferită de revenirea pe Pământ într-o manieră necotrolată a
satelitului de spionaj USA-19312 ,lansat în decembrie 2006 cu o rachetă Delta II, cu
care s-a pierdut legătura încă de la început şi care avea astfel combustibil neconsumat
păstrat la temperaturi scăzute, combustibil de o natură toxică aflat într-un rezervor
despre care se presupunea că nu s-ar fi dezintegrat la reintrarea în atmosferă, iar
vaporii acestui combustibil, după contactul, cu solul ar fi avut un efect letal asupra
persoanelor aflate pe o suprafaţă cu dimensiunile aproximative a două terenuri de
fotbal, prin afectarea plămânilor, a ţesuturilor respiratorii.
De aceea s-a decis distrugerea satelitului şi a rezervorului cu ajutorul unei
rachete balistice. S-a pornit în acesc scop de la sistemul naval de apărare anti-rachetă
AEGIS, relizându-se modificări în ceea ce priveşte racheta dar şi în ceea ce priveşte
sistemele radar aflate în diferite locaţii.
Racheta folosită a fost de tipul Standard Missile-3, urmând ca aceasta să
distrugă prin impact, nu prin explozie, satelitul.
S-au modificat sistemele radar şi soft-urile pentru a putea urmări un obiect care
se mişcă cu o viteză mult mai mare decât obiectele pentru care au fost proiectate, s-au
realizat schimbări în ceea ce priveşte ghidarea după sursa de caldură, fiindcă în acest
caz căldura degajată ar fi fost mult mai mică decât în cazul rachetelor, deoarece în
cazul satelitului acesta ar fi fost încalzit doar de razele solare.
Pentru a lovi satelitul s-au pregătit 3 rachete SM-3 modificate, dacă una nu şiar fi atins ţinta, o alta ar fi fost lansată la un interval de o zi sau două, interval în care
se putea realiza o evaluare a efectele încercării eşuate.
De asemenea, s-au avut în vedere şi ferestrele de timp în care se putea realiza o
astfel de lansare. Astfel, de exemplu, s-a asteptat şi aterizarea navetei spaţiale Atlantis
pentru a o proteja de fragmentele care ar fi rezultat din impact.
În data de 21 februarie, de pe crucişătorul USS Lake Erie, parte a sistemului
Aegis, a fost lansată o rachetă SM-3 modificată. Crucişătorul a fost însoţit în aceasta
misiune de distrugătoarele USS Decatur şi USS Russell. USS Decatur avea menirea
de a oferi informaţii către USS Lake Erie privind traiectoria, iar USS Russell
reprezenta soluţia de back-up. O serie de radare aflate la sol, telescoape şi radare
aflate la bordul navelor aveau rolul de a observa dacă satelitul a fost lovit. De
12
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asemenea, un avion al Forţelor aeriene americane urmărea eliberarea de vapori din
respectiva substanţă toxică şi o navă monitoriza prin telemetrie obiectele în spaţiu.
Încercarea a fost una reuşită (costurile se pare că s-au ridicat până la 60
milioane$), racheta lansată a trecut pe lângă satelit, urcând la 150 de mile, s-a întors
şi a lovit din sens invers13, impactul realizându-se spre Pamânt, la o altitudine de
247km (133mile marine).14 15 16 Există şi imagini ale acestui moment.17
Satelitul a fost lovit la intrarea în atmosferă, astfel încât fragmentele rezultate
să revină pe Pământ. Aproape toate resturile s-a calculat că se vor distruge sau vor
ajunge pe Pământ, într-un interval de 24-48 de ore, prin parcurgerea atmosferei iar
fragmentele rămase urmând să revină şi ele într-un interval de până în 40 de zile.
Deci, pe de-o parte avem experimentul chinez de distrugere a satelitului
meteorologic FY-1C la o altitudine de 865km (537mile) cu rămânerea fragmentelor
pe orbită o perioadă deosebit de lungă şi pe de altă parte încercarea reuşită americană
de distrugere a satelitului de spionaj, la o altitudine de 247km (133mile), cu revenirea
rămăşiţelor pe Pământ, cu toate implicaţiile acestor evenimente asupra viitoarelor
strategii de ducere a războaielor.
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HACKTIVISM. SPRE A TREIA CONFLAGRAŢIE MONDIALĂ
Daniela TOBĂ*
Sub presiunea noilor repere de dezvoltare în tehnologia informaţiei şi comunicaţii, statele
din întreaga lume şi-au implementat în ultimii ani capabilităţi tot mai importante în domeniul
atacurilor cibernetice. Miliarde de dolari sunt investite anual nu doar în tehnici ofensive în
domeniul cibernetic, dar mai ales în cele defensive. În centrul atenţiei stau hackerii, fie motivaţi
personal, fie angajaţi de diverse organizaţii nonguvernamentale, companii private sau agenţii de
securitate ale guvernelor. Atunci când hacking-ul capătă accente politice prin mesajele publice
lansate în spaţiul virtual de către aceştia, efectele sociale devin semnificative. Omenirea se află,
afirmă din ce în ce mai mulţi analişti, în pragul unor schimbări revoluţionare în toate planurile
societale, iar cei care au contribuit şi vor contribui semnificativ la acestea sunt, fără îndoială,
hackerii. Consecinţele globale ale acţiunilor lor în mediul de securitate actual, nepregătit pentru un
astfel de conflict, sunt în acest moment impredictibile, cu atât mai mult cu cât din ce în ce mai mult
voci anunţă iminenţa unei a treia conflagraţii mondiale.

În urmă cu 40 de ani, unul dintre cei mai influenţi teoreticieni în comunicarea
publică, Herbert Marshall McLuhan, afirma că „al treilea război mondial va fi un
război de gherilă informaţională fără distincţie între participanţii militari şi cei
civili”.1 Afirmaţia este extraordinară, având în vedere că atunci când profesorul
McLuhan a murit Internetul era un vis intangibil pentru cetăţenii obişnuiţi.
Într-un interviu acordat recent revistei online Think Ouside the Box2, reputatul
futurolog Bruce Sterling, răspunzând la întrebarea: „Internetul a început ca
experiment militar, însă acum reţeaua este intens folosită atât de guverne, cât şi de
cetăţeni. Cum ne afectează astăzi prezenţa reţelei vieţile personale?”, afirma: „Aş
remarca faptul că reţeaua nu este tocmai consistentă, ci mai degrabă extrem de
mobilă şi schimbătoare. Internetul care a existat înainte de apariţia browserelor are
foarte puţin de-a face cu internetul actual, care susţine entităţi precum Facebook. De
asemenea, Internetul chinezesc a fost conceput de către o societate bazată pe control,
în timp ce internetul islandez are un caracter extrem de diferit, în ciuda unor dotări
tehnologice foarte similare – aceleaşi routere care ar fi fost familiare armatei
americane şi acum 40 de ani”. Bruce Sterling continua astfel: „Avem noroc că, până
acum, am fost scutiţi de un Al Treilea Război Mondial nuclear, dar este foarte
adevărat că suntem în plin război informaţional între armată şi civili. Distincţia
dintre populaţia civilă şi serviciile secrete devine din ce în ce mai ştearsă. S-ar părea
că natura unei societăţi a reţelei este aceea de a dizolva organismele disciplinare şi
de a organiza oamenii în noi moduri, extrem de ciudate (s.n.)”.
Un „război rece cibernetic”, în care să fie implicate majoritatea statelor de pe
glob, ar putea fi cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale în următorul
deceniu, releva şi raportul pe 2007 al companiei de securitate informaţională McAfee,
în document precizându-se şi faptul că cel puţin 120 de state din întreaga lume
dezvoltă metode de folosire a Internetului în scopuri ilegale, de la influenţarea
*
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pieţelor financiare, până la atacarea reţelelor guvernamentale sau militare.
„Infracţiunile cibernetice reprezintă o problemă globală. Au evoluat enorm în ultimii
ani şi deja nu mai reprezintă doar un pericol la adresa industriei sau a unor indivizi,
ci s-a transformat într-o ameninţare la adresa securităţii naţionale”, afirma Jeff
Green, vicepreşedinte al McAfee Avert3.
„Următorul război mondial ar putea să se deruleze în spaţiul virtual şi acest
lucru ar fi o catastrofă", a avertizat şi secretarul general al Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor, Hamadoun Toure, cu ocazia salonului ITU Telecom World 2009
de la Geneva . În opinia sa, „fiecare ţară depinde acum, la un nivel critic, de
tehnologia informatică în domenii precum comerţul, finanţele publice, sănătatea,
serviciile de urgenţă şi distribuţia de hrană". Şi continuă: „Pierderea reţelelor vitale
ar putea handicapa rapid o ţară întreagă", adăugând că "cel mai bun mod de a
câştiga un astfel de război este, în primul rând, să-l eviţi."
Sub presiunea noilor repere de dezvoltare, în tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, şi conştientizând pericolul la adresa securităţii naţionale, agenţiile
guvernamentale de securitate din întreaga lume şi-au dezvoltat capabilităţi tot mai
importante în domeniul atacurilor cibernetice, iar miliarde de dolari sunt investite
anual nu doar în tehnici ofensive în domeniul cibernetic, dar mai ales în cele
defensive. Vulnerabilitatea demonstrată a sistemelor informatice chiar şi în statele
cele mai avansate din punct de vedere tehnologic, mai ales ca urmare a atacurilor
răsunătoare din ultimii ani împotriva unor sisteme considerate iniţial de specialiştii în
domeniu ca fiind impenetrabile (precum cele asupra CIA, FMI, Lockhead Martin,
Mitsubishi etc.) a determinat guvernele să se aplece cu seriozitate asupra
CYBERINT, îndeosebi asupra capacităţii de apărare. Bunăoară, SUA încearcă să-şi
creeze un poligon pentru testarea contra-atacurilor cibernetice, prin realizarea unui
model "la scară" a Internetului, care să permită simularea atacurilor unor puteri
străine şi ale hackerilor şi să testeze modalităţi de ripostă, iar Germania a decis să
răspundă creşterii numărului de atacuri informatice prin înfiinţarea unui Centru de
apărare cibernetică la Bonn, însă şi celelalte state precum Israel, Japonia, China,
India, Franţa, Rusia etc. nu au rămas mai prejos în dezvoltarea capabilităţilor de
apărare, ripostă şi atac în domeniu. În centrul atenţiei stau evident hackerii, fie
motivaţi personal, fie angajaţi de diverse organizaţii nonguvernamentale, companii
private sau chiar guverne.
Conform statisticilor Kaspersky Lab pentru trimestrul doi al acestui an4, 89%
din totalul traficului DDoS a fost generat în 23 de ţări, în topul clasamentului aflânduse Statele Unite ale Americii şi Indonezia, fiecare cu un procent de 5%. Atacurile
DdoS sunt tot mai frecvent folosite ca forme de protest împotriva activităţii unor
guverne sau corporaţii. În trimestrul doi al acestui an, cel mai lung atac de tip DDoS
(Distributed Denial-of-Service este un tip de atac informatic, care se produce atunci
când mai multe sisteme sunt folosite pentru a supra-încărca (flood) banda unei reţele,
prin trimiterea continuă de comenzi/cereri către serverele acesteia) a durat 60 de zile,
1 oră, 21 de minute şi 9 secunde, iar numărul cel mai mare de astfel de atacuri
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îndreptate împotriva unui singur website a fost de 218. Motivele pentru care cele
două state se situează pe primele poziţii în acest top sunt date de faptul că în SUA se
află cele mai multe computere, iar în Indonezia se găsesc cele mai multe computere
infectate din lume. Cele mai active grupări de hackeri au fost Anonymous şi LulzSec
(o grupare presupus a fi desprinsă din aripa radicală a Anonymous), acestea reuşind
prin atacuri DDoS să scoată temporar din funcţiune o serie de website-uri
guvernamentale precum cele din SUA, Marea Britanie, Spania, Turcia sau Iran,
printre care şi www.cia.gov (website-ul CIA din SUA) sau www.soca.gov.uk (pagina
British Serious Organized Crime Agency - SOCA). Cazul companiei Sony este, de
asemenea, un exemplu de mare corporaţie care a căzut victimă atacurilor DDoS
lansate de Anonymous; în timp ce atacul asupra www.playstationnetwork.com era în
desfăşurare, serverele PSN au fost sparte, iar datele personale a peste 77 milioane de
utilizatori au fost compromise. Amploarea fenomenului nu poate fi însă apreciată cu
acurateţe întrucât „foarte rar se întâmplă ca organizaţiile să recunoască faptul că au
fost ţinta unor atacuri DDoS, deoarece vor să-şi protejeze reputaţia”, spune Yuri
Namestnikov, Senior Malware Analyst, Global Research and Analysis Team,
Kaspersky Lab5.
Când hacking-ul capătă accente politice, prin mesajele publice lansate în
spaţiul virtual, efectele asupra securităţii naţionale depăşesc graniţele tehnice ale
războiului cibernetic. De altfel, hacktivismul nu este un concept nou. Încă din anii
’80, hackerii răspândiţi pe întreg globul s-au organizat în reţele online, motivându-şi
politic acţiunile. Pe măsură ce spaţiul virtual şi-a lărgit graniţele, oferind posibilităţi
nelimitate de comunicare dinamică tuturor segmentelor sociale, hackerii,
conştientizându-si forţa de impact imagologic, şi-au dezvoltat şi promovat propria
identitate, ajungând ca în ultimii 20 de ani să devină un vector puternic de influenţă
socială, economică şi politică prin mesajele bine articulate lansate pe Internet. Astfel,
hackerii ajung să intre în atenţia specialiştilor în securitatea naţională din două
perspective: atât din punct de vedere al acţiunilor în sfera criminalităţii cibernetice,
dar şi ca surse de instabilitate socială cu risc de degenerare în varii forme de proteste
şi revolte stradale. Omenirea se află, afirmă din ce în ce mai mulţi analişti, în pragul
unor schimbări revoluţionare în toate planurile societale, iar cei care au contribuit şi
vor contribui semnificativ la acestea sunt, fără îndoială, hackerii. Consecinţele
globale ale acţiunilor lor în mediul de securitate actual, nepregătit pentru un astfel de
conflict, sunt în acest moment impredictibile.
În acest sens, directorul Serviciului Român de Informaţii, ambasadorul George
Cristian Maior, afirmă în “Viziunea strategică 2011-2015”6, “expansiunea lumii
virtuale a condus la emergenţa unei noi dimensiuni a puterii statale, „puterea
digitală”, cu efecte pe termen lung asupra cunoaşterii strategice şi acţiunilor statului
în plan naţional şi internaţional. De asemenea, individul a dobândit noi instrumente
de acţiune, prin intermediul accesului la baze de date şi reţelele informatice,
instrumente prin care poate influenţa în mod direct exercitarea puterii în plan intern
sau internaţional. Recurenţa revoluţiilor Facebook sau Twitter din Europa până în
5
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Orientul Mijlociu demonstrează impactul acestor instrumente virtuale asupra
regimurilor politice, impact de neimaginat acum mai puţin de un deceniu. Formele
de evoluţie a „puterii digitale” vor reprezenta, în egală măsură, oportunităţi de
dezvoltare, dar şi vulnerabilităţi şi provocări la adresa securităţii, iar gestionarea
acestora va fi determinată de capacitatea de accesare, decelare şi utilizare a
informaţiei.”
La finele anului 2010, compania Panda Security avertiza, printr-un raport
publicat pe website-ul lor7, că anul 2011 va fi sta sub spectrul unor noi tendinţe
radicale în criminalitatea informatică, hacktivismul şi războiul cibernetic urmând să
ţină trează atenţia publicului larg. Luis Corrons, director tehnic al Panda Security,
enumeră în acest raport 10 tendinţe majore pentru acest an, cele mai importante fiind:
- Războiul cibernetic. Fenomenul Wikileaks, virusul anului Stuxnet, care a
provocat pagube uriaşe peste tot în lume şi a marcat începutul unei noi categorii de
malware cu utilizare în spionajul şi sabotajul industrial (vizând iniţial procesul de
centrifugare în centralele nucleare ale Iranului), precum şi articolele insinuând
implicarea guvernului chinez în atacurile informatice împotriva Google sau a altor
ţinte, au marcat un punct de cotitură în istoria acestor conflicte. În raport se afirmă
faptul că: “În războaiele cibernetice, ca şi în conflictele actuale din viaţa reală, nu
mai există uniforme şi grade care ne-ar permite să distingem între inamic sau aliat.
Este ca şi în cazul războaielor de guerrilla, în care este dificil să identifici cine
lansează atacul şi de unde. Singurul lucru posibil a fi stabilit este obiectivul
atacului.”
- Protestele cibernetice au devenit, în mod indubitabil, noul mare curent al
anului 2010. Această mişcare a fost relansată de gruparea de hackeri Anonymous,
prin operaţiuni precum operaţiunea “Payback” (“Revanşa”), ţintind în special
organizaţii care încearcă să împiedice pirateria pe internet, şi ulterior, pentru a îşi
arăta susţinerea pentru Julian Assange, redactorul şef al Wikileaks. De altfel, chiar şi
utilizatori cu cunoştinţe tehnice limitate se pot alătura acestor proteste cibernetice,
care se manifesta prin atacuri DDoS (atacuri prin Internet, provenind din mai multe
surse, împotriva unei anumite ţinte şi destinate blocării activităţii acesteia) sau
campanii de lansare spam. „În ciuda încercărilor pripite ale multor ţări de a bloca
aceste tipuri de activităţi sau de incriminare a protestatarilor, considerăm că în 2011
vor fi şi alte proteste cibernetice, organizate de acest grup sau de altele noi.
Internetul ocupă un loc din ce în ce mai important în vieţile noastre şi este un canal
prin care ne putem manifesta în mod anonim şi liber, cel puţin pentru moment, prin
urmare, vom înregistra tot mai multe exemple ale acestor tipuri de proteste civile”,
se afirmă în raport.
„Imaginea de ansamblu nu se îmbunătăţeşte. Este adevărat că în 2010 am
asistat la câteva arestări importante (cum ar fi creatorii reţelei de calculatoare
“zombie” Mariposa care a permis acestora controlul a peste 13 milioane de sisteme
şi pierderi de milioane de dolari pentru companii şi persoane fizice) care au afectat
în mod clar lumea infractorilor cibernetici. Aceste acţiuni sunt totuşi insuficiente
dacă luăm în considerare amploarea sistemelor împotriva cărora luptăm. Profiturile
7
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acestei pieţe negre se ridică la mii de milioane de dolari şi mulţi criminali operează
fără a fi prinşi din cauza anonimatului din Internet şi a multor lacune juridice.
Climatul economic a contribuit la gravitatea acestei situaţii întrucât, pe măsura
creşterii şomajului în multe ţări, multe persoane văd în asta o oportunitate de a face
bani cu risc minim, chiar dacă acest lucru presupune înfăptuirea unei infracţiuni”, a
mai declarat Luis Corrons, ale cărui previziuni s-au dovedit anul acesta corecte în
integralitatea lor.
Este deja o certitudine faptul că în prezent ne confruntăm cu o criză economică
fără precedent în ultimii 80 de ani, deocamdată fără perspective de finalizare în
termeni de redresare şi stabilitate. Având ca obiectiv final introducerea monedei
unice sau instaurarea noii ordini mondiale - după cum acuză adepţii teoriilor
conspiraţioniste, urmărind printre altele crearea Statelor Unite ale Europei - aşa cum
afirmă din ce în ce mai mulţi politicieni europeni, sau pur si simplu fiind un efect
logic şi previzibil al politicilor monetare inflaţioniste, criza care a afectat practic toate
statele lumii riscă să transforme lumea într-un imens câmp de manifestare acută a
revoltelor şi revoluţiilor populare. Primăvara Arabă - strâns legată de fluctuaţiile
preţurilor pe piaţa alimentară, uriaşele proteste din Spania, Grecia, Israel, Italia,
Germania, Portugalia şi alte state europene – rezultante ale şomajului şi sărăciei
accelerate, mişcarea Occupy Wall Street aflată în creştere exponenţială - declanşată
împotriva oligarhiilor financiare, protestele din China, toate conturează tabloul unei
revoluţii globale ale cărei premise se regăsesc, în diverse forme germinative, pe toate
continentele.
Într-un interviu acordat King World News, în această primăvară8, Gerald
Celente, un celebru specialist american în prognoze de trenduri economice şi sociale,
citat deseori în The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal sau
Financial Times pentru acurateţea previziunilor sale, consideră că revoltele care au
început din Iran şi au ajuns până în Spania constituie începutul unui nou război
mondial, declanşat de preţurile prea mari ale alimentelor, de şomaj şi de inegalitate
socială. De altfel, Gerald Celente a prevăzut că anul 2011 va fi anul “Jos cu ei 2.0″
(Off With Their Heads 2.0), un an al răsturnărilor de regimuri, prognoză care
deocamdată s-a dovedit a fi corectă în lumea arabă. El arăta în interviu că toate aceste
revolte au nişte trăsături comune şi că se vor extinde în toată Europa în această vară,
ceea ce s-a şi întâmplat, iar până la iarnă ar putea deveni globale.
La rândul lui, într-un interviu acordat în Der Spiegel la începutul lunii
octombrie a acestui an, fostul consilier economic al lui Barack Obama, Austan
Goolsbee, vorbind de actuala criză economică şi de necesitatea recapitalizării
băncilor, preciza că: „actuala criză financiară este diferită de cea din anul 2008. Este
una creată de Europa, nu de Statele Unite" şi avertiza: "dacă Europa nu rezolvă
problema băncilor subcapitalizate, situaţia poate deveni explozibilă şi se poate
transforma într-un război la nivel global".
Şi Jan Vincent-Rostowski, ministrul de finanţe polonez, susţinea în 14
septembrie 2011, în Parlamentul European, că: „trebuie să salvăm Europa, cu orice
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preţ. Pericolul unui potenţial război, în următorii 10 ani, deşi acum nu facem planuri
pentru următorii 10 ani, este un scenariu la care ar trebui să ne gândim.”
În suita de avertismente lansate de specialişti se înscrie şi avertizarea voalată a
reputatului economist Nouriel Roubini, denumit şi “Dr. Doom” datorită acurateţii
predicţiilor sale, cel care a vorbit prima dată despre actuala criză economică
mondială. Într-un editorial publicat în luna august a acestui an, în „Economonitor”9,
Roubini afirmă că: „Recentele demonstraţii populare, de la cele din Orientul
Mijlociu şi Israel şi până la cele din Marea Britanie, precum şi nemulţumirile tot mai
pronunţate din China, se vor generaliza în curând, atât în ţările cu economii
avansate, cât şi în cele emergente. Iar toate acestea vor avea un singur punct de
plecare: sărăcia în creştere, şomajul ridicat, inegalitatea şi lipsa de speranţă. Chiar
şi clasele de mijloc din lume simt cum le scad veniturile şi nivelul de trai”.
Nu este de mirare că într-un astfel de context economic global, concomitent cu
expansiunea uriaşă a accesului la Internet peste tot în lume, hacktivismul a luat
amploare în forme şi efecte nebănuite, toate cu un numitor comun - îndemnul la
nesupunere civică, fiind de altfel unul dintre catalizatorii cei mai importanţi ai
activismului cibernetic datorită aurei romantice în care sunt învăluite acţiunile
hackerilor şi care atrage ca un magnet mai ales tinerii internauţi.
De altfel, în 1984 Stephen Levy, în cartea sa „Hackerii, eroii revoluţiei
computerelor”10, prezenta în 6 puncte un cod etic al acestora: accesul la computere
trebuie să fie neîngrădit, toate informaţiile trebuie să circule liber; nu trebuie să
existe încredere în autorităţi; hackerii trebuie judecaţi după acţiunile lor de hacking,
nu după criterii precum studiile, vârsta, sexul sau statutul lor social; trebuie creată
artă şi frumuseţe pe un computer; computerul poate schimba în mai bine viaţa.
Acestea sunt principiile pe care le clamează şi în prezent hackerii. De exemplu,
Hacktivismo, un grup de hacktivişti desprins în 1999 din vestitul Cult of Te Dead
Cow şi care este activ şi în prezent, susţin că hacktivismul înseamnă folosirea unor
argumente mult mai elocvente - fie coduri, fie cuvinte – pentru a construi o societate
mai bună, grupul acţionând în numele propriei “Hacktivismo Declaration” inspirată
din Declaraţia Drepturilor Omului.
Făcându-şi simţită prezenţa individual sau în grupuri, hacktiviştii au reuşit, mai
ales în ultimele două decenii, să-şi modifice imagologic statutul de terorist cibernetic
într-unul de luptător pentru drepturi şi libertăţi, speculând extrem de bine tendinţa
generală a cetăţeanului de a contesta autoritatea şi reuşind să canalizeze tensiuni
sociale. În 1998, bunăoară, hackerii din Electronic Disturbance Theatre au obţinut
susţinere globală printr-o serie de atacuri reuşite asupra website-urilor guvernului
mexican şi ale Pentagonului care aveau ca scop aducerea în atenţia opiniei publice a
situaţiei indienilor din Chiapas. În acelaşi an, Kaotik Team atacă 45 de website-uri
ale autorităţilor indoneziene, cerând deplină autonomie pentru Timorul de Est şi
generând astfel o mişcare de susţinere puternică în zonă. La începutul anilor 2000 au
fost lansaţi masiv viruşi precum Mawanella (care arăta arderea a două moschei şi a
100 de magazine deţinute de musulmani în Mawanella), Injustice (prin care se
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protesta împotriva asasinării unei fetiţe palestiniene) sau Vote-A (care întreba dacă
America trebuie sau nu să intre în război), iar această metodă de hacktivism a
continuat şi va continua să fie folosită cu succes.
Dacă în anii ’80, asistam la manifestări limitate ale transmiterii mesajelor
politice prin intermediul computerelor, prin exponenţi precum Freenet, Cult of The
Dead Cow sau 1984 Network Liberty Alliance care militau pentru libertatea de
exprimare şi dreptul la viaţă privată, anii ’90 s-au caracterizat prin atacuri
semnificative asupra website-urilor guvernamentale şi mesaje politice mult mai bine
articulate, prin hackeri individuali sau grupuri precum milw0rm, Electronic
Disturbance Theatre, Chaos Computer Club, Phrack, The Yes Man sau L0pht. Două
momente cheie s-au remarcat în această decadă: primul se referă la declaraţia de
război cibernetic din anul 1998 împotriva Irakului şi Chinei, lansată de hackerii
Legions of Underground (LoU) pentru a protesta împotriva restricţionării Internetului
în respectivele ţări, şi cărei i s-a opus prima alianţă de hackeri realizată la scară
globală, formată din incluzând grupări vestite precum Cult of The Dead Cow sau
Phrack, iar a doilea se referă la vestitul caz Echelon, când hacktiviştii uniţi în
mişcarea Jam Echelon Day au încercat să întrerupă, la finele anului 1999, această
uriaşă reţea internaţională de comunicaţii (nu se ştie oficial dacă au reuşit, însă există
un raport NSA care afirmă că la începutul anului 2000 computerele lor au căzut
“inexplicabil”).
Începând cu anul 2001 s-au dezvoltat noi forme de activism cibernetic,
concomitent cu posibilităţile oferite de dezvoltarea tehnologiei informaţiilor. Două
momente importante marchează această perioadă: apariţia grupării Anonymous care
lansează în 2008 aşa-numitul Project Chanology, un protest digital împotriva
Bisericii Scientologice care a reuşit să creeze un adevărat curent activist în SUA, iar
în anul 2009 joacă un rol semnificativ în diseminarea informaţiilor în spaţiul virtual
privind protestele electorale din Iran, precum şi acţiunile hackerilor chinezi din anul
2008, care au atacat repetat website-ul CNN şi al altor televiziuni ca formă de
susţinere a mişcării de protest Journey of Harmony care a durat 129 de zile şi a
marcat imagologic şi sociologic Jocurile Olimpice de la Beijing din acel an.
Vedetele ultimilor ani au fost Wikileaks şi Anonymous, în contextul în care
grupurile şi manifestările hacktiviste s-au înmulţit considerabil. Wikileaks este vârful
de lance al unui nou gen de activism care şi-a propus să aducă la cunoştinţa
publicului internaţional informaţii care nu ar fi avut nici o şansă să ajungă în presa
„convenţională”. Deşi website-ul a fost lansat în decembrie 2006 şi numai în anul
2007 a publicat aproximativ 1,2 milioane de pagini care documentau diverse afaceri
sau acţiuni pe care hackerii de la Wikileaks le-au dezvăluit, iar în anii ulteriori şi-a
confirmat direcţia de acţiune prin publicarea unor noi documente clasificate, dar şi a
altor materiale precum mesajele lui Bin Laden, abia în ultimii doi ani acesta a devenit
un adevărat fenomen, odată cu publicarea telegramelor diplomatice reprezentând
corespondenţa dintre Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii şi
ambasade ale Statelor Unite din toată lumea. Organizaţia declară că a fost înfiinţată
de dizidenţii chinezi, jurnalişti, matematicieni şi programatori din SUA, Taiwan,
Europa, Australia, şi Africa de Sud, directorul fiind cunoscutul activist australian
Julian Assange. De altfel, arestarea acestuia a determinat atât hackerii, cât şi
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milioane de simpatizanţi din toată lumea, să protesteze aducând astfel în atenţia
întregii media şi a opiniei publice acţiunile şi documentele publicate de Wikileaks.
Apariţia numeroaselor clone Wikileaks în diverse state, precum şi atenţia constantă
acordată de media fenomenului măsoară doar în bună parte impactul pe care acest tip
de hacktivism l-a avut şi continua să-l aibă peste tot în lume.
Anonymous şi-a consolidat poziţia hacktivistă prin operaţiuni precum:
Payback (prin care au fost atacate prin metoda DDoS o serie de website-uri şi reţele
deţinute de grupări şi organizaţii anti-piraterie, momentele de vârf fiind penetrarea
reţelei PlayStation deţinută de compania Sony), Avenge Assange (de susţinere a lui
Julian Assange prin atacurile asupra Amazon, PayPal, Visa şi MasterCard, băncii
elveţiene PostFinance, dar şi a altor bănci şi companii la fel de renumite), Egypt,
Tunisia, Lyban şi Syrian (o parte din seria de atacuri care a inclus si operaţiunile
Bahrain, Jordan şi Morocco şi care au demonstrat implicarea activă a grupării în
Primăvara Arabă prin penetrarea reţelelor guvernamentale), Bank of America (prin
care hackerii au făcut publice adresele de mail ale angajaţilor băncii şi care
demonstrau “corupţia şi frauda”), Intifada (ca răspuns la atacurile cu virusul Stuxnet
care s-a presupus fi creat şi lansat de Israel şi SUA) şi mai ales Anti-Security (derulată
împreună cu LulzSec şi constând în atacuri asupra structurilor de securitate şi
contractorilor de armament din aproape toate ţările lumii). Membrii grupării au spart
website-urile relevante şi au penetrat reţelele guvernamentale, reţelele diverselor
companii comerciale, website-urile unor bănci etc. şi au transmis mesaje de protest
online. În prezent, în foarte puţine colţuri de pe glob Anonymous nu şi-a făcut încă
simţită prezenţa. Practic, au folosit toate mijloacele prin care un hacker îşi poate face
cunoscută prezenţa pe Internet. Reuşitele Anonymous în spaţiul virtual şi mesajele
puternice antisistem au declanşat rapid simpatie şi susţinere din partea internauţilor
fără implicare în hacking, astfel încât prin Anonymous nu se mai înţelege azi doar o
grupare de hackeri. Cei care au ieşit în stradă alături de ceilalţi protestatari în toate
colţurile lumii, purtând măşti Guy Fawkes şi agitând logo-ul Anonymous, nu au fost
şi nu sunt hackerii, ci simpli cetăţeni, ridicând astfel numele la rangul de concept şi
transformând astfel nişte simple acţiuni de hacking într-un adevărat fenomen
hacktivist în continuă creştere. Măştile Guy Fawkes au putut fi văzute la toate
revoltele din ultimii doi ani, de la Primăvara Arabă, până la cele din statele europene
– îndeosebi Spania, Grecia, Italia, Germania şi Israel, precum şi în SUA, statele
asiatice şi cele de pe continentul african, devenind parte semnificativă din
simbolistica acestor noi mişcări fără lideri declaraţi. Relevantă pentru efectele sociale
ale acţiunilor Anonymous râmâne implicarea în Primăvara Arabă prin acţiuni de
hacking şi activism stradal, dar mai ales promovarea şi susţinerea “în teren” a
mişcării “Occupy Wall Street” care a fost lansată online în 13 iulie anul acesta de
către grupul de activişti Adbusters şi care în prezent a căpătat ecou nu numai pe
întreg teritoriul SUA, dar şi în foarte multe ţări de pe glob, conturându-se a fi punctul
de plecare al unui potenţial conflict global fără precedent între guverne şi cetăţenii
respectivelor state. Este imposibil de tras o linie, în prezent, între grupul de hackeri
Anonymous şi mişcarea socială Anonymous.
Nu am întâlnit deocamdată, în zona cercetărilor cu caracter public, studii
relevante care să analizeze mecanismele psihosociale ale acţiunilor hackerilor şi
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hacktiviştilor şi efectele reale asupra navigatorului pe Internet. Care anume este
impactul asupra autorităţii guvernului X în ochii cetăţeanului când acestuia i se
înlocuieşte pagina web oficială cu un mesaj ironic sau cu o caricatură? Cum poate
reacţiona un plătitor de rate când citeşte pe Internet corespondenţa internă cinică a
unei bănci la care are credit? Ce garanţii pentru propriul stat sau în relaţie cu alte state
mai poate oferi o agenţie guvernamentală de securitate când documentele ei
clasificate ajung să fie distribuite online „la liber”? Să ne amintim, bunăoară, valul de
simpatie creat în ţară în momentul când hackerii din gruparea RNS - Romania
National Security au atacat site-urile presei franceze, lăsând în urmă mesajul:
"Ţiganii nu sunt români. Noi v-am respectat Franţa, voi ne veţi respecta România!",
însoţit de tricolorul românesc. Cum a fost afectată autoritatea guvernului român,
acuzat că nu ia poziţie împotriva denigrărilor venite din media unui alt stat şi care
poate fi reacţia cetăţenilor români în cazul în care RNS şi-ar manifestările hacktiviste
şi într-o bună zi va chema cetăţenii români în stradă, în contextul situaţiei economice
în continuă degradare? Iar astfel de întrebări pot continua, însă singurul răspuns
concret pe care îl avem acum se rezumă la două efecte vizibile ale acţiunilor
hackerilor, fie ei motivaţi personal sau în slujba unor organizaţii sau guverne:
înmulţirea, precum ciupercile după ploaie, a seminariilor, meselor rotunde, punctelor
pe ordinea de zi a summit-urilor şi comisiilor de investigare pe tema războiului
cibernetic, iar pe de altă parte dezvoltarea accelerată a fenomenului hacktivist şi
multiplicarea efectelor sale sociale prin manifestări din ce în ce mai ample de revoltă
stradală.
Concluzii
Pe de o parte, specialiştii în securitate cibernetică atrag atenţia asupra unei
posibile a treia conflagraţii mondiale care se va derula în mediul virtual, în care
beligenranţii vor fi de-a valma atât militari, cât şi civili, şi în care acţiunile de hacking
joacă un rol-cheie. Pe de altă parte, economiştii şi politicienii semnalează pericolul
unei a treia conflagraţii mondiale cu arme convenţionale, generată de actuala criză
economică. Însă realitatea ultimilor ani ne oferă cu adevărat perspectiva completă: un
posibil al treilea război mondial în ambele dimensiuni, având ca factori declanşatori
nu numai interminabila sete de război a statelor puternice, accelerată în ultimele două
decade, cât mai ales tensiunile sociale determinate de criza economică profundă cu
care se confruntă omenirea. În acest tablou sumbru hacktivismul va juca un rol
semnificativ, dacă nu crucial, fiind o punte strategică extrem de complexă şi dinamică
între spaţiul virtual şi cel real. Există şi statistici care afirmă ca practic există câte un
hacker la fiecare sută de utilizatori de Internet şi chiar dacă sub 1% dintre aceştia ar fi
orientaţi spre activism sau ar fi angajaţii unor guverne sau companii importante,
rămâne riscantă incorecta apreciere a rolului lor în viitorul apropiat.
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI COMPETITIVE
Raluca-Ana-Maria DUMITRU*
Sustainable development of humanity must be maintained and possibly improved living
conditions for as many members of society while maintaining dynamic stability ecosphere
macrosystem components including macro-system itself.
The term „sustainable development” was introduced in the current language of the World
Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) in 1987.
As Bertrand de Jouvenel appreciated, we do not have to regard the slow progress and we
want in fact „no longer treat the planet as a mine to exploit, but as a fund manager administered in
good spirit”.
Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, resurse, abordare economică, abordare sociologică,
abordare ecologică (eco-dezvoltare), progres.

1. Provocări majore ale dezvoltării
Lumea se confruntă în prezent cu o presiune extraordinară generată de
insuficienţa resurselor, în special în cazul celor mai săraci şi dezavantajaţi locuitori ai
planetei1. Un miliard de oameni, îndeosebi din ţările în curs de dezvoltare, nu au
acces la apă curată; 1,7 miliarde oameni nu au acces la sistemul sanitar; peste 2,2
milioane oameni din ţările în curs de dezvoltare, majoritatea copii, mor anual datorită
bolilor asociate lipsei apei şi serviciilor de sănătate. Până în anul 2025, circa o
jumătate din populaţia globului se va confrunta cu lipsa apei. La aceste statistici mai
trebuie adăugată creşterea populaţiei globului cu aproximativ 90 milioane pe an,
creştere concentrată de asemenea în ţările în curs de dezvoltare. Toate acestea sporesc
provocările uriaşe cărora decidenţii politici trebuie să le facă faţă. Ei trebuie să
reconcilieze nevoile şi aspiraţiile unei populaţii în creştere cu resursele limitate
oferite de mediul natural.
După cum aprecia şi Bertrand de Jouvenel, noi nu avem în vedere încetinirea
progresului şi dorim de fapt „a nu mai trata planeta ca pe o mină de exploatat, ci ca
pe un fond de administrat în spirit de bun gospodar”.2
Societatea aflată în dezvoltare economică este supusă unei combinaţii de trei
tipuri de schimbări3:
- progresul utilităţii, manifestat prin satisfacerea cerinţelor sau prin realizarea
prosperităţii oamenilor, ca urmare a creşterii salariului real pe cap de locuitor şi
a ameliorării calităţii mediului;
- progresul educaţiei şi învăţământului, sănătăţii şi nivelului general de calitate a
vieţii, cunoştinţelor şi al capacităţilor decizionale;
- autorespectul manifestat prin independenţă faţă de dominaţia altora sau a
statului.
*
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Dintre provocările majore se detaşează:
• Producţia alimentară. Creşterea populaţiei globului la 9 miliarde de
locuitori în următorii 40 de ani va determina dublarea consumului de alimente. Deşi
rata necesară de creştere a producţiei alimentare este de 1,6% anual (2% în ultimele
trei decenii), oamenii de ştiinţă consideră că această sarcină va fi foarte dificil de
realizat în viitor deoarece multe dintre sursele de creştere anterioare nu mai sunt
disponibile. Două optiuni rămân posibile: intensificarea producţiei pe pământul aflat
deja în folosinţă sau extinderea producţiei pe suprafeţe noi. În ultimele trei decenii, pe
seama intensificării s-a asigurat 90% din creşterea producţiei agricole. Este însă greu
de apreciat dacă o nouă „revoluţie verde” va mai putea fi posibilă în viitor asigurând
creşteri la fel de spectaculoase ale veniturilor ca în anii anteriori. Provocarea constă
nu doar în a încerca o performanţă asemănătoare, cât mai ales de a realiza acest lucru
într-un mod mai puţin dăunător mediului decât până acum.
• Creşterea rapidă a populaţiei. Sporirea rapidă a populaţiei şi a volumului
de activităţi creşte presiunea asupra ecosistemelor fragile. În ultimul deceniu, între
7% şi 10% din pădurile tropicale au fost distruse; importante straturi geologice au
fost epuizate, iar zonele de litoral au fost poluate într-un ritm nemaiîntâlnit.
Agricultura bazată pe defrişarea pădurilor concomitent cu creşterea tot mai rapidă a
populaţiei creează cicluri vicioase ale degradării solului şi reducerii productivităţii.
Este recunoscut faptul că o creştere a veniturilor nu produce aceste probleme, ci din
contră, le poate reduce.
• Urbanizarea şi poluarea. Faptul că 90% din creşterea populaţiei globului
se înregistrează în zonele urbane ridică probleme deosebite de schimbare socială şi
instituţională, investiţii în infrastructură şi controlul poluării. Numeroase autorităţi
municipale sunt copleşite de responsabilităţile curente, iar sarcinile aflate în faţa lor
vor continua să crească în viitor. Pentru a face apa curată disponibilă pentru fiecare
locuitor în următorii 40 de ani trebuie extinse serviciile pentru mai mult de 3,7
miliarde rezidenţi urbani. În oraşe precum Bangkok, Mexico City sau Sao Paulo,
aerul poluat şi apa constituie serioase ameninţări pentru sănătatea populaţiei. Emisiile
industriale ale gazelor de seră, ameninţând creşterea cu 2-4 grade C a temperaturii
globului de-a lungul următorului secol, nu dau semne de atenuare. Reducerea
consecinţelor poluării în unele ţări cu creştere rapidă cere ca poluarea pe unitatea de
output industrial să scadă cu 90% până în 2030. De asemenea, consumul de energie a
crescut. Din totalul consumului energetic, combustibilii minerali reprezintă în prezent
80%, ceea ce duce la poluarea aerului şi la efectul de seră.
Atât Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea din iunie 1992
de la Rio de Janeiro, cât şi Conferinţa ONU de la Johannesburg din perioada 26
august - 4 septembrie 2002 au contribuit în mod semnificativ la conştientizarea
urgenţei unei dezvoltări durabile. Mesajul clar adresat întregii lumi este următorul:
Fără o gestionare mai bună a mediului înconjurător, dezvoltarea va fi subminată, iar
fără o dezvoltare accelerată a ţărilor sărace, politicile privind mediul vor eşua.
Aceste conferinţe au constituit astfel un semnal adresat întregii lumi care, după
decenii de distrugere a calităţii mediului în favoarea creşterii economice, a devenit tot
mai îngrijorată privind legătura crucială şi potenţial pozitivă între cele două
fenomene. Umanitatea trebuie să înveţe să trăiască în cadrul restricţiilor mediului
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fizic, privit atât ca furnizor de inputuri, cât şi ca loc de evacuare a deşeurilor. Trebuie
recunoscut că, deşi degradarea mediului nu a atins nivelurile critice de ameninţare a
vieţii pe pământ, ea poate provoca un declin puternic a calităţii lumii în care trăim.
Trebuie asumată responsabilitatea privind alte specii şi necesitatea protejării
biodiversităţii. De asemenea, este necesară găsirea unui mod care să permită tuturor
oamenilor, în prezent şi în viitor, să se bucure de apă si aer curat, precum şi de soluri
fertile.
Începutul revoluţiei industriale din Anglia marchează conştientizarea
importanţei factorului natural şi punerea naturii „sub lupa cercetării economice”.4
2. Direcţii de cercetare a dezvoltării durabile
Conceptul de „dezvoltare durabilă” a fost definit iniţial ca fiind „capacitatea de
a satisface necesităţile generaţiei actuale fără a compromite şansa generaţiilor viitoare
de a-şi satisface propriile necesităţi”.5
Dezvoltarea durabilă a umanităţii trebuie să asigure menţinerea şi, eventual,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cât mai mulţi dintre membrii societăţii, în
condiţiile menţinerii stabilităţii dinamice pentru toate componentele macrosistemului
ecosferei, inclusiv pentru macrosistem în sine.6
Termenul de „dezvoltare durabilă” a fost introdus în limbajul curent de
Comisia Mondială asupra Mediului şi Dezvoltării (Comisia Brundtlant) în 1987.
Vorbind despre dezvoltare ca „satisfacerea nevoilor generaţiilor prezente fără a
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi asigura nevoile”, raportul
Comisiei Brundtlant, Viitorul Nostru Comun, a pus în evidenţă nevoia de abordare
simultană a imperativelor dezvoltării şi mediului.
De atunci, a fost depusă o muncă substanţială pentru operaţionalizarea
conceptului de dezvoltare durabilă, ceea ce a constituit de altfel şi principala temă a
Raportului Dezvoltării Mondiale prezentat de Banca Mondială în 1992. Eforturile vor
înregistra un progres în măsura în care se va reuşi integrarea a trei puncte de vedere:
- cel al economiştilor, ale căror metode caută să maximizeze bunăstarea în
condiţiile constrângerilor impuse de stocul de capital existent şi de tehnologiile
disponibile;
- cel al ecologiştilor, care pun accentul pe păstrarea integrităţii subsistemelor
ecologice considerate vitale pentru stabilitatea ecosistemului global. Unii susţin
prezervarea tuturor ecosistemelor, în timp ce alţii vorbesc de menţinerea rezistenţei şi
adaptabilităţii dinamice a sistemelor naturale ce constituie suport al vieţii. Unităţile
de calcul ce răspund acestui ultim deziderat nu sunt monetare, ci fizice, iar
disciplinele predominante care le studiază sunt biologia, geologia, chimia şi ştiinţele
naturale în general;
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- cel al sociologilor, care accentuează faptul că actorii-cheie sunt fiinţele
umane, ale căror modele de organizare socială sunt cruciale pentru identificarea
soluţiilor viabile în vederea atingerii unei dezvoltări durabile. Într-adevăr, dovada
constă în aceea că subestimarea factorilor sociali în procesul dezvoltării pune serios
în pericol eficienţa diferitelor programe şi proiecte de dezvoltare.
În timp ce economiştii, ecologiştii şi sociologii sunt în principiu de acord că
punctul de vedere al fiecăruia este important, ei nu abordează, de regulă, aceste
probleme din toate aceste perspective. Un economist, de exemplu, ar putea uşor
recunoaşte importanţa factorilor sociali sau de mediu, dar ar putea interpreta aceste
probleme prin lentilele proprii. Problemele sociale tind astfel să fie reduse la
chestiuni de inegalitate, iar problemele de mediu la chestiuni de management al
resurselor naturale. În schimb, ar putea fi absente problemele care ţin de coeziune
socială, identitate culturală şi integritate a ecosistemului.
Conform Raportului Brundtland, i se pot ataşa dezvoltării durabile două
categorii de obiective7:
- obiective generale (fundamentale) cu caracter permanent;
- obiective preliminare, cu caracter temporar, specifice unei anumite perioade
sau unui anumit domeniu.
Încercarea decidenţilor politici de a reuni experţi din toate aceste discipline, ca
parteneri egali, trebuie precedată de rezolvarea unui număr important de chestiuni
conceptuale şi metodologice. Problemele cheie nerezolvate privesc patru mari
direcţii:
- evaluarea;
- luarea deciziilor în condiţii de incertitudine;
- proiectarea politică şi instituţională;
- sustenabilitatea socială.
Cum ar trebui evaluat mediul?
Punctul de plecare pentru un bun management al mediului este recunoaşterea
costului generat de pagubele provocate mediului şi luarea lor în considerare în
procesul decizional. Dar acest lucru este dificil de pus în practică pentru că ar fi
necesară o estimare nu numai a beneficiilor directe pentru oameni (de exemplu,
beneficiile datorate productivităţii solurilor bune sau apei curate), dar, de asemenea,
şi beneficiile indirecte (de exemplu, protecţia bazinelor de apă ca urmare a prezenţei
ţinuturilor împădurite). În plus, unele active naturale, precum diversitatea biologică,
au valori potenţiale de care nu suntem încă informaţi (de exemplu, furnizarea de noi
medicamente în viitor) şi care sunt dificil de estimat. Cei mai mulţi dintre noi cred că
lumea naturală are o valoare „intrinsecă”, dincolo de valoarea acesteia pentru oameni.
Cum ar trebui construită sustenabilitatea în termenii conturilor naţionale?
Tehnicile de evaluare au fost folosite de obicei în scopul informării la niveluri
de proiect şi de sector. Ele sunt în acelaşi timp necesare influenţării deciziilor la nivel
naţional. Conturile naţionale convenţionale pot fi utile macroeconomiştilor, însă ele
răspund prea puţin necesităţilor de măsurare a venitului sustenabil sau schimbărilor în
7
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capacitatea productivă a naţiunii. Aceste conturi includ estimări ale deprecierii
capitalului produs de oameni, nu însă şi al deprecierii resurselor naturale, care este
deosebit de importantă în cazul unor ţări. De exemplu, atunci când se defrişează
pădurile tropicale, nu se face nici o estimare asupra pierderii unui asemenea activ de
neînlocuit.
Cum ar trebui să evaluăm viitorul?
Emisiunea dioxidului de carbon în aer nu costă nimic generaţia prezentă, însă
poate costa generaţiile viitoare. Cum ar trebui evaluat impactul pe termen lung? În
mod convenţional, economiştii au aplicat rate de actualizare a costurilor şi
beneficiilor viitoare. Ecologiştii şi chiar cetăţenii obişnuiţi au argumentat adesea că
este cu siguranţă greşit să se evalueze bunăstarea oamenilor nenăscuţi înaintea
evaluării propriei bunăstări. Economiştii răspund că aceasta nu reprezintă bunăstarea
generaţiilor viitoare care este actualizată; este pur şi simplu faptul că o unitate
monetară de azi poate fi investită cu o rată real pozitivă generând mai multe unităţi
monetare în viitor (şi deci valorează mai mult de o unitate monetară în viitor). Acesta
este motivul pentru care ei aleg, de obicei, să actualizeze viitorul la costul de
oportunitate al capitalului.
Cum ar trebui manevrate pragurile şi incertitudinea?
Gradul înalt de incertitudine nu justifică inacţiunea. Sub presiunea sărăciei, a
dinamicii demografice şi economice, costurile inacţiunii sunt chiar mai mari decât
cele ale acţiunii. Incertitudinea cere evaluări riguroase ale mediului pornind de la
datele ştiinţifice disponibile.
Cum ar trebui să acordăm prioritate biodiversităţii?
Pe de o parte, unii biologi ar dori să salveze orice specie. Dispariţia iminentă a
rinocerului alb, balenelor sau elefanţilor, a stimulat eforturile de conservare. Însă
voinţa publică de a salva nenumăratele specii mărunte (insecte minore şi plante) este
mult mai puţin evidentă, iar costul salvării tuturor speciilor poate fi prohibitiv. Pe de
altă parte, pot fi acceptate iniţiative organizate şi corelate prin care s-ar putea
prezerva moştenirea genetică unică a lumii.
Cum ar trebui stabilite priorităţile?
O abordare interesantă de stabilire a priorităţilor aparţine echipei de la
Universitatea Harvard care a pus la punct o schemă pentru clasificarea diferitelor
opţiuni. Esenţa acestei metode, care continuă munca de pionierat a Agenţiei de
Protecţie a Mediului a SUA, constă în derivarea unui set de indicatori bazat pe
impactul deteriorării mediului asupra sănătăţii umane, activelor productive şi
funcţiilor ecologice. Această metodologie este încă în stare incipientă.
Astfel de analize pot fi utile oricărei ţări deoarece permit conceperea unor
planuri de acţiune asupra mediului prin care decidenţii văd problemele de mediu ca
un întreg. În plus, într-o anumită măsură, procesul este participativ. Astfel, publicul
poate fi conştientizat cu privire la opţiunile şi pericolele cărora trebuie să le facă faţă.
Componentele sociale ale dezvoltării nu sunt mai puţin importante decât cele
economice sau tehnice. Oamenii pot fi priviţi atât ca beneficiari, cât şi ca victime ale
tuturor activităţilor de dezvoltare. Implicarea lor activă în procesul dezvoltării este
cheia succesului. Programele de mediu vor eşua cu certitudine dacă nu vor avea drept
obiectiv permanent continuarea sporirii bunăstării oamenilor. Ţările sărace sunt cel
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mai puternic afectate de degradarea mediului, fiind în acelaşi timp şi cel mai slab
echipate pentru a se proteja.
Abordarea ecologică
Dezvoltarea durabilă sub aspect ecologic (eco-dezvoltarea) trebuie să asigure
protecţia biosferei, respectiv a biodiversităţii şi a desfăşurării normale a fenomenelor
şi ciclurilor bio-geo-chimice.
Ecologiştii au un rol din ce în ce mai important în procesul adoptării deciziilor
economice. Ei aduc o perspectivă la nivelul ansamblului sistemului, o vedere pe
termen lung care accentuează prevenirea şi un pachet de practici ecologice menite să
consolideze dezvoltarea socio-economică.
În mod tradiţional, ecologia avea o relevanţă redusă pentru cei interesaţi de
domeniul afacerilor. Însă, în ultimii ani, situaţia s-a schimbat reflectând o altă
percepţie asupra modului în care oamenii influenţează utilizarea şi conservarea
resurselor naturale.
Iniţial, resursele naturale erau considerate „bunuri libere” şi prevalau creşterea
economică nelimitată. Concepţia de astăzi cuprinde trei principii ecologice
fundamentale:
- Activitatea economică umană este un subsistem care operează în cadrul unuia
mai larg, dar finit - ecosistemul. Dezordinea în ecosisteme (de exemplu, epuizarea
resurselor sau poluarea) se interferează în cele din urmă cu sistemele de susţinere a
vieţii, pe care se bazează economia.
- Pe măsură ce activitatea umană se extinde, iar populaţia se află în creştere,
sunt utilizate cantităţi tot mai mari de resurse naturale, fapt ce generează un volum tot
mai mare de deşeuri riscând depăşirea limitelor de toleranţă ale ecosistemelor.
- Uneori impactul dezvoltării produce schimbări de mediu pe termen lung şi
chiar în mod ireversibil. De exemplu, dacă pădurile tropicale sunt tăiate şi solul este
expus, mineralele (deja cu ofertă redusă) sunt filtrate de ploaie. Astfel, solul se
întăreşte împiedicând regenerarea pădurilor şi obţinerea unor recolte stabile.
Ca rezultat al atingerii unui grad mai ridicat de conştientizare, ecologiştii joacă
acum un rol vital în definirea managementului pădurilor, al terenurilor mlăştinoase şi
al zonelor de litoral şi în echilibrarea raporturilor dintre oameni, şeptel, plante şi sol.
Ecologiştii se implică din ce în ce mai mult în implementarea proiectelor de
dezvoltare, pe măsură ce guvernele se orientează spre protejarea aerului şi calităţii
apei, conservarea resurselor naturale şi susţinerea dezvoltării economice cu un
management eficient al mediului.
Iniţial, problemele dezvoltării erau sănătatea şi poluarea la nivel local, în timp
ce acum acestea au dimensiuni globale şi regionale. Ecologiştii sunt din ce în ce mai
implicaţi în procesul dezvoltării prin faptul că ei ajută la formarea unei noi conştiinţe
a dezvoltării. Pentru aceştia strategia are trei componente: (1) integrarea problemelor
ecologice în politicile de dezvoltare economice şi sectoriale, (2) proiectarea
strategiilor anticipative şi preventive pentru proiectele de dezvoltare, (3) accentuarea
efectului pozitiv al politicilor ecologice asupra dezvoltării.
Prevenirea - mai bună decât tratamentul
Deoarece decidenţii politici au ajuns la concluzia că terapia sistemelor
ecologice degradate este extrem de scumpă, consumatoare de timp şi adesea
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imposibilă, politicile de mediu au ajutat la anticiparea impacturilor semnificative
ecologice şi socio-economice.
Aplicarea politicilor de mediu anticipative şi preventive ridică însă mai multe
probleme. De regulă, astfel de politici au nevoie în avans atât de certitudini ştiinţifice,
cât şi de acceptarea în plan politic a impactului advers demonstrat. În plus, predicţia
pagubelor este adesea slabă sau absentă.
Ecologiştii pot fi eficienţi în influenţarea politicilor doar dacă ei pot demonstra
că politicile ecologice promovează şi nu împiedică dezvoltarea durabilă. Aceasta cere
un parteneriat cu economiştii, în urma căruia să fie estimate atât costul pagubelor
provocate ecosistemelor, cât şi beneficiile economice ale conservării acestor sisteme.
Abordarea economică
Economia mediului ajută la apropierea de conceptul dezvoltării durabile pentru
că încorporează aspecte de mediu şi sociale în adoptarea deciziilor. Ea implică o nouă
sinteză a principiilor economice existente şi a extensiilor lor.
Istoric, dezvoltarea lumii industrializate s-a concentrat pe outputul economic,
astfel că, deloc surprinzător, modelul postbelic al ţărilor în curs de dezvoltare a fost
dominat de creşterea economică. Dar în anii ’60 a fost dezvoltat modelul creşterii
echitabile pentru a încorpora obiective sociale, cum sunt atenuarea sărăciei şi
redistribuirea venitului. În anii ’80, modelul a fost extins din nou pentru a cuprinde
conceptul de dezvoltare durabilă reflectând creşterea preocupării privind mediul.
Creşterea economică încă umbreşte alte obiective, fapt sesizabil în cazul ţărilor
industrializate, care au început să abordeze problemele de mediu numai după ce au
atins obiective economice majore. În prezent, decidenţii politici din întreaga lume
încearcă din ce în ce mai mult să găsească căi de dezvoltare sustenabilă. Scopul este
maximizarea bunăstării ca rezultat al activităţilor economice, concomitent cu
menţinerea sau creşterea în timp a stocului de active economice, ecologice şi socioculturale (pentru a asigura sustenabilitatea venitului şi echitatea intrageneraţională) şi satisfacerea nevoilor de bază ale săracilor (pentru a susţine
echitatea inter-generaţională). Economia mediului contribuie la această căutare prin
încorporarea criteriilor de mediu şi sociale în adoptarea deciziilor economice. Ea
oferă decidenţilor politici atât mijloace de evaluare a impactului activităţii umane
asupra mediului, cât şi instrumente de adoptare a unor decizii mai bune.
Economia mediului, ca domeniu de studiu, nu este nouă. De-a lungul ultimelor
două decenii principiile economice existente au fost construite şi extinse pornind în
special de la evaluarea impactului activităţii asupra mediului natural şi social, care
adesea nu este bine reflectat în tranzacţiile de piaţă. Însă este de dată recentă aplicarea
acestor concepte la ţările în curs de dezvoltare, mai ales prin influenţarea adoptării
deciziilor la nivel de proiect. În ultimii ani, economiştii mediului au început să se
intereseze de politicile macroeconomice.
În timp ce bazele acestei abordări sunt optimizarea economică şi alocarea
eficientă a resurselor, practicienii recunosc că aceste concepte nu sunt uşor de aplicat
la unele obiective de mediu şi sociale, precum prezervarea rezistenţei sistemelor
ecologice la şocuri, promovarea participării publicului larg la decizii sau reducerea
conflictelor. În aceste cazuri ei se bazează adesea pe tehnici, precum analiza
multicriterială, pentru a facilita compromisurile între diferite obiective.
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Dezvoltarea economică durabilă (sustenabilă) este în mod obişnuit interpretată
ca fiind un proces de menţinere a bunăstării proiectate pe un termen nedefinit în
viitor. Optimalitatea economică, definită ca maximizare a valorii prezente a
consumului, se deosebeşte de sustenabilitate. Mai mult chiar, optimalitatea poate fi
compatibilă cu non-sustenabilitatea, astfel încât pe o traiectorie definită în termenii
optimalităţii prezente, consumul viitor tinde să scadă poate chiar la zero. Mai multe
lucrări recente au căutat să combine optimalitatea şi sustenabilitatea prin faptul că nu
au mai luat în considerare acele traiectorii ale consumului lipsite de etică, ce tratează
bunurilor oferite de mediu ca fiind o sursă de utilitate în sine, ca şi input-uri pentru
producţie. Astfel, sustenabilitatea devine o constrângere suplimentară pentru
traiectoria creşterii economice optimale.
Problema cu aceste abordări este că ele nu surprind diversitatea contribuţiilor
mediului natural la economie, iar subiectul premiselor restrictive sunt economiile
simple. Asemenea modele pot conduce la analize utile, dar aplicarea lor la economiile
reale şi la mediu este limitată în mod inevitabil.
Dacă considerarea optimalităţii şi sustenabilităţii conduc la recomandări
diferite în ce priveşte măsurile de politică economică, trebuie să se identifice o ordine
de prioritate. Există mai multe motive de confruntare cu percepţia economică
obişnuită, potrivit căreia optimalitatea ar trebui să fie obiectivul dominant:
- de multe ori, optimalitatea nu constituie baza pentru politica publică;
existenţa statului bunăstării nu este optimă şi nu asigură în mod necesar dreptatea
socială sau respectarea drepturilor omului;
- calculele de optimalitate ar putea să nu fie realizabile din cauza dificultăţilor
de evaluare a mediului;
- chiar dacă se fac calcule de optimalitate, acestea pot subestima pagubele
aduse mediului întrucât preţul viitor al bunurilor de mediu ar putea fi substanţial mai
mare decât preţul prezent, dată fiind rata de distrugere a mediului. Asemenea creşteri
posibile de preţ sunt însă lăsate în mod curent în afara calculelor, din cauza
incertitudinii evoluţiei lor.
- calculele de optimalitate bazate pe consum vor fi nefavorabile bunurilor de
mediu, chiar dacă bunurile de mediu sunt luate în calcul, în masura în care consumul
de bunuri produse şi servicii este mai motivat de dorinţa de a avea o poziţie relativă
mai bună. Consumul ce permite îmbunătăţirea statutului social nu produce o creştere
agregată a bunăstării, ci câştigul unei persoane implică pierderi pentru altă persoană.
În literatură se argumentează că multe bunuri sunt bunuri publice care, din cauza nonexcluziunii, nu pot fi consumate într-un mod care conferă beneficii relative. Atunci
când sunt sacrificate pentru consumul de bunuri ce conferă statut, modificarea netă a
bunăstării nu va fi reflectată cu acurateţe de către valorile lor relative, evidenţiate fie
prin preţuri, fie prin disponibilitatea de plată.
Din toate aceste motive, abordarea în această lucrare este de a considera
aceeaşi definiţie a sustenabilităţii economice – menţinerea bunăstării - folosită şi la
determinarea optimalităţii, dar în condiţiile unei evaluări mai detaliate a contribuţiei
mediului la această bunăstare, astfel încât să se poată formula principii privind
susţinerea acestei contribuţii. Implicaţiile economice ale căutării unor principii de
acest fel pot fi explorate pe mai multe căi.
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Evaluarea efectelor
Primul mod prin care economia mediului îmbunătăţeşte analiza politică este de
a ajuta la evaluarea impactului deciziilor la diferite niveluri.
Nivelul de proiect. În mod tradiţional, economiştii s-au bazat pe analiza costbeneficiu pentru a determina dacă un proiect merită sau nu întreprins. Conform
Băncii Mondiale, acest tip de analiză este din ce în ce mai adoptat pentru o mai bună
evidenţiere a problemelor sociale şi de mediu.
În primul rând, unele input-uri şi output-uri nu sunt corect apreciate de către
piaţă. Un exemplu în acest sens îl constituie externalităţile - efectele de beneficiu sau
daună care sunt impuse de alţii, dar care nu pot fi restituie sau pretinse celui care le
generează. Din păcate, externalităţile sunt adesea dificil de măsurat în termeni fizici
sau monetari. Un alt exemplu îl reprezintă resursele la care accesul este liber, fără
plată, precum un lac sau o autostradă publică – care sunt dificil de evaluat şi tind să
fie supraexploatate, deoarece sarcinile utilizatorului sunt neglijabile. Ce se poate
face? Valoarea unei externalităţi poate fi evaluată pe baza preţurilor umbră ori a
costului de oportunitate. Dar dacă această evaluare nu este posibilă, decidenţii politici
pot impune reglementări şi standarde care stabilesc limite fizice asupra pagubelor
externe ori definesc mai bine drepturile de proprietate, încurajând îmbunătăţirea
managementului resurselor naturale.
Nivelul sectorial. Studiile arată că acţiunile la nivel sectorial au adesea
impacturi de mediu şi sociale mai puternice decât proiectele individuale.
Regula de bază pentru o evaluare eficientă a unei resurse rare (sau serviciu)
precum apa (sau transportul) este că preţul ar trebui să fie egal cu costul furnizării
unităţii marginale (adiţionale) de output. Totuşi, în multe ţări, astfel de resurse sunt
subvenţionate. Creşterea preţului mai aproape de nivelurile eficiente este esenţială
pentru a reduce utilizarea lor risipitoare realizând deci atât câştiguri economice, cât şi
de mediu. Analiza ecologică şi economică ajută în acest sens. Mai întâi, ea
accentuează nevoia de evaluare eficientă şi de stabilire a unor sarcini suplimentare
pentru a acoperi impactul extern. De exemplu, dacă evacuarea gazelor automobilelor
provoacă probleme respiratorii, preţul combustibilului bazat pe costul marginal ar
trebui să fie suplimentat cu taxele de poluare corespunzătoare pagubelor provocate
sănătăţii sau mediului. În al doilea rând, acest tip de analiză încurajează planificarea
comprehensivă a resurselor pe termen lung.
Nivelul macroeconomic. Politicile la nivelul întregii economii (atât sectoriale,
cât şi macroeconomice) au efect asupra resurselor naturale de bază, însă interacţiunile
complicate nu sunt încă bine înţelese. Generalizările simpliste nu sunt posibile. Multe
cazuri de pagube de mediu sunt determinate de eşecurile pieţei şi distorsiuni politice,
exacerbate de sărăcie.
Soluţia nu este modificarea politicilor iniţiale (care au obiective socioeconomice convenţionale), ci mai degrabă proiectarea unor măsuri complementare,
care să atenueze efectele negative sau să sporească impactul pozitiv al acestor politici
asupra mediului.
Nivelul internaţional. Fenomenele regionale (precum ploile acide) şi cele
globale (precum epuizarea stratului de ozon, încălzirea globală, pierderea
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biodiversităţii şi poluarea apelor internaţionale) au ridicat probleme. Aceste probleme
răspândite pretutindeni şi pe termen lung au condus la idei noi privind incertitudinea
şi ireversibilitatea. De exemplu, chiar atunci când impactul este incert,
sustenabilitatea sugerează că ar trebui impuse limite pentru degradarea resurselor, în
special dacă consecinţele viitoare sunt ireversibile şi catastrofale. Această abordare
precauţională se regăseşte în apariţia consensului privind limitarea emisiilor de gaz
pentru a evita posibila încălzire globală. Eforturile sunt, de asemenea, în desfăşurare
pentru a îmbunătăţi funcţionarea mecanismului de mobilizare şi alocare eficientă şi
echitabilă a resurselor.
Abordarea sociologică
Cazul dezvoltării durabile este, de obicei, susţinut cu argumente economice şi
tehnico-ecologice. Componentele sociale ale durabilităţii dezvoltării nu sunt mai
puţin importante. Într-adevăr, eşecul de a recunoaşte rolul determinant al „actorilor
sociali” a afectat negativ multe programe al căror obiectiv era dezvoltarea.
Dezvoltarea socială durabilă înseamnă evitarea unor probleme majore: tensiuni
generate de discrepanţele majore între bogaţi şi săraci, deoarece o societate profund
divizată după acest criteriu nu poate fi stabilă pe termen lung; refuzul de a permite
unei comunităţi de limbă sau cultură, unei etnii sau unei naţiuni, să oprime alte
comunităţi; nerespectarea sistematică a drepturilor omului întrucât istoria
demonstrează că în caz contrar se produc tensiuni politice violente incompatibile cu
dezvoltarea durabilă etc.
Deci sloganul „a pune oamenii pe primul plan” în cadrul politicilor şi
programelor de investiţii orientate spre dezvoltare ori pentru asistenţă în dezvoltarea
spontană nu este lipsit de conţinut. Înseamnă, pur şi simplu, a recunoaşte rolul central
al actorilor sociali şi instituţiilor lor în dezvoltarea durabilă. Durabilitatea trebuie să
fie „construită” în plan social şi abordată simultan sub trei aspecte: economic,
ecologic şi social.
Instrumentele sociologului
Ce adaugă perspectiva sociologică arsenalului de instrumente pentru a dobândi
dezvoltarea sustenabilă? Cel puţin două seturi de elemente. Mai întâi, ea furnizează
un set de concepte care ajută la explicarea acţiunii sociale, relaţiilor dintre oameni,
formelor complexe ale organizării sociale, aranjamentelor lor instituţionalizate şi
cultură, motivele, stimulentele şi valorile care reglementează comportamentul lor
unul faţă de altul şi faţă de resursele naturale. În al doilea rând, ea oferă un set de
tehnici sociale apte pentru coordonarea promptă a acţiunii sociale împiedicând
comportamentul dăunător, stimulând asocierea, aranjamente sociale alternative şi
dezvoltarea capitalului social.
Tehnicile sociale
Proiectanţii de programe aflaţi în căutarea creşterii sustenabilităţii nu sunt cel
mai adesea conştienţi de repertoriul vast al instrumentelor de management social şi
pârghiilor culturale ce pot fi folosite pentru a mobiliza energia socială şi a coordona
acţiunea în sensul programelor de dezvoltare. Aceste instrumente variază de la
crearea unei conştiinţe publice la investiţia în capitalul uman; de la simple consultaţii
la dezvoltarea mangementului coparticipativ; de la sisteme de stimulente la controale
instituţionale; de la valorificarea tradiţiilor şi a vechilor practici la introducerea
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inovaţiilor; de la autorizare la creşterea coeziunii sociale; de la comportamentul dat
de motivarea economică a indivizilor la utilizarea puterii solidarităţii, încrederii autoorganizării şi valorilor adoptate de grup.
Ce rol ar trebui să joace utilizatorii?
O problemă crucială şi controversată priveşte rolul pe care ar trebui să îl joace
utilizatorii resurselor în managementul mediului.
Managementul resurselor nu ar trebui încredinţat total utilizatorilor. Decidenţii
politici ar trebui să determine dacă utilizatorii sunt întotdeauna capabili să exercite
managementul. A considera o astfel de abilitate ca existentă din start în toate cazurile
este o simplă naivitate.
Problema nu este totuşi capacitatea subiectivă (sau lipsa) unui utilizator
individual sau mai multora de a exercita funcţii manageriale. Factorul decisiv este,
mai degrabă, prezenţa sau absenţa formelor de organizare structurală corespunzătoare
conducerii mediului. Altfel, acţiunile individuale ale utilizatorilor multipli se pot uşor
combina pentru a produce un rezultat advers la nivel de sistem. Adesea, setul de
utilizatori atomizaţi are nevoie să fie organizat în grupuri interactive,
instituţionalizate, cultural coezive pentru a dobândi abilitatea de conducere şi a
formula şi respecta reguli adecvate, drepturi şi obligaţii.
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ABORDAREA CENTRATĂ PE ŢINTĂ
O NOUĂ PARADIGMĂ A PROCESULUI DE INTELLIGENCE
Liviu IONIŢĂ*
The Target Centric Approach (TCA) is the operating concept of the Intelligence process
developed for a network-structured modern agency. This model replaces the “Intelligence Cycle”,
by making the Intelligence process more dynamic and more efficient. For the first time, ACT was
put forward by the American Robert M. CLARK in his work “Intelligence Analysis: A Target
Centric Approach”. Later on, this model has been developed by Intelligence specialists within the
Defense Intelligence Agency (DIA).
The premise on which this model has been developed is Intelligence is Operations”.
Acquiring knowledge with sole purpose of awareness, with no intention to act and materialize
knowledge is useless, resource consuming, and detrimental.
ACT starts from the Intelligence agency’s “fundamental objective”. In order to accomplish
this objective, the Intelligence agency should issue intelligence products that closely support the
Beneficiary’s action on a specific entity (individual, organization, location etc). This entity is
defined as “Target” and is the central element of ACT.

1. Sumar
Majoritatea serviciilor de intelligence sunt structuri organizate în sistem
ierarhic-piramidal, cu organizarea compartimentelor pe criterii funcţionale (de
culegere, de analiză etc.). Paradigma după care funcţionează producţia de intelligence
este „Ciclul Informaţional”. Toate aceste caracteristici, deşi au asigurat îndeplinirea
misiunii serviciilor până la sfârşitul Războiului Rece, sunt dezavantaje importante în
realitatea actuală.
Ameninţările lumii moderne sunt reprezentate de organizaţii structurate ca
reţele, cu vectori agili şi cu greu sesizabili. În acest mediu, serviciile tradiţionale de
intelligence au dificultăţi în perceperea corectă şi angajarea structurilor de tip reţea,
datorită paradigmei diferite de structurare şi operare.
În eforturile de combatere a grupărilor teroriste sau insurgente, la nivelul
structurilor J2 şi J2X din teatrele de operaţii s-a dezvoltat o nouă modalitate de
organizare a serviciului de intelligence, prin formarea de compartimente mixte
analist-culegător şi organizarea serviciului ca o reţea de astfel de module.
Procesul de producţie specific noii forme de organizare nu mai este guvernat
de paradigma „Ciclului Informaţional”, fiind dezvoltat un algoritm nou: „Abordarea
Centrată pe Ţintă” (ACT).
ACT presupune orientarea activităţii de intelligence către elementele critice ale
inamicului („Ţinte”) şi sprijinirea nemijlocită a Beneficiarului serviciului de
intelligence în angajarea „Ţintelor”.
Pentru a se realiza acest fapt, ciclul operaţional de identificare şi angajare a
unei „Ţinte” (F3EA) este integrat în producţia de intelligence, iar relaţia cu
Beneficiarul şi cea Analist – Culegător sunt redefinite. Astfel, Beneficiarul participă
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la procesul de intelligence, iar analiştii şi culegătorii formează un tandem în care
rolurile sunt parţial interschimbabile şi mult mai complexe.
Rezultatul final este o organizaţie adaptată la nevoile şi cerinţele
Beneficiarului, dar flexibilă şi agilă, capabilă să se reconfigureze rapid în funcţie de
noi ameninţări. Orientarea activităţii de intelligence către „Ţinte” asigură un grad
maxim de eficienţă.
Datorită ridicării barierelor structurale interne ale serviciului de intelligence,
comunicarea şi cooperarea cresc exponenţial. Acest fapt asigură o oarecare
transparenţă în interiorul serviciului, cu privire la posibilităţile de culegere şi
competenţa analiştilor. Specialiştii occidentali în domeniu susţin că restructurarea
serviciului de intelligence de la o organizaţie care abordează mediul pornind de la o
structură internă predefinită („avem compartimentele x şi y, să le dăm ceva de
lucru”), la una care se adaptează în funcţie de proiecte („avem problema x, să
constituim un colectiv care să o soluţioneze”) va întâmpina opoziţie, mai ale în rândul
şefilor de compartimente, care vor fi nevoiţi să renunţe la o poziţie stabilă de şef. În
schimb vor fi nevoiţi să participe permanent la un joc competitiv pentru ocuparea
poziţiilor temporare de manager de proiect.
Potrivit lui Robert M. CLARK, tranziţia către o structură de reţea operată de
paradigma ACT este din ce în ce mai mult varianta viabilă pentru adaptarea şi
supravieţuirea serviciilor de intelligence la realităţile actuale şi viitoare. Conducerile
serviciilor de intelligence nu îşi mai pot permite să se cantoneze la nivelul exerciţiilor
teoretice. Evoluţiile accelerate ale mediului extern vor forţa o decizie, iar experienţa
istorică ne demonstrează că, din păcate, multe decizii hotărâtoare sunt luate numai
după importante evenimente nedorite.
2. Abordarea centrată pe ţintă – regândirea procesului de intelligence
Schimbările şi transformările permanente ale mediului de securitate mondial
precum complexitatea ameninţărilor şi modul de organizare (în reţea) a principalilor
actori cu care se confruntă serviciile de intelligence din întreaga lume, duce la nevoia
reorganizării acestora precum şi la noi abordări ale ciclului de intelligence.
Apare astfel nevoia unei reorganizări interne a serviciilor de intelligence, care
să le facă mai dinamice, flexibile şi eficiente. Este necesară tranziţia către o structură
de tip reţea, compatibilă cu mediul de securitate actual dar şi o adaptare a ciclului
informaţional care să ducă la realizarea unui sistem care să asigure producţia
dinamică şi eficientă de intelligence.
Noul algoritm dezvoltat pentru sistemele de tip reţea este Abordarea Centrată
pe Ţintă (ACT). Acesta este un model teoretic propus de către Robert M. CLARK la
începutul anilor 2000, puţin aplicat în prezent, dar cu un potenţial semnificativ de
expansiune.
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Nevoi,
informaţii

Analiză: nevoi, lipsuri
informative

ŢINTĂ

Problemă
(Beneficiari)

Surse de informaţii
(Culegători)

Analiză: răspunsuri,
intelligence acţionabil

Informaţii noi

Din această perspectivă rezultă că procesul de intelligence este întrepătruns şi
sprijină organic procesul decizional şi de acţiune al Beneficiarului. Acest fapt asigură
eficienţa procesului de intelligence prin eliminarea activă a „sterilului” (informaţii şi
produse de intelligence ne-necesare Beneficiarului).
De asemenea, putem observa că, spre deosebire de modelul „Ciclului
informaţional”, Beneficiarul devine o parte dinamică a procesului de intelligence.
Dinamizarea procesului de intelligence se face şi prin redesenarea relaţiilor
dintre actorii implicaţi în producţia de intelligence. În locul unui proces succesiv şi
ciclic, noul model propune trei cicluri simultane, fiecare operând într-un plan distinct,
dar intersectându-se pentru a defini „Ţinta” şi modalităţile de atingere a acesteia. Iată
mai jos modelul adaptat, complet, al abordării centrate pe ţintă.

BENEFICIARI
Întrebări/Nevoi

COLECTORI
ANALIŞTI

Identificare lipsuri
informative – Formulare
cerinţe

ŢINTIRE
(FIX)

Problemă/Ameninţare

IDENTIFICARE
(FIND)

Culegere

ANGAJARE
(FINISH)

ŢINTĂ

EVALUARE
(ASSESS)

EXPLOATARE
(EXPLOIT)

Produse de analiză
(Răspunsuri)

Informaţii
noi

Din activitatea structurilor de operaţii, este preluat ciclul de identificare, fixare,
angajare a ţintei şi evaluare a rezultatelor (prezentat în figura următoare), sub forma
unuia dintre cele trei cicluri ale ACT.
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Acest ciclu (denumit F3EA, după acronimele etapelor sale, aşa cum au fost ele
definite de către Forţele Armate americane care au dezvoltat conceptul) are un rol
integrator în funcţionarea ACT, obiectivul său fiind identificarea Ţintei (FIND), a
coordonatelor sale (FIX), recomandarea celor mai eficiente metode de angajare
(FINISH), exploatarea rezultatelor angajării (EXPLOIT) şi evaluarea rezultatelor
acţiunii (ASSESS).

În practică, cu procesarea F3EA se ocupă în principal analiştii implicaţi în
procesul de intelligence. Aceştia au un rol de legătură cu Beneficiarii şi coordonare a
eforturilor Culegătorilor. De asemenea, acest ciclu este principalul factor care asigură
ACT dimensiunea sa acţionabilă, aplicată a procesului de intelligence.
În continuare, prezint o desfăşurare schematică a procesului de intelligence
propus de Robert M. CLARK:
- începem cu misiunea serviciului de informaţii (cea mai generală fiind
sprijinirea procesului decizional al Beneficiarului cu informaţii) şi de la o anumită
Problemă/Ameninţare, cu care se confruntă Beneficiarul. Prin cooperarea dintre
Beneficiari şi Analişti sunt identificate exact nevoile Beneficiarilor, se formulează
întrebările cheie şi se colectează anumite informaţii deja deţinute de către Beneficiari
cu privire la potenţiala Ţintă. Aceasta este partea superioară a ciclului BeneficiariAnalişti-Beneficiari;
- intersectarea acestui ciclu cu F3EA, în funcţie de faza de procesare a F3EA,
poate avea ca efecte clarificarea identităţii ţintei sau evaluarea rezultatelor angajării
Ţintei în comparaţie cu Problema/Ameninţarea cu care se confruntă Beneficiarul. În
această etapă a procesului de intelligence, intersecţia celor două cicluri este legată de
identificarea ţintei.
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BENEFICIARI

ANALIŞTI

Întrebări/Nevoi

Problemă/Ameninţare

Ţ
- pe relaţia Analişti-Culegători se află în desfăşurare al treilea ciclu.
Confruntând posibilităţile de culegere cu lipsurile informative referitoare la Ţintă,
identificate prin procesarea F3EA, se pune în mişcare Ciclul Analişti-CulegătoriAnalişti (diferit faţă de etapa de culegere din Ciclul informaţional clasic, mai ales în
ceea ce priveşte relaţia analist-culegător). Rezultatul acestuia sunt informaţii noi
despre Ţintă, care sunt introduse în procesarea F3EA.
CULEGĂTORI
ANALIŞTI
Identificare lipsuri
informative –

Culegere

Ţ

Informaţii noi

- Informaţiile noi completează ciclul F3EA, iar, în cazul în care acestea sunt
suficiente, se produc noi produse informative referitoare la „Ţintă”, care sunt incluse
în ciclul Beneficiari-Analişti-Beneficiari, pe bucla inferioară.
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ANALIŞTI

BENEFICIARI

Problemă/Ameninţare

Ţ
Produse de analiză
(răspunsuri)

- procesul se reia, simultan pe cele trei cicluri componente, până la eliminarea
„Ţintei” în condiţii suficiente pentru rezolvarea „Problemei”. În acest fel „Misiunea
este îndeplinită”.
Funcţionarea simultană a celor trei cicluri semi-independente, fiecare cu
„ritmul” propriu de procesare, poate să fie un factor esenţial de eficientizare sau, din
contra, o premisă pentru eşecul întregului proces. „Cheia” este comunicarea
permanentă între cele trei entităţi: Beneficiari, Analişti şi Culegători.
Principalii gestionari ai comunicării, prin care se sincronizează şi se leagă acest
mecanism complex a ACT, sunt Analiştii.
3. Abordarea centrată pe ţintă şi structura serviciului de intelligence
Aplicarea ACT într-un serviciu de intelligence va produce modificări
structurale, mai ales dacă acesta este organizat după formatul clasic, piramidal. ACT
este compatibilă mai ales cu structurile de intelligence de tip reţea. „Rularea” sa întrun serviciu de intelligence tradiţional va duce fie la un blocaj funcţional, fie la
transformarea organizaţiei în una de tip reţea (presupunând că are capacitatea de a se
adapta).
Făcând o analogie cu domeniul tehnicii de calcul, serviciul de intelligence este
„hard-ul”, iar modelul procesului de intelligence este „soft-ul” care operează pe acel
„hard”. Este necesară o compatibilitate între cele două, pentru ca agenţia să-şi
desfăşoare activitatea în mod corespunzător.
Structură tradiţională,
Structură de tip reţea
piramidală
COMPATIBILITATE
INCOMPATIBILITATE
Ciclul
informaţional
ACT
INCOMPATIBILITATE COMPATIBILITATE
Trecerea de la un sistem tradiţional operând cu „Ciclul informaţional”, la unul
cu structură de tip reţea cu ACT este o transformare profundă ce prezintă o serie de
riscuri pentru operaţiile curente ale serviciului de intelligence. Aceste riscuri sunt însă
eclipsate de avantajele pe termen lung.
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Structura de tip reţea operată de ACT a apărut ca o necesitate obiectivă, la
nivelul funcţional tactic. Teoretizarea sa a fost făcută ulterior, după ce s-a constatat
eficienţa structurilor de tip 2X în teatrele de operaţii, în special pentru combaterea
grupărilor insurgente sau teroriste (exemple tipice de structuri reţea). Expansiunea
noii paradigme la nivel organizaţional s-a făcut „de jos în sus”, ceea ce demonstrează
o evoluţie naturală.
Desigur, noile idei au întâmpinat dificultăţi chiar în interiorul serviciilor de
intelligence. Potrivit specialiştilor americani în intelligence, cea mai îndârjită opoziţie
cu privire la noul sistem este cea manifestată la nivelele intermediare de comandă.
Reconfigurarea structurii interne a unui serviciu de intelligence presupune desfiinţare
unora dintre acestea.
Specialiştii în domeniu apreciază că din perspectiva unui şef intermediar, care
a urcat treptele ierarhice de tip piramidal, noul sistem reprezintă o uzurpare a
privilegiilor sale. Sistemul piramidal îi conferă o autoritate absolută asupra
subalternilor. Aceştia nu pot comunica direct decât pe verticală. Relaţiile pe
orizontală cu alte grupuri profesionale (de exemplu între culegători şi analişti) se fac
doar prin intermediul şefilor, chiar dacă se presupune că ar trebui să coopereze pentru
crearea unui produs de intelligence coerent.
Specialiştii în intelligence occidentali consideră că sistemul ierarhic piramidal
are o inerţie mare şi oferă o perspectivă asupra evoluţiei profesionale pe termen
mediu şi lung. Fiecare lucrător ţinteşte să ajungă pe prima treaptă de conducere, iar
de acolo să urce, succesiv, cât mai sus în organizaţie. „Salturile” peste poziţii
intermediare sunt excepţii. De aceea există o inerţie „birocratică”, care acordă un
confort psihic, în special celor mai puţin competitivi.
Un sistem de tip reţea este dinamic şi uşor de reconfigurat. Proiectele sunt
alocate nu unor „şefi” dintr-o structură fixă, perenă, ci unor „manageri de proiect”.
Încheierea proiectului duce la pierderea poziţiei de conducere, dacă nu există un nou
proiect pentru care managerul respectiv să fie persoana potrivită. Din acest motiv, un
model de tip reţea sperie persoanele statice, adaptate lentelor sisteme piramidale.
Principala regulă a sistemelor reţea este Competitivitatea. În sistemele piramidale
contează mai ales poziţia actuală, de pe care se promovează de cele mai multe ori
numai pe treapta imediat superioară (Poziţia Actuală primează deseori în faţa
Competitivităţii).
Reconfigurarea structurii interne prin eliminarea unor nivele intermediare de
comandă sporeşte agilitatea serviciului de intelligence, dar reduce gradul de control
asupra procesului de intelligence (sunt mai puţine filtre). Acesta nu este întotdeauna
un fapt negativ, mai ales dacă filtrele eliminate erau mai ales birocratice şi
împiedicau comunicarea internă pe orizontală. Funcţia de control se va realiza mult
mai eficient prin relaţionările Beneficiar - Analist - Culegător.
Deoarece ACT şi structura de intelligence tip reţea formează un binom, nu se
poate spune că una o precede pe cealaltă ca evoluţie cronologică. De fapt, nu pot
opera eficient una în absenţa celeilalte, condiţionându-se şi potenţându-se reciproc.
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4. Rolul analistului şi culegătorului în noua paradigmă
Profilul Analistului, din perspectiva ACT, este mult mai complex decât
varianta standard corespunzătoare „Ciclului Informaţional”. Acest fapt se datorează
sporirii substanţiale a rolului pe care îl îndeplineşte „noul analist” (aşa cum va fi
denumit în continuare analistul care operează în paradigma ACT, spre deosebire de
„vechiul analist” adaptat „Ciclului Informaţional”) în cadrul procesului de
intelligence.
Din modelul grafic al ACT observăm ca Analistul este implicat în toate cele
trei cicluri care compun acest model. Astfel, „noul analist” este elementul catalizator
al producţiei de intelligence, îndeplinind următoarele funcţii de bază:
a. Menţine legătura cu Beneficiarul: preia cerinţele şi poartă un dialog
permanent cu acesta pentru înţelegerea precisă şi actualizarea respectivelor cerinţe. În
urma dialogului, Beneficiarul poate să realizeze că, de fapt, are şi alte nevoi
informative (care nu au fost cuprinse în cerinţele formulate iniţial). De asemenea,
sunt preluate de la Beneficiar toate informaţiile relevante deţinute deja de acesta
despre subiectul cerinţelor, pentru a se evita duplicarea lor în materialele informative
finite şi pentru a fi folosite ca bază de pornire în procesul de culegere de noi
informaţii. După întocmirea produselor informative finale, Analistul le diseminează
Beneficiarului şi obţine feed-back-ul acestuia.
b. Coordonează direct şi permanent activitatea de culegere, implicându-se
ocazional în culegerea de informaţii: coordonarea elementelor de Culegere se face
prin contact nemijlocit cu acestea, astfel încât să fie eliminate orice erori de
comunicare şi interpretare. Implicarea ocazională în activitatea de culegere are două
rezultate foarte importante asupra producţiei de intelligence:
- în primul rând, în poziţia de realizator al produsului final de intelligence,
Analistul are nevoie şi de o cunoaştere nemijlocită, personală a mediului de interes.
Deplasarea „în teren”, secondând culegătorii specializaţi, oferă oportunitatea obţinerii
acestei cunoaşteri personale a fenomenului studiat, esenţială în demontarea
percepţiilor deformate care apar stând exclusiv în faţa ecranului calculatorului;
- în cel de al doilea rând, anumite teme de culegere pot fi extrem de
specializate sau complexe, iar participarea Analistului din postura de expert în
problematica respectivă, poate spori substanţial volumul şi calitatea informaţiilor
culese.
c. Sprijină informativ acţiunile Beneficiarului asupra „Ţintei”: Analistul
întocmeşte materiale informative finite, prin care se identifică exact „Ţinta” asupra
căreia trebuie să se acţioneze pentru a se soluţiona problema beneficiarului. Aceste
materiale indică şi vulnerabilităţile, respectiv punctele forte ale „Ţintei”, care este
descrisă în amănunt.
În paradigma ACT, Analistul nu se mulţumeşte doar la a întocmi (folosind
tehnicile şi metodele consacrate de analiză) produse de intelligence, ci oferă o
consultanţă permanentă Beneficiarului în acţiunea de angajare a „Ţintei” şi în
procesul de evaluare a rezultatelor angajării.
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Analizând aceste trei funcţii, observăm că cea de-a treia (c) include
atribuţiunile „vechiului analist”, fiind şi principala responsabilitate a analistului şi în
ACT. Acest fapt nu înseamnă că „noul analist” poate neglija celelalte două funcţii (a
şi b), fără de care întregul model nu ar funcţiona.
Pornind de la aceste funcţii se poate creiona profilul „noului analist”. Păstrând
caracteristicile specifice analistului care opera în modelul „Ciclului Informaţional”
(capacitate de analiză şi sinteză, inteligenţă, răbdare, meticulozitate, perseverenţă,
capacitate de asimilare şi concentrare etc.), „noul analist” trebuie să fie înzestrat cu
abilităţi comunicaţionale şi de relaţionare peste medie.
Noul analist va trebui să aloce o parte din timpul său deplasărilor în zona de
interes, pentru a se întâlni cu culegători şi chiar cu sursele lor umane, pentru a lua în
mod direct pulsul evenimentelor.
De asemenea, consilierea permanentă a componentei acţionabile de către
Analist implică desprinderea acestora de zona exclusiv teoretică şi nevoia de a adopta
o perspectivă practică, aplicată în modul de a gândi şi întocmi produsele de
intelligence. Fiind persoana cel mai bine informată despre „Ţintă”, precum şi legătura
între toate elementele implicate în producţia de intelligence, este firesc ca Analistul să
coordoneze întregul proces, îndeplinind funcţia de manager de proiect. Beneficiarul
nu poate ocupa această poziţie fiind o componentă externă serviciului de intelligence,
iar Culegătorul are restricţii de cooperare directă cu Beneficiarul, prin însăşi natura
muncii. De asemenea, Culegătorul nu are o perspectivă largă şi completă asupra
problemei de interes.
Din cele de mai sus rezultă că „noul analist” este într-o postură centrală în
cadrul procesului de intelligence, spre deosebire de perioada „Războiului Rece”, când
volumul mult mai redus al informaţiilor disponibile (în prezent sporit exponenţial de
sursele deschise), asigura Culegerii statutul de „vioara întâi” în cadrul serviciilor de
intelligence.
Desigur, activitatea Culegătorului în cadrul ACT suferă şi ea transformări, în
sensul dobândirii unei orientări mult mai aplicate asupra detaliului, mai concrete şi
pragmatice. Prin însuşi conceptul de „Ţintă”, nevoile de informaţii la care trebuie să
răspundă Culegătorul sunt subordonate considerentelor practice legate de intervenţia
Beneficiarului asupra „Ţintei”. Astfel, ponderea informaţiilor privind detaliile
referitoare la „Ţintă” creşte în comparaţie cu informaţiile generale, ceea ce necesită
un profesionalism sporit din partea Culegătorului.
Acesta este nevoit să facă eforturi suplimentare de înţelegere a problematicii
„Ţintei” şi intenţiile Beneficiarului. Dacă în modelul „Ciclului Informaţional” exista
o diferenţă însemnată între percepţia Analistului şi a Culegătorului asupra
problematicii informative, în ACT această discrepanţă de idei are tendinţa să se
reducă, atât prin cooperarea directă Analist – Culegător, cât şi prin faptul că această
problematică este mai aplicată (concentrată pe subiect).
De asemenea, cooperarea directă Analist – Culegător expune rapid orice
disfuncţionalităţi specifice celor două activităţi, crescând responsabilitatea fiecăruia
dintre cei implicaţi.
Necesitatea participării Analistului la unele operaţiuni de culegere de
informaţii obligă Culegătorul să-şi sporească nivelul de profesionalism şi să conceapă
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creativ aceste operaţiuni, pentru a putea introduce Analistul în mediu fără a
compromite securitatea surselor.
Prin natura activităţii sale, Culegătorul a făcut dintotdeauna un balans între
obţinerea şi transmiterea (către Analist) a informaţiilor colectate de la surse, respectiv
protejarea identităţii sursei din motive de securitate. ACT, prin formarea tandemului
Analist - Culegător, face mai dificilă pentru Culegător protejarea identităţii sursei, dar
fără a se face rabat de la acest principiu. În absenţa filtrelor structurale dintre
Culegere şi Analiză, specifice sistemelor cu arhitectură piramidală, pur si simplu
trebuie crescut nivelul de profesionalism la nivel individual, în privinţa abilităţilor
operative.
5. Avantaje şi limitări ale abordării centrate pe ţintă
Avantajele oferite de ACT au fost menţionate anterior, dar este necesară o
grupare sistematică a acestora şi compararea lor cu limitările paradigmei.
Iată în continuare principalele avantaje ale ACT:
● Este, până în prezent, singurul model teoretic care poate opera într-un
serviciu de intelligence structurat sub forma de reţea. Acest tip de organizare este cel
mai potrivit pentru a contracara ameninţările reprezentate de alte reţele (teroriste,
transfrontaliere, suprastatale etc.)
● Este un model pro-activ, ofensiv şi pragmatic. Deoarece implică un scop
foarte practic (identificarea şi angajarea unei ţinte cheie), ACT are mai multe şanse să
conducă la beneficii concrete decât „Ciclul Informaţional” (care îşi propune doar
informarea Beneficiarului).
● ACT este un model atât eficient, cât şi comprehensiv, datorită adaptabilităţii
şi flexibilităţii sale. Prin orientarea către „Ţinte”, se elimină risipirea resurselor pentru
cunoaşterea aprofundată a unor fenomene sau evenimente informative puţin
importante. Serviciul de intelligence îşi păstrează însă opţiunea abordării oricărui
subiect informativ, deoarece ACT funcţionează prin proiecte operate de structuri
modulare.
● ACT apropie serviciul de intelligence de Beneficiar şi îi sporeşte relevanţa
pentru acesta. Cooperarea directă şi angajarea permanentă a Beneficiarului în
activitatea serviciului de intelligence îi sporesc acesteia vizibilitatea. Rezultatul final
este o creştere a gradului de încredere între cele Beneficiar şi serviciul de informaţii.
● Produsele informative ale ACT sunt mai bine asimilate de Beneficiar. Pe
lângă utilitatea lor crescută (menţionată anterior), participarea Beneficiarului la
producţia de intelligence îl face mai sensibil la afirmaţiile respectivelor produse.
Beneficiarul înţelege şi îşi însuşeşte raţionamentele produselor informative, scăzând
vulnerabilitatea sa la influenţa mass-media.
● ACT creează o mentalitate bazată pe responsabilitate şi cooperare, în rândul
lucrătorilor de informaţii, spre deosebire de mentalitatea „de castă” şi
responsabilitatea limitată a „Ciclului Informaţional”.
● Comunicarea sporită şi directă între Beneficiar – Analist – Culegător, reduce
riscul unui eşec de intelligence. Din perspectivă istorică, în toate eşecurilor de
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intelligence o cauză importantă a fost lipsa de comunicare între diferitele
compartimente implicate în producţia de intelligence.
● Aplicarea ACT poate oferi un avantaj competitiv faţă de serviciile de
intelligence tradiţionale, bazate pe modelul „Ciclului Informaţional”.
Desigur, ACT are şi unele dezavantaje, de care trebuie să se ţină seama
înaintea implementării acestei paradigme într-un serviciu de intelligence:
♦ ACT este o abordare nouă, utilizată de puţin timp în doar câteva servicii de
intelligence. Aplicarea sa are o serie de necunoscute care nu pot fi anticipate, fiind
nevoie de „testul timpului”.
♦ ACT nu este compatibilă cu structurile ierarhice piramidale, în care sunt
constituite majoritatea serviciilor de intelligence. Implementarea ACT, fără decizia
executivă de restructurare a serviciului de intelligence sub formă de reţea (cu module
de tip Joint, Analist – Culegător), are mari şanse să fie un eşec costisitor.
♦ Schimbarea de paradigmă va întâmpina o rezistenţă sistemică inerentă.
Conservatorismul şi inerţia specifice oricărei organizaţii poate face ACT mai puţin
performantă, pe termen scurt, decât continuarea funcţionării în modelul actual.
Schimbarea mentalităţilor şi a percepţiilor are nevoie de timp. De asemenea, este
nevoie de o perioadă de timp pentru pregătirea personalului în aplicarea modelului
ACT şi la standardele profesionale cerute de o astfel de paradigmă.
♦ Creşte riscul scurgerii de informaţie către entităţi neautorizate, dacă nu se
respectă standardele profesionale la nivel individual. Prin redesenarea relaţiilor de
cooperare ale elementelor serviciului de intelligence (atât în interiorul, cât şi în
exteriorul acesteia), precum şi eliminarea unor filtre ierarhice şi funcţionale (pentru
sporirea eficienţei) sunt şanse mai mari ca informaţie cu acces restricţionat să ajungă
unde nu trebuie. Acest dezavantaj nu poate fi contracarat decât prin responsabilitate şi
profesionalism individual.
Datorită compatibilităţii ACT cu organizaţia de tip reţea, aplicarea ACT va
moşteni atât plusurile, cât şi minusurile acestui tip de structură. Caracteristicile
serviciului de intelligence de tip reţea vor amplifica efectele implementării ACT ca
paradigmă a funcţionării serviciului.
Potrivit lui Robert M.CLARK, ACT presupune ca fiecare persoană implicată în
producţia de intelligence să facă un efort în privinţa profesionalismului şi
responsabilităţii, depăşindu-şi limitele actuale (de Analist sau Culegător). La nivelul
conducerii trebuie să se găsească disponibilitatea pentru delegarea de competenţă către
eşaloanele inferioare, inclusiv în relaţionarea directă cu Beneficiarul. Eşaloanele
inferioare trebuie să accepte această competenţă şi să o îndeplinească (din nou este
nevoie de profesionalism şi responsabilitate).
Compararea avantajelor şi dezavantajelor ACT şi a serviciului de intelligence ca
reţea este considerat încă de majoritatea factorilor cu drept de decizie ca un exerciţiu
teoretic. Presiunea externă pentru o decizie în acest sens nu a atins cotele critice.
Tranziţia către modelul ACT este văzută de cele mai multe ori ca o posibilitate pentru
potenţiala obţinere a unui avantaj competitiv faţă de agenţiile şi entităţile concurente
sau inamice.
Evoluţia accelerată a realităţilor actuale ne demonstrează, însă, că „avantajul
competitiv” de astăzi este „necesitatea pentru supravieţuire” de mâine.
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MEDIUL GEOSPAŢIAL, SECURITATEA GLOBALĂ
ŞI NOUA FIZIONOMIE A CONFLICTELOR
Dr. George-Teodor RĂDUICĂ*
In principle, it is considered that global security and conflict physiognomy does not depend
essentially on the physical nature, but on human nature. However, security – particularly global
security – has a remarkable geospatial component, since geographic and geospatial environment is
dynamic and not just a framework in which the human activities take place, but it acts both on the
human environment and on its own configuration. Global security is not a simple sum of national,
regional, continental security, but has its intrinsic determinations, settings and events. Global
security is on the one hand, a product of globalization and, on the other hand, a condition for safe
conduct of the globalization process.

1. Pericole şi ameninţări de natură geospaţială
Marile pericole şi ameninţări la adresa societăţii omeneşti se află chiar în
interiorul acestei societăţi, dar sălăşluiesc şi în spaţiul în care există şi evoluează
această societate, adică în mediul geofizic şi geospaţial. Pământul (ca planetă, ca
spaţiu finit) şi cosmosul (ca univers, ca spaţiu infinit) sunt mai mult decât simpli
suporţi ai acelei părţi din biosferă ocupată de fiinţa umană, mai mult decât „biosfera
inteligentă”.
Există cel puţin două tipuri esenţiale de pericole şi ameninţări: cele generate de
om şi cele care nu depind de om sau depind în foarte mică măsură de acesta.
Din prima categorie fac parte acele pericole şi ameninţări create de modul în care
oamenii îşi duc viaţa, de conflictualitatea intereselor, de realitatea de fiecare zi. Aproape
orice acţiune umană conţine, într-o formă sau alta, provocări, pericole şi chiar
ameninţări.
Din spectrul extrem de larg al acestora, nu pot lipsi cele conţinute în următoarele
domenii:
• politic;
• economic;
• financiar;
• social;
• informaţional;
• naţional;
• internaţional;
• transfrontalier etc.
Aceste pericole şi ameninţări pot fi de sistem şi de proces, simple, directe sau
indirecte, dinamice sau dinamice complexe.1
*
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În fiecare dintre domeniile enunţate mai sus, există sute de ameninţări de tot
felul, cărora li se asociază sute de vulnerabilităţi ale sistemelor şi proceselor, unele
determinate strict de pericolele şi ameninţările respective, altele fiind de natură mult
mai complexă.
Şi unele şi celelalte sunt greu de identificat, de definit şi de gestionat. Viaţa
omului şi viaţa societăţii omeneşti nu sunt lineare, ceea ce sporeşte şi mai mult
spectrul vulnerabilităţilor societăţii faţă de acestea şi faţă de multe alte categorii de
pericole şi ameninţări, unele mai sofisticate decât altele.
Pericolele şi ameninţările care nu depind de om sau depind în foarte mică
măsură de acesta sunt la fel de numeroase şi de imprevizibile. Omul nu poate face
mare lucru în faţa lor, dar le poate diminua efectul şi îşi poate adapta comportamentul
la acestea. Dacă trăieşti în Siberia, trebuie să faci faţă gerurilor cumplite din această
parte de lume. Dacă trăieşti în Africa, n-ai nici o problemă cu gerul, ci ai una foarte
gravă cu căldura.
Dar pericolele şi ameninţările care nu depind de om nu se rezumă doar la cele
care ţin de climă, ci sunt mult mai numeroase. De aceea, pentru a le înţelege mai
bine, le vom împărţi în câteva categorii: de natură cosmică (spaţială); de natură
climatică; de natură geofizică; care rezultă din intervenţia sau din acţiunea omului
asupra mediului.
Printre pericolele şi ameninţările de natură cosmică (spaţială) ar putea fi
incluse şi următoarele: radiaţia solară nocivă; radiaţia cosmică nocivă; obiecte
cosmice (meteoriţi, fragmente de meteoriţi care pătrund în atmosferă şi ar putea
atinge scoarţa terestră sau zona oceanică); încălzirea excesivă sau răcirea Pământului
ca urmare a unor fenomene solare sau cosmice; alte fenomene cosmice cu efecte
directe sau indirecte asupra Pământului etc.
Fenomenele de natură climaterică ce s-ar putea constitui în pericole şi
ameninţări globale sau regionale sunt foarte numeroase. De fapt, aceste fenomene se
constituie în ameninţarea cea mai gravă, cea mai complexă şi cea mai directă la
adresa siguranţei oamenilor, a infrastructurilor şi, în general, a comunităţilor omeneşti
şi nu numai omeneşti. Printre cele mai frecvente fenomene de acest tip s-ar putea
situa şi următoarele: ploi torenţiale cu frecvenţe foarte mari în anumite zone, însoţite
de inundaţii masive şi revărsări de ape, precum şi lipsa completă a precipitaţiilor în
alte zone; furtuni şi uragane cu nucleele deasupra oceanelor şi efecte dezastruoase
asupra coastelor; precipitaţii foarte frecvente sub formă de grindină, însoţite de
furtuni şi uragane cu nuclee deasupra uscatului; ninsori abundente şi excesive,
avalanşe, furtuni de zăpadă de mari proporţii; îngheţuri; deşertificări etc.
Aceste tipuri de pericole şi ameninţări ţin, deopotrivă, de geofizica pământului,
dar şi de determinările de natură cosmică, de acţiunea Soarelui şi a Lunii asupra
atmosferei, oceanelor şi uscatului.
Pericolele şi ameninţările de natură geofizică intră în aceeaşi gamă cu cele
climatice. Ele sunt extrem de grave, dar, în principiu, omul a învăţat să găsească
unele soluţii sau să-şi ia unele măsuri minime de protecţie. Principalele pericole şi
ameninţări geofizice sunt următoarele: cutremurele de pământ ce se produc la diferite
adâncimi; erupţiile vulcanice; cutremurele de pământ care se produc pe fundul
oceanelor şi dau naştere la tsunami; alunecările de teren de mari proporţii; fenomene
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de natură geomagnetică şi electromagnetică etc. Toate aceste fenomene sunt legate de
geofizica pământului, unele sunt nelineare, iar altele se produc ciclic.
Pericolele şi ameninţările care rezultă din intervenţia sau din acţiunea omului
asupra mediului par a fi foarte numeroase şi cu un impact foarte mare asupra securităţii
globale. Într-adevăr, omul poluează mediul şi, în acest fel, poate influenţa configuraţia şi
calitatea acestuia, dar natura fixează nişte limite atât în ceea ce priveşte acţiunea omului
asupra mediului, cât şi în ceea ce priveşte efectele acestei acţiuni. În natură, mai ales la
nivel geofizic şi geospaţial, are loc o foarte puternică relaţie de feed-back, de unde
rezultă că, la nivel geospaţial, există posibilitatea „corectării” erorilor pe care le face
omul în ceea ce priveşte protecţia mediului.
Din spectrul foarte larg al principalelor pericole şi ameninţări de acest tip,
formulăm următoarele: poluarea industrială a apelor, aerului şi mediului ambiant;
poluarea electromagnetică; agresarea, prin diferite experimente sau activităţi (zboruri în
stratosferă şi în cosmos, bombardarea ionosferei cu radiaţii X, plantarea de sateliţi pe
diferite orbite circumterestre, experimente nucleare, chimice şi biologice, folosirea
diferitelor sisteme de arme etc.), a straturilor superioare ale atmosferei; amplificarea
efectului de seră; intervenţii asupra genelor şi, în general, a sistemelor de transmitere a
informaţiei ereditare; intervenţii, prin laseri, sisteme de amplificare a undelor,
nanotehnologii şi biotehnologii, asupra unor fenomene, fie pentru a grăbi sau stimula
declanşarea şi efectele lor, fie pentru a le diminua etc.
Desigur, acestea nu sunt singurele pericole şi ameninţări de natură geospaţială,
dar sunt cele mai frecvente şi cele mai cunoscute. Cum bine se ştie, omul nu poate
interveni semnificativ asupra lor, deşi se bănuieşte că, prin diferite programe, omul
chiar reuşeşte să provoace efecte ce definesc un adevărat război geofizic. Unele dintre
afirmaţii sunt simple fantezii, altele au însă acoperire în fapte, evenimente şi
fenomene. Dinamica pericolelor şi ameninţărilor de natură geospaţială rămâne foarte
complexă şi greu de cunoscut şi de influenţat. De aceea, influenţa lor asupra
configurării conflictualităţii este şi rămâne semnificativă, dar greu de evaluat şi de
modificat.
2. Securitatea geospaţială şi noua fizionomie a conflictelor
Omul este preocupat, de regulă, de propria-i securitate. Globalizarea schimbă
însă substanţial această realitate. Odată cu implementarea reţelei, omul devine
dependent de reţea, nu mai poate exista în afara acesteia, nu se mai poate izola. De
unde rezultă că securitatea lui este strict dependentă de securitatea celorlalţi, iar
securitatea elementelor din sistem, a sistemului şi sistemelor este definită pe
securitatea metasistemului, pe securitatea globală.
Securitatea geospaţială este o componentă a securităţii globale, este suportul ei
geofizic şi geospaţial, este condiţia ei. Nu poate exista nici un fel de securitate fără
securitatea spaţiului fizic şi a celui geofizic. Această securitate a spaţiului geofizic nu
este însă deplină şi definitivă, ea depinde de foarte mulţi factori, iar omul nu este în
măsură nici să-i controleze, nici să-i gestioneze. Marii geopoliticieni ai lumii au
sesizat, în bună măsură, aceste interdependenţe şi au formulat modele de cunoaştere,
interpretare, folosire şi chiar influenţare a acestora. Harold F. Mackinder vorbea de
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pivotul geografic terestru (heartland), iar Nicolas Spykman de folosirea marginii
(rimland). De fapt, în marea lor majoritate, ei aveau în vedere spaţiul de confruntare
şi elemente care se confruntă, de o parte fiind situate populaţiile continentale şi, de
cealaltă parte, populaţiile maritime. Ei n-au ieşit din orizontalitate. Dar aviaţia,
rachetele balistice, reţeaua de sateliţi care survolează, pe orbite circumterestre,
Pământul, cea de a treia, cea de a patra şi, în final, cea de a n-a dimensiune schimbă
complet filosofia şi fizionomia raporturilor de confruntare şi, pe această bază, şi
conceptul de securitate.
Conştienţi de implicaţiile dimensiunii cosmice şi dimensiunii cibernetice ale
conceptului de securitate – în speţă, ale conceptului de securitate globală –
responsabilii cu gestionarea spaţiului de securitate au instituit şi semnat tratate de
nemilitarizare a spaţiului cosmic. Nu ştim cât vor dura aceste tratate, dacă ele sunt
sau vor fi respectate cu adevărat, dar ele dovedesc o importanţă cu totul specială a
dimensiunii geospaţiale a securităţii globale.
Identificând, definind şi susţinând un astfel de tip de securitate, ca suport şi
condiţie ale securităţii globale, considerăm că un astfel de concept are următoarele
caracteristici: este un concept integrat, care se defineşte pe condiţia geospaţială a
securităţii globale şi integrează diferite componente ale spaţiului de securitate;
exprimă un anumit nivel atins în evoluţia spaţiului geofizic, a sistemului solar şi vieţii
pe pământ; se constituie într-un răspuns la noile tipuri de provocări, pericole şi
ameninţări de natură cosmică, geospaţială şi geofizică; acoperă vulnerabilităţile la
astfel de provocări; devine din ce în ce mai mult o componentă esenţială a securităţii
oamenilor şi mediului uman; are o arie foarte largă de cuprindere.
Un astfel de concept, ca, dealtfel, tot ce ţine de spaţiul cosmic, de geospaţiu, de
spaţiul geofizic, este prea puţin dependent de voinţa oamenilor, întrucât se defineşte
pe legi şi interacţiuni naturale şi cosmice, şi prea mult corelat cu dimensiuni şi
determinări care scapă simţului comun. Omul trebuie să cunoască însă ceea ce se
întâmplă în spaţiul în care vieţuieşte, nu de dragul de a cunoaşte, ci pentru a-şi
modela comportamentul şi a-şi spori gradul de securitate şi de protecţie. Un astfel de
concept influenţează absolut tot ce face omul, atât la nivel individual, cât şi la nivel
comunitar şi social. Cunoaşterea cât mai exactă a acestui concept – de fapt, a acestei
realităţi cu dinamism larg, pe termen lung, cosmic – se constituie într-un suport al
securităţii planetei şi poate fi luat drept model în arhitectura securităţii globale.
Securitatea geospaţială este un concept care trebuie definit şi explicat.
Securitatea este o funcţie a sistemului şi procesului, dar nu una oarecare, ci una care
se realizează şi se menţine în permanenţă, atât prin autoreglare şi autoprotecţie, cât şi
prin intervenţii exterioare, de regulă, dinspre sistemele şi procesele superioare
(metasisteme) sau ierarhic superioare (sisteme de conducere sau de gestionare).
Securitatea acestor tipuri de sisteme şi procese nu rămâne, totuşi, în afara cunoştinţei
oamenilor, în afara capacităţii lor de a o cunoaşte, înţelege şi chiar influenţa sau
măcar de a o folosi. Oamenilor – ca fiinţe conştiente, care desfăşoară activităţi în
întregul areal geofizic şi cosmic – nu le poate fi indiferent modul în care se realizează
şi se materializează securitatea geospaţială, geosecuritatea şi securitatea spaţiului
cosmic. Ei devin responsabili pentru o astfel de securitate, întrucât intervin în
sistemele de autoreglare, introduc perturbaţii sau redundanţe ce pot avea consecinţe
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neaşteptate. Cunoaşterea şi folosirea mecanismelor şi proceselor ce se petrec în jurul
planetei este prima dintre măsurile menite să asigure buna funcţionare a acestora sau,
măcar, să permită luarea unor măsuri care să asigure, în continuare, o mai bună
securitate şi siguranţă a mediului uman.
Există trei tipuri esenţiale de securitate geospaţială: securitatea geosferei, adică a
planetei Pământ; securitatea atmosferei şi securitatea spaţiului cosmic, mai exact, a
infrastructurilor implementate de om şi a acţiunilor desfăşurate de om în spaţiul
cosmic.
În acest sens, securitate geospaţială ar putea avea următoarea structură:
• securitatea geosferei, cu următoarele componente: securitatea litosferei;
securitatea hidrosferei; securitatea biosferei.
• securitatea atmosferei, cu următoarele componente: securitatea troposferei;
securitatea stratosferei; securitatea mezosferei; securitatea ecosferei; securitatea
ionosferei.
•
securitatea spaţiului cosmic, cu următoarele componente: securitatea
orbitelor sateliţilor artificiali ai Pământului; securitatea staţiilor orbitale; securitatea
infrastructurilor spaţiale; securitatea zborurilor cosmice.
Odată identificate aceste tipuri de securitate, se formează limitele în care
oamenii sunt responsabili şi în care se pot angaja în gestionarea şi influenţarea
securităţii acestor spaţii. De altfel, în principiu, noţiunea de securitate, chiar dacă este
vorba de securitatea, de vitalitatea şi de echilibrul unor spaţii nedependente de
societatea umană, priveşte, în primul rând, omul şi societatea omenească.
După toate probabilităţile, în următorii 20 de ani, nu se vor produce mari
mutaţii în ceea ce priveşte spaţiul de desfăşurare a conflictului armat. Revine, totuşi,
în actualitate războiul urban. Probabil, confruntările militare se vor desfăşura, după
aprecierea unor cercetători americani2, în proporţie cam de 75 %, într-un mare oraş
sau în capitala unui stat. Va fi un război înalt tehnologizat, iar spaţiul de confruntare
se va prezenta ca un câmp de bătaie înţesat de roboţi şi de dispozitive automate
acţionate de la distanţă. Vor acţiona, desigur, şi câteva trupe la sol, pentru a ocupa
terenul. Deja, încă din această fază, se configurează astfel de perspective. Războiul
din Irak, ca şi cel din Afganistan, exprimă deja o astfel de opţiune. Aici au fost
folosite sisteme de arme de mare precizie, s-a acţionat non-contact, iar angajamentul
uman – adică folosirea efectivă a trupelor – s-a făcut doar pentru ocuparea terenului.
În această a doua parte, s-au ivit numeroase probleme, întrucât inamicul a acţionat
asimetric, într-un spaţiu insuficient dominat sau gestionat (de către coaliţie) cultural
şi social.
Nu toată lumea este de acord cu acest tip de proiecţie asupra viitorului
câmpului de luptă, iar evenimentele ulterioare din Irak şi Afganistan, dar şi cele din
spaţiul Balcanilor de Vest, par să confirme aceste îndoieli.
Cu toate acestea, se merge rapid spre robotizarea şi cibernetizarea
cvasicompletă a spaţiului luptei şi este o chestiune de timp până când acest lucru se
va realiza în proporţii convingătoare. Deja pe orbite, în jurul pământului, se află
câteva mii de sateliţi, care vor accelera dezvoltarea unui spaţiu informaţional, de
2
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reţea, fără precedent, cu efecte greu de calculat pentru om, pentru societatea
omenească şi pentru mediu.
De aici nu rezultă neapărat că efectele respective vor fi total nocive, ci doar că,
la ora actuală, este dificil de anticipat toate aceste desfăşurări, dintre care cele mai
importante ar putea fi: sistemele de sateliţi şi celelalte dispozitive acţionate de la
distanţă, care asigură sau vor asigura, în scurt timp, o reţea de senzori care va
supraveghea zi şi noapte întreaga suprafaţă a pământului, inclusiv a fenomenelor
geofizice şi meteorologice; sistemele de arme de mare precizie vor face posibil
„războiul chirurgical”, prin care înţelegem un sistem de acţiuni militare punctiforme,
fără efecte secundare sau colaterale, chiar în afara cunoaşterii comune şi a cunoştinţei
publice, pentru realizarea unor obiective politice importante, inclusiv în ceea ce
priveşte protecţia mediului sau, dimpotrivă, distrugerea (deteriorarea) mediului într-o
zonă sau alta de interes strategic; miniaturizarea armelor nucleare şi a altor tipuri de
arme şi renunţarea la conceptul de „distrugere în masă”; folosirea diferenţiată şi
foarte atentă a acestor arme nu doar pentru descurajare, ci, mai ales, pentru
influenţare şi realizare efectivă a unor obiective de mare importanţă strategică în
epoca globalizării; în acest fel, teribila armă nucleară ar putea deveni una dintre
armele complexe ale entităţilor care vor beneficia în mod direct şi imediat de pe urma
procesului de globalizare; folosirea armelor geofizice şi geoclimatice. De aceea,
marile puteri tehnologice şi informaţionale, alianţele, coaliţiile şi toţi cei care studiază
conceptele de securitate şi apărare şi conflictualitatea viitorului sunt preocupaţi să
identifice, să definească, să anticipeze şi să descrie cât mai exact posibil, cu toate
mijloacele avute la dispoziţie, făcând apel inclusiv la imaginaţie, spaţiul de luptă al
viitorului. Aceste descrieri sau, mai exact, aceste identificări şi definiţii descriptive
au, adesea, următoarea configuraţie: un sistem de roboţi cosmici, aerieni, tereştri şi
chiar submarini, echipaţi cu senzori multipli, scanează întregul spaţiu advers –
localităţi, comunicaţii, infrastructuri, păduri, zone deşertice, terenuri cultivate, soluri
şi subsoluri, ape interioare, ape naţionale sau internaţionale şi chiar mediul uman –
asigurând continuu dominanţa informaţională; în acest timp, avioane fără pilot,
sateliţi, mijloace de lovire radioelectronică şi de influenţare de mare fineţe
paralizează toate sistemele de comunicaţii şi de informare ale adversarului, toţi
senzorii lui şi toţi roboţii lui de informaţii şi de supraveghere; avioane de luptă fără
pilot, sateliţi, roboţi de luptă, sisteme de amplificare a undelor, rachete de croazieră şi
numeroase alte mijloace, dirijate prin laser şi prin GPS şi autodirijate, cu traiectorii
haotice şi imprevizibile, lovesc selectiv şi chirurgical centrele vitale ale adversarului
(sau doar anumite elemente importante ale acestuia), punându-l în imposibilitatea de
a reacţiona; unităţi sau subunităţi, echipate cu mijloace ultramoderne de comunicaţie,
de lovire şi de influenţare, înaintează, sub protecţia a trei scuturi – scutul
informaţional, scutul de foc strategic şi scutul logistic –, în terenul controlat deja de
decidentul strategic şi realizează controlul şi gestionarea tactică a spaţiului.
Un astfel de scenariu nu poate fi realizat decât în condiţiile existenţei unei
reţele strategice globale foarte puternice, cu componente (subreţele) flexibile, etajate,
alcătuite, la rândul lor, din elemente dinamice, fiabile şi totdeauna interoperabile.
Referitor la un astfel de scenariu, se apreciază că, după două decenii, vor exista
două tendinţe principale:
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1. aplicarea unui concept de Operaţii în Reţea (OR) pentru francezi, de Network
Enable Compatibility (NEC) la britanici şi Netwok Centric Warfare (NCW) sau
Network Centric Operations (NCO) la americani sub egida super-conceptului sau
meta-conceptului de Transformare, aplicat la ora actuală de toate ţările NATO şi UE.
Aceste concepte, deşi au, practic, acelaşi conţinut, se deosebesc, totuşi, între ele, au
anumite nuanţe mai ales în ceea ce priveşte locul omului în asemenea mecanisme,
sisteme şi procese.
2. cea de a doua tendinţă, complementară cu prima, constă în robotizarea aeruscat-mare, dusă spre maximum la americani şi moderată la europeni, întrucât aceştia
din urmă doresc să lase mai mult spaţiu pentru elementul uman.
Acest tip de acţiuni în reţea, la graniţa dintre spaţiul fizic, spaţiul virtual şi
spaţiul real (acesta din urmă – spaţiul real – fiind definit pe o intersecţie dintre spaţiul
fizic şi cel virtual), nu sunt simple. Există numeroase provocări geofizice, geospaţiale
şi, mai ales tehnologice, dar şi organizatorice, care fac extrem de dificilă integrarea
spaţiu-timp-sisteme, iar viitorul urmează să asigure şi soluţiile necesare. Impactul
acestor tipuri de operaţii asupra structurilor militare este deosebit. Este vorba de o
nouă artă de a comanda şi conduce – cea impusă de reţea –, de noi structuri mai
flexibile şi mai dinamice, de noi modalităţi de acţiune, îmbinând dimensiunea globală
– dată de reţea şi de informaţie – cu dimensiunile concrete ale spaţiului luptei.
Confruntarea (războiul) în spaţiul geofizic, în spaţiul cosmic şi în cel virtual se
extinde şi se integrează tot mai mult într-un concept deosebit de cuprinzător, pe care-l
impune globalizarea.
În această logică, gestionarea sau stăpânirea spaţiului are cinci elemente3
esenţiale:
1. capacitatea de a lansa, la cerere, într-un interval de o singură zi de la primirea
comenzii, sateliţi care să fie mai puţin costisitori (500 de dolari pe kg, în loc de
12.000-15.000 dolari pe kg, cât sunt costurile în prezent);
2. cunoaşterea, în orice moment, a tot ce se întâmplă pe orbită;
3. informaţia în timp real, ceea ce înseamnă apropierea semnificativă a
domeniului strategic de cel tactic;
4. asigurarea securităţii sateliţilor împotriva oricăror ameninţări;
5. interzicerea adversarului să utilizeze spaţiul.
Acest lucru înseamnă doar un singur pas până la încălcarea gravă a legii
internaţionale care interzice militarizarea spaţiului şi amplasarea de mijloace de
lovire în cosmos. Toate mijloacele care sunt, la ora actuală amplasate în spaţiu – este
vorba de mii de sateliţi, de staţii orbitale, de navete spaţiale etc. sunt, în general,
senzori.
Sistemele aeriene sunt, la ora actuală, cele mai evoluate şi cele mai complexe.
Avionul multirol, avionul de cercetare şi chiar avionul de luptă fără pilot sunt doar
câteva dintre realităţile şi proiectele prezentului şi viitorului.
Propulsia hipersonică, invizibilitatea, manevrabilitatea şi protecţia sunt
coordonatele principale ale componentei de cercetare şi de lovire din spaţiul aerian.
De asemenea, sistemele aeriene se bazează din ce în ce mai mult pe sistemele
3
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satelitare şi pe reţea. Reţeaua devine dominantă şi în spaţiul aerian. Ea va asigura
condiţii nu numai pentru invizibilitate, manevrabilitate, rapiditate, oportunitate şi
eficienţă, ci şi pentru gestionarea acestui spaţiu.
Este necesar un avion cu geometrie variabilă şi cu funcţii multiple. Nimeni nu
poate spune dacă acest avion va fi Eurofigher, F-22 Raptor, F-35 JSF sau Rafale, dar
în mod sigur acestea vor fi suplinite sau completate de UAV şi de UCAV (Unmanned
Combat Air Vehicle) şi chiar de alte mijloace pe care nici măcar nu le bănuim. Unele
vor fi suficient de mici pentru a putea intra pe o fereastră, altele, probabil, vor apela la
nanotehnologii sau la viitoarele tehnologii ale secolului al XXI-lea.
De asemenea, zborul hipersonic constituie o preocupare pentru viitoarea
strategie de stăpânire a spaţiului luptei. Spre exemplu, prin programul FALCON,
americanii îşi propun să realizeze un vehicul reutilizabil are să transporte 6 tone de
armament, la o distanţă de 17.000 de kilometri, în două ore. Desigur, un astfel de
program presupune foarte multe provocări şi numeroase dificultăţi de soluţionat,
dintre care cele mai importante sunt, în opinia americanilor, următoarele: rezistenţa
materialelor la temperaturi foarte ridicate; navigaţia, aerodinamismul şi controlul
zborului la viteze mici şi la viteze hipersonice; mijloace de comunicaţii care să
funcţioneze în ionosferă; postcombustie care să acoperă toată plaja de viteze, de la 4
la 11 Mach. Acronimul FALCON semnifică faptul că americanii vor să decoleze de
pe teritoriul lor, să lovească şi să revină acasă de îndată ce misiunea a fost îndeplinită.
Se doreşte suprimarea eşaloanelor de forţe intrateatru care există astăzi. Se doreşte,
mai ales, să se suprime lanţul logistic şi vulnerabilităţile sale.
Sistemele terestre au dobândit o importanţă deosebită, datorită conflictelor
asimetrice şi de joasă intensitate. Se caută soluţii tehnice pentru contracararea noilor
ameninţări. S-a reliefat aici lupta în mediul urban. Reflecţiile, în acest domeniu, se
derulează la orizontul anilor 2025. Se preconizează înfruntarea unui adversar
asimetric care foloseşte arme albe, puşti, grenade şi tot felul de explozivi, lovind
punctele slabe ale forţelor care-l atacă. Vor folosi mai ales comunicaţiile, mobilitatea
şi acţiunile tip ambuscadă, foc pumnal, atacul cu arme albe.
Pentru a face faţă unor asemenea ameninţări, sunt necesare următoarele abilităţi:
de a detecta şi a elimina bombele rudimentare plasate în faţa convoaielor; de a
contracara ameninţările cu arme uşoare împotriva elicopterelor; de a asigura forţelor
de la sol tot sprijinul de care au nevoie; de a folosi în mod eficient avantajele
terenului; de a face distincţie între amic, inamic şi non-combatant.
Folosirea armelor non-letale nu constituie un răspuns pentru orice situaţie.
Acţiunea infanteristului trebuie încadrată într-un sistem. Acest sistem trebuie să
răspundă următoarelor exigenţe: foc precis la distanţă foarte mare; protecţie
completă; informaţia în timp real; sprijin multilateral; protecţia mediului şi folosirea
acestuia pentru îndeplinirea misiunii; non-letalitate; rapiditate; eficienţă maximă.
Toate acestea se realizează în cadrul unui concept foarte modern, în care luptătorul
terestru nu mai duce greul, ci foloseşte în mod inteligent avantajele sistemelor de
arme, ale bazelor de date, ale terenului, climei şi armelor care pot influenţa mediul.
Sistemele maritime vor continua să joace un rol deosebit mai ales în manevra
strategică şi în realizarea dispozitivelor. Marea este internaţională şi de aceea ea poate
fi folosită de cine are putere şi mijloace. Ea oferă posibilităţi nelimitate, atât de
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suprafaţă, cât şi în dimensiunea submersibilă. Principalele tendinţe care se manifestă
în acest domeniu sunt următoarele: dezvoltarea unor nave de suprafaţă rapide, de
mare viteză, invizibile, capabile să comunice şi să acţioneze în reţea, pentru
interzicerea accesului în zonele de litoral sau de fluviu şi contracararea pericolelor şi
ameninţărilor asimetrice; un nou concept de navă de coastă; folosirea roboţilor
submarini; propulsie electrică prin pile şi combustibil pentru submersibile;
nedectabilitate-detectabilitate.
Sistemele I2SR sunt primele produse la globalizării. S-ar putea spune că aceste
sisteme, care cuprind informaţii, intelligence, sistemele de supraveghere şi cele de
recunoaştere, se află chiar în avangarda globalizării. Sistemele I2SR ocupă în jur de
80% din strategia de transformare, cel puţin în ceea ce-i priveşte pe americani.
Aceste sisteme asigură suportul de reţea absolut necesar, atât pentru sistemele C4,
care aparţin comandamentelor operaţionale, cât şi pentru toate sistemele de lovire.
Pentru aceasta, sunt necesare două condiţii: înlăturarea ecartului dintre planificatori şi
combatanţi; realizarea de noi entităţi luptătoare, puternice şi uşoare, prin reunirea
mijloacelor care, în mod natural, sunt separate.
În materie de informaţie, până la ora actuală, s-au realizat următoarele:
accelerarea vitezei de circulaţie a datelor; îmbunătăţirea condiţiilor de folosire a
spectrului electromagnetic; gestionarea reţelei; protecţia informaţiei.
Îndeplinirea acestor cerinţe nu rezolvă însă toate problemele. Reţeaua îşi are
propriile sale reguli şi, bineînţeles, propriile sale vulnerabilităţi. În plus, este foarte
greu de înţeles cum lucrează sistemele de sisteme. De aceea, se foloseşte o expresie
deosebit de sugestivă referitoare la această realitate: îmblânzirea monstrului. Prin
aceasta, se înţelege crearea unui sistem capabil să înţeleagă ce face metasistemul,
furnizându-i acestuia, în acelaşi timp, experienţa acumulată (învăţându-l, adică, ce să
facă), dar fără a se pierde din vedere elementul uman.
Sistemele logistice trebuie să evalueze cerinţele efective ale asigurării cu
personal, armament, muniţie şi materiale şi să devanseze acţiunile propriu-zise. De
asemenea, aceste sisteme trebuie să se simplifice şi să folosească la maximum
structurile şi funcţiile reţelei.
Politicile, strategiile şi doctrinele trebuie să ţină seama de această dinamică şi să
configureze cu claritate şi perspectivă spaţiul luptei, sistemele de angajare, structurile
şi funcţiile instituţiilor militare şi non-militare ce participă la gestionarea crizelor şi
conflictelor şi, mai ales, confluenţa acestora cu cerinţele, exigenţele şi restricţiile
mediului geografic şi geospaţial.
La ora actuală, omul deţine mijloace de influenţare a acestui mediu şi, conştient
sau inconştient, le şi foloseşte ca arme ce pot deveni teribile nu doar în lupta cu un
adversar, ci chiar împotriva spaţiului de viaţă al civilizaţiei umane. Securitatea
globală nu înseamnă numai prevenirea conflictelor, ci şi armonizarea raporturilor
dintre entităţile care participă la securizarea mediului, protecţia spaţiului geofizic,
ieşire din conflictualitatea intracivilizaţională, interumană şi reunificarea forţelor
pentru protecţia planetei şi rezolvarea marilor probleme care ameninţă toată lumea.
Este vorba de o mutaţie strategică de foarte mare amploare, care va schimba complet
fizionomia confruntării. Trecerea de la confruntarea intercivilizaţională la protecţia şi
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apărarea civilizaţiei umane este cea mai mare dintre provocările societăţii omeneşti şi
va marca cea mai mare revoluţie planetară în domeniul conflictualităţii.
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CONSIDERAŢII PRIVIND INFRASTRUCTURA CRITICĂ ENERGETICĂ
PARTE A INFRASTRUCTURII CRITICE A UE
Dr. Tiberiu TĂNASE *
Ştefan JIANCA **
Over the last few years, the European Union has developed many initiatives under the
general theme of infrastructure protection and security. Testimony of the emerging objective
regarding the creation of a European–wide shared security environment are the continuing policy
discussions regarding the specifics surrounding the definition and quantification of European
Critical Infrastructure (ECI).
In this paper we examine the recent legislative activities by the European Commission on
CIP, focusing on the efforts undertaken at European level in order to create a unitary and
integrated strategy for protecting the critical energy infrastructure. Taking into account that energy
security is an essential component of national and international security, identifying the threats and
vulnerabilities of energy infrastructures is absolutely vital. Also, we analyze the implementation of
European directives on critical infrastructure protection into national legislation, while identifying
the progress of Romanian authorities in different critical infrastructure sectors.
Keywords: critical infrastructure protection (CIP), energy infrastructure, 2008/114/EC
Directive, CIP vulnerabilities, CCPIC, ICT.
Motto : „Securitatea nu este gratuită. Ambele sectoare, public şi privat, trebuie

să investească în construirea unui nivel mai înalt de securitate pentru sistemul
energetic, ceea ce înseamnă că securitatea energetică se va regăsi în preţul energiei
cât şi în costul securităţii interne.”
Stephen Flynn, expert în cadrul Consiliului pentru Relaţii Externe1

Argument
Comisia Europeană a UE susţine existenţa în spaţiul european comun a unui
număr de infrastructuri critice2 a căror perturbare sau distrugere ar putea avea efecte
transfrontaliere semnificative. Este foarte important ca anumite infrastructuri să fie
desemnate infrastructuri critice pentru a se putea face evaluările de risc, pentru a
determina vulnerabilităţile şi pentru a putea fi luate măsurile de protecţie adecvate.
Infrastructurile critice devin din ce în ce mai interdependente pe măsură ce
procesul de globalizare se intensifică pe plan economic, tehnologic şi social. Aşadar,
perturbarea unei singure părţi din infrastructura critică a unui stat ar putea avea efecte
semnificative asupra mai multor state, sau chiar asupra economiei Uniunii în
ansamblul ei. Din cauza caracterului transfrontalier al unor infrastructuri, Uniunea
Europeană a considerat necesar să existe şi o abordare europeană care să completeze
* Lector universitar, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu”.
** Serviciul Român de Informaţii
1
Daniel Yergin, „Ensuring Energy Security”, Foreign Affairs, Volume 85- Nr. 2, Martie /Aprilie, 2007, p. 69.
2
Infrastructurile critice sunt definite de legislaţia Uniunii Europene drept 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
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şi să îmbunătăţească programele deja existente la nivel naţional pentru protejarea
infrastructurilor critice.
1. Rolul UE în protecţia infrastructurilor critice
După atacurile teroriste de la Madrid, din martie 2004, Uniunea Europeană a
decis că era necesară stabilirea unei strategii comune europene pentru protejarea
infrastructurilor critice. Cu toate că sistemele bilaterale de cooperare între statele
membre în domeniul protecţiei infrastructurilor critice constituie un mijloc constant şi
eficient de protejare a infrastructurilor critice transfrontaliere, o eficienţă sporită se
poate obţine numai printr-o cooperare multilaterală în cadrul unui program comun.
Astfel, încă din 2004 a intrat în atenţia Uniunii Europene identificarea şi
reducerea vulnerabilităţilor infrastructurii critice, bazele abordării la acest nivel fiind
definite de o serie de acte normative prin care se urmăreşte pregătirea unei strategii
globale pentru protecţia infrastructurilor critice. Pe 20 octombrie 2004, Comisia
Europeană a adoptat o Comunicare privind protecţia infrastructurilor critice în
cadrul luptei împotriva terorismului3. Documentul prezintă sugestii privind
modalităţile de îmbunătăţire, la nivel european, a prevenirii atacurilor teroriste asupra
infrastructurilor critice, a pregătirii împotriva atacurilor respective şi a reacţiei la
acestea.
Pe 17 noiembrie 2005 este elaborată Cartea Verde privind un Program
european de protecţie a infrastructurilor critice4 care a expus o serie de opţiuni
privind instituirea programului, precum şi a Reţelei de alertă privind infrastructurile
critice.
În decembrie 2006, Comisia Europeană a prezentat o Comunicare referitoare la
un Program European privind Protecţia Infrastructurii Critice (PEPIC), care să se
bazeze pe o abordare care să acopere toate riscurile, acordând prioritate ameninţării
teroriste. Aceasta pune accent pe principiile subsidiarităţii, complementarităţii şi
cooperării între Comisie şi statele membre în dezvoltarea politicii în acest sector5.
Concluziile cu privire la PEPIC din aprilie 2007, adoptate de Consiliul UE, au
reiterat faptul că statelor membre le revine responsabilitatea finală de a gestiona
măsurile de protecţie a infrastructurilor critice din interiorul frontierelor naţionale,
salutând în acelaşi timp eforturile Comisiei de a elabora o procedură europeană
pentru identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene („ICE”) şi
evaluarea nevoii de îmbunătăţire a protecţiei acestora6. PEPIC se bazează pe
sistemele bilaterale de cooperare între statele membre în domeniul protecţiei
infrastructurilor critice.
Comisia a prezentat în decembrie 2006 şi o propunere pentru o directivă
privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea
3

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Preparedness and consequence
management in the fight against terrorism, COM (2004) 701 final, Brussels, 20.10.2004 .
4
Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (presented by the Commission) COM
(2005) 576 final, Brussels, 17.11.2005
5
Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Programul European privind Protecţia Infrastructurii Critice(PIPIC)
din decembrie 2006
6
cf Directiva 2008/114/CE A CONSILIULUI din 8 decembrie 2008
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necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora. Această directivă a apărut în 2008,
propunând identificarea şi desemnarea prin intermediul unei proceduri comune a
Infrastructurii critice Europene (ICE)7 şi elaborarea unei strategii globale pentru
protecţia infrastructurilor critice.
Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind
identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii
de îmbunătăţire a protecţiei acestora este primul instrument legal european privind
protecţia infrastructurilor critice. Aceasta a survenit ca un răspuns la necesitatea
identificării acelor infrastructuri critice europene „a căror perturbare sau distrugere ar
avea efecte transfrontaliere semnificative”, prin intermediul unei proceduri comune.
S-a considerat că tot printr-o abordare minimă comună ar trebui să fie evaluate şi
cerinţele de securitate pentru astfel de infrastructuri critice.
Obiectivele acestei directive sunt stabilirea unei proceduri pentru identificarea
şi desemnarea ICE (infrastructura critică europeană) i a unei abordări comune
pentru evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi protecţia unor astfel de infrastructuri.
Directiva menţionează planul unei abordări comunitare în acest domeniu, luându-se
în considerare elementele specifice fiecărui sector şi măsurile sectoriale deja
existente, care să susţină implicarea totală a sectorului privat.
Identificarea unei infrastructuri ca fiind infrastructură critică europeană se face
prin intermediul unui proces ce conţine patru etape, de către fiecare stat membru, care
trebuie să verifice pe rând dacă infrastructura respectivă îndeplineşte criteriile pentru
a fi desemnată infrastructură critică, dacă perturbarea ei poate avea efecte
transfrontaliere şi, în final, să aplice cele trei criterii: a victimelor (nr. de victime
potenţiale), a efectelor economice (nivelul de pierderi economice, deteriorarea
produselor/serviciilor, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător) şi a efectelor
asupra populaţiei (încrederea şi sănătatea populaţiei, perturbarea vieţii cotidiene).
Directiva face referire şi la necesitatea necesitatea elaborării unor „planuri de
securitate pentru operatori (PSO) sau măsuri echivalente care să conţină o
identificare a elementelor importante, o evaluare a riscurilor şi identificarea,
selectarea şi stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte contramăsurile şi procedurile”,
a căror instituire însă trebuie să rămână în responsabilitatea fiecărui stat membru. În
termen de un an de la desemnarea unei infrastructuri drept ICE, fiecare stat membru
să înfiinţeze un PSO sau un echivalent ale acestuia şi să revizuiască perioadic
infrastructura respectivă. Un ofiţer de legătură privind securitatea va fi de asemenea
desemnat pentru a asigura comunicarea pe probleme de securitate dintre
operatorul/proprietarul ICE şi autoritatea relevantă a statului membru. La fiecare doi
ani, fiecare stat membru prezintă Comisiei un raport de sinteză cu date generale
privind tipurile de riscuri, ameninţări şi puncte vulnerabile întâmpinate în fiecare
dintre sectoarele ICE în care a fost desemnată o ICE pe teritoriul său.

7

Infrastructuri critice Europene (ICE ) - înseamnă o infrastructură critică localizată în statele membre, a cărei
perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra a cel puţin două state membre. Importanţa impactului
se evaluează din perspectiva criteriilor intersectoriale. Aceasta include efectele ce rezultă din relaţiile inter sectoriale
de dependenţă de alte tipuri de infrastructuri;
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2. Infrastructurile critice energetice
Protecţia infrastructurilor critice energetice porneşte de la premisa că, în
prezent energia reprezintă cu adevărat un element al securităţii. De exemplu,
aproape orice industrie sau serviciu depinde direct sau indirect de alimentarea cu
electricitate. Deci, nu putem vorbi despre securitate, fără analiza componentei
energetice cu tot ce implică aceasta, inclusiv a infrastructurii critice energetice.
Elaborarea şi difuzarea Directivei UE 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie
2008, constituie un prim pas în cadrul unei abordări step by step (pas cu pas) în
direcţia identificării şi a desemnării infrastructurilor critice europene (ICE) precum
şi a evaluării necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora. Menţionăm că,
Directiva privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi
evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora se concentrează asupra
sectorului energetic şi a sectorului transporturilor.
Cade în responsabilitatea autorităţilor naţionale elaborarea politicilor privind
securitatea instalaţiilor energetice aflate pe teritoriul lor, a măsurilor de prevenire a
întreruperilor, de diminuare a daunelor şi restabilire a alimentării. O abordare
comunitară în domeniul protecţiei infrastructurilor critice energetice se dovedeşte
însă a fi necesară în lumina noilor ameninţări internaţionale şi a faptului că
dezvoltarea reţelelor energetice face ca multe infrastructuri să capete un caracter
trans-european, putând afecta astfel o serie de state europene.
Încă din 2004, Uniunea Europeană a avut o serie de iniţiative privind protecţia
infrastructurilor energetice. Una dintre acestea a fost instituirea Programului
european privind protecţia infrastructurilor critice, ce cuprinde şi alte sectoare în
afara de cel al energiei, precum cel al transporturilor, finanţelor, comunicare
informaţională şi tehnologie etc. O alta iniţiativă este Zona tematică de securitate din
cadrul celui de-al Şaptele Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică
(FP7).
De curând DG Energie din cadrul Comisiei Europene a lansat o „reţea
tematică privind protecţia infrastructurilor critice energetice” (TNCEIP), ce vizează
să aducă împreună operatorii infrastructurilor energetice (din sectoarele petrol, gaze
şi electricitate) pentru a discuta şi a face schimb de experienţă pe probleme de
securitate şi măsuri de protecţie (temele de discuţie întinzându-se de la evaluarea
ameninţărilor şi managementul riscurilor la securitatea cibernetică).
Comisia Europeană a elaborat şi un ghid adresat operatorilor de infrastructuri
energetice, indiferent dacă aceste infrastructuri sunt declarate critice sau nu, denumit
Plan de referinţă pentru managementul de securitate al infrastructurilor energetice
(Reference Security Management Plan for Energz Infrastructure RSMP). Acesta nu
are un caracter obligatoriu din punct de vedere legal, însă vine ca un răspuns la
necesitatea operatorilor ICE de a elabora măsuri de securitate pentru a asigura
integritatea bunurilor şi buna funcţionare a operaţiilor, în conformitate cu cadrele
legislative naţionale şi internaţionale.
Prin aceste iniţiative, Uniunea Europeană a urmărit crearea unei cadru pentru
identificarea acelor infrastructuri critice care, dacă ar fi perturbate, ar putea avea un
impact semnificativ asupra mai multor state membre, precum şi protejarea acestora.
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În sectorul energetic, Uniunea Europeană a stabilit următoarele obiectivele-cheie:
- stabilirea de instrumente legale pentru implementarea PEPIC (Programul
european privind protecţia infrastructurilor critice), cu o abordare specifică
pentru fiecare sector;
- identificarea de Infrastructuri Critice Europene în diferitele sub-sectoare
energetice: petrol, gaz, electricitate.
- formularea de recomandări şi acordarea de asistenţă tehnică statelor membre.
- continuarea programelor naţionale privind infrastructurile critice
- încurajarea stabilirii de reţele de comunicare şi cooperare între UE, statele
membre, companiile de securitate tehnologică şi proprietarii şi operatorii de
infrastructură energetică.
- coordonarea cu organizaţiile internaţionale relevante.
3. Principalele vulnerabilităţi şi ameninţări la adresa infrastructurilor
energetice
Având în vedere că securitatea energetică este o componentă esenţială a
securităţii naţionale şi internaţionale, identificarea ameninţărilor asupra
infrastructurilor energetice este absolut necesară.
Securitatea ,,infrastructurilor critice” este afectată de vulnerabilităţi, riscuri,
ameninţări, dar şi de stări de pericol şi chiar de agresiuni.8 Depistarea
vulnerabilităţilor9 determină pe baza analizei factorilor de risc identificarea
ameninţărilor la adresa infrastructurii critice energetice. Desigur, dintre toate
ameninţările cea teroristă este iminentă, dar nu pot fi neglijate nici celelalte tipuri de
ameninţări: hackeri sponsorizaţi de entităţi private sau statale, organizaţii criminale
transnaţionale. Riscul unor potenţiale atacuri cibernetice trebuie luat în serios din
mai multe motive: acestea sunt din ce în ce mai sofisticate, atacatorii nu sunt
constrânşi de barierele geografice sau statale şi, în plus, sunt mult mai dificil de
identificat.
Cea mai vulnerabilă parte a infrastructurii energetice, supranumită şi „călcâiul
lui Ahile” al securităţii energetice europene, este sistemul de conducte de alimentare
cu gaz natural al Uniunii Europene, reţea ce se întinde pe o suprafaţă geografică ce
depăşeşte graniţele Uniunii. O vulnerabilitate survine ca urmare a dependenţei şi
interconectivităţii dintre ICE şi statele furnizoare de energie care nu sunt membre UE,
fie că sunt producătoare (precum Rusia) sau ţări de tranzit (Ucraina, Belarus). La
întinderea şi complexitatea sistemului de conducte se adaugă şi alţi factori ce cresc
necesitatea unor măsuri suplimentare de securitate: lungimea conductelor, condiţiile
regionale, expunerea mărită la hazarde naturale sau atacuri intenţionate. Adeseori
conductele traversează state afectate de instabilitate politică sau guvernate de
8

Vezi, definirea acestora în Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, adoptată de C.S.A.T. în şedinţa din 23
iunie 2004, Editată de Serviciul Român de Informaţii, Bucureşti, 2004, pp. 15-16.
9
Vulnerabilităţile ,,infrastructurilor critice” constituie stări de fapt, procese sau fenomene, care diminuează capacitatea
de reacţie a acestora la riscurile existente ori potenţiale sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora, cu
consecinţe în planul funcţionalităţii şi utilităţii.
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regimuri autoritare, care fac aproape imposibilă colaborarea transparentă în vederea
protejării infrastructurilor critice energetice. Faţă de un atac cibernetic, ţintele cele
mai vulnerabile sunt centrele de control ce coordonează şi monitorizează reţeaua de
distribuţie a energiei.
De asemenea, o problemă este constituită de faptul că majoritatea operatorilor
din sectorul energetic sunt privaţi, nefiind astfel suficient de motivaţi să investească
în protejarea sistemelor informatice ale infrastructurilor critice la nivelul dorit de
guverne.
O altă sursă a vulnerabilităţii infrastructurilor critice este interconectivitatea
diferitelor sectoare, de la cel energetic, al transporturilor până la cel financiar, prin
intermediul tehnologiei informaţiei. Cetăţenii, lumea afacerilor, infrastructura critică,
dispozitivele militare, serviciile guvernamentale, comunică şi sunt legate între ele în
reţea. Deşi asemenea evoluţii aduc o multitudine de rezultate pozitive, există o
probabilitate destul de ridicată ca indivizi sau formaţiuni statale să exercite un
control ilegal asupra acestui sistem şi chiar să-l preia în totalitate.
Infrastructura TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) reprezintă
sistemul nervos al societăţii noastre informaţionale. Iar faptul că perturbările
infrastructurii TIC pot avea efecte negative şi asupra altor sectoare, precum cel
energetic, dată fiind existenţa acestor relaţii de interconectivitate şi interdependenţă,
aceste efecte depăşind graniţele unui singur stat membru, demonstrează nevoia unei
strategii supranaţionale, coordonată la nivel european. Ca răspuns la identificarea
acestei vulnerabilităţi, în martie 2009, Comisia a adoptat o comunicare a Comisiei
privind Protecţia Infrastructurilor Critice de informaţii intitulată „Protejarea
Europei de atacuri cibernetice şi perturbaţii de amploare: ameliorarea gradului de
pregătire, securitate şi rezilienţă”10, prin care stabilea un Plan de acţiune pentru
protejarea infrastructurilor critice de informaţii prin creşterea gradului de pregătire
şi rezilienţei UE faţă de atacurile cibernetice şi perturbări.
Mai mult, Comisia a înaintat în acelaşi timp şi o propunere pentru un nou
mandat de consolidare şi modernizare a Agenţiei Europene pentru Securitatea
Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) în vederea creşterii gradului de încredere
şi a securităţii reţelelor.
Într-un raport al acestei Comisiei, care face bilanţul progreselor realizate în
implementarea planului său de acţiune din 2009, la nivelul Uniunii,
Sunt prezentate etapele de parcus, în continuare, pentru întărirea cooperării
internaţionale în acest sector şi se subliniază totodată că este nevoie de noi măsuri în
acest sector, în special pentru înfiinţarea, până în 2012, a unei reţele eficiente de
echipe de intervenţie în caz de urgenţă informatică (Computer Emergency Response
Teams - CERTs).
Între concluziile acestui raport se specifica pe langă cooperarea dintre statele
membre în cadrul Forumului european al statelor membre, creat în 2009;
În prezent, este in curs de elaborare Directiva Europeană, care va reglementa
protecţia şi măsurile minime de rezilienţă, pentru domeniul informaţiilor
10

COM(2009)149 - Comunicarea Comisiei privind protecţia infrastructurilor critice de informaţii: „Realizări şi etape
următoare: către o securitate cibernetică mondială”,
http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/
activities/ ciip/index_en.html.
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infrastructurilor şi serviciilor critice şi tehnologia informaţiilor- sectorul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor („TIC”), urmând ca ulterior să fie elaborate, supuse
dezbaterii si aprobate Directivele şi normative specifice pentru toate sectoarele si
serviciile considerate critice de către Programul European de Protectie a
Infrastructurilor Critice EPCIP.
Tot ca urmare a ameninţării crescânde a unor atacuri teroriste sau motivate
politic asupra sistemelor informatice, ce sunt parte a infrastructurilor critice europene,
în cursul acestui an Consiliul şi Parlamentul European au înaintat Comisiei o
propunere de directivă privind atacurile asupra sistemelor de informaţii11. Obiectivul
acesteia este pe de o parte, aproximarea legislaţiei penale din statele membre în
domeniul atacurilor asupra sistemelor de informaţii, prin stabilirea unor reguli
minimale privind definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor, iar pe de altă parte
promovarea cooperării între autorităţile competente.
De remarcat faptul că statele membre UE au devenit, la rândul lor, conştiente
de necesitatea fixării de obiective prioritare şi alocării de resurse pentru asigurarea
securităţii cibernetice, între care şi România.
5. Protecţia infrastructurilor critice în România
Domeniul protecţiei infrastructurilor critice este reglementat în România de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi
protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări de către Parlamentul
României prin Legea nr. 18/2011. Această lege transpune Directiva Consiliului
2008/114/CE în legislaţia naţională.
Actul normativ defineşte termenii de infrastructură critică naţională (ICN)12 şi
cea de infrastructură critică europeană, reglementează modul de identificare a
infrastructurilor critice în baza unor criterii stabilite în funcţie de efectele perturbării
sau distrugerii unei infrastructuri critice asupra populaţiei sau economiei şi dispune ca
fiecare operator sau proprietar de ICN/ICE să elaboreze planuri de securitate pentru
acestea. De asemenea, se stabileşte un Punct Naţional de Contact pentru Securitate,
responsabil de relaţia dintre proprietarii / operatorii / administratorii
infrastructurilor critice şi autorităţile publice responsabile.
Coordonarea, la nivel national, a activitatilor privind identificarea, desemnarea si
protectia infrastructurilor critice se realizează de către primul-ministru, care va
desemna în acest sens un consilier de stat. Ministerul Administraţiei şi Internelor este
desemnat ca instituţie responsabilă pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor
necesare implementării măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice.
Sub coordonarea consilierului desemnat s-a înfiinţat şi funcţionează Centrul de
Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice, care asigură Punctul Naţional de
11

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Attacks against Information Systems,
replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA, Bruxelles, 30 mai 2011.
12
Cf. OUG nr. 98 din 3 decembrie 2010, infrastructura critica naţională (ICN) desemnează un element, un sistem sau o
componenta a acestuia, aflat pe teritoriul naţional, care este esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a
sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor si a cărui perturbare sau distrugere ar
avea un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii.
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Contact în relaţia cu operatorii ICN, cu alte state membre, Comisia Europeană,
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord si alte organizaţii/structuri
internaţionale, precum şi managementul la nivel naţional al Reţelei de Alertă şi
Informare privind Infrastructurile Critice - CIWIN. CCPIC este însărcinat şi cu
elaborarea cadrului normativ şi coordonarea activităţilor desfăşurate de autorităţile
publice
responsabile
în
vederea
identificării
infrastructurilor
critice
europene/naţionale.
În 2011 a fost aprobată şi Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor
critice13, Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice fiind însărcinat să
elaboreze Planul de acţiune pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea
obiectivelor Strategiei.
Strategia stabileşte politicile şi direcţiile de acţiune din domeniul protecţiei
infrastructurilor critice, necesare dezvoltării şi completării cadrului normativ naţional
şi armonizarii cadrului normativ intern cu cel al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord
– Atlantice. Astfel, noul act normativ conţine detalii privind contextul general
internaţional, situaţia actuală şi cadrul normativ existent în România, precizând o
serie de vulnerabilităţi, factori de risc şi ameninţări în domeniul protecţiei
infrastructurilor critice, principiile realizării protecţiei infrastructurilor critice, precum
şi direcţiile de acţiune, modalităţi de realizare şi rezultate aşteptate pe termen scurt şi
mediu, implicaţiile financiare şi mecanismele de implementare, monitorizare şi
evaluare.
În vederea formulării şi implementării ansamblului de măsuri care să asigure o
acţiune coordonată, la nivel naţional, pentru identificarea, desemnarea şi protecţia
infrastructurilor critice, Strategia propune patru obiective strategice, stabilind şi
direcţiile de acţiune pentru fiecare obiectiv:
1. Asigurarea caracterului unitar al procedurilor de identificare, desemnare
şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale şi europene;
2. Configurarea şi operaţionalizarea sistemului naţional de avertizare
timpurie prin integrarea tuturor reţelelor şi capabilităţilor informaţional –
organizatorice existente;
3. Evaluarea corectă a nivelului de vulnerabilitate a infrastructurilor critice
şi identificarea măsurilor necesare pentru intervenţia preventivă şi
diminuarea acestuia;
4. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare la nivel naţional, regional şi
internaţional în domeniul infrastructurilor critice.
În scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din sectorul energetic, a
fost publicat Ordinul 1178 din 6 iunie 2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a
pragurilor
critice
aferente
sectorului
ICN/E
infrastructura
critică
14
naţională/europeană - "Energetic" . Autoritatea publică responsabilă cu aplicarea
prevederilor acestui act normativ sunt Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri (MECMA) şi Direcţia Industria de Apărare şi Probleme Speciale
(DIAPS)- direcţia de specialitate pentru identificarea, desemnarea şi protecţia
13
14

V. HGR718/2011, disponibil la http://ccpic.mai.gov.ro/docs/HGR718_2011.pdf.
Ordinul 1178 este disponibil la http://ccpic.mai.gov.ro/docs/ordin_1178.pdf
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obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din sectoarele aflate în
responsabilitatea MECMA .
Deocamdată, domeniul energetic este singurul pentru care România a elaborat
un act normativ în vederea identificării intrastructurilor critice sectoriale în efortul
de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană. Acest lucru este însă de
înţeles, dat fiind că pentru infrastructurile critice din alte sectoare, legislaţia
europeană este la rândul său puţin dezvoltată. Nu este însă şi cazul protecţiei
infrastructurii sistemelor informatice. Acesta este următorul sector, după cel
energetic şi al transporturilor, aflat în atenţia Uniunii Europene, UE având în vedere
amendarea cât mai curând a Directivei 2008/114/CE pentru a include şi domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
În acest context, România pentru a asigura un cadru legislativ în concordanţa
cu cel european şi pentru o cooperare eficientă şi sigură. a lansat în dezbatere publica
Strategia de Securitate Cibernetică a României la sfârşitul lunii mai 2011 prin
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - MCSI. De asemenea pe 11
mai 2011 a fost înfiinţat Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate
(CERT-RO), ce asigură elaborarea şi diseminarea politicilor publice de prevenire şi
contracarare a incidentelor din cadrul infrastructurilor cibernetice şi gestionarea
situatiilor de urgenţă, constituind o platformă pentru managementul eficient al
sistemului de urgenţă. În cadrul CERT- RO a fost instituit Sistemul de alertă timpurie
şi informare în timp real privind incidentele cibernetice ce constituie un complex de
proceduri şi sisteme tehnice cu rol de identificare a premiselor de apariţie a
incidentelor cibernetice, dar şi de avertizare în cadrul producerii acestora.
Concluzii
Având în vedere faptul că statele membre ale UE şi NATO se confruntă cu
aceleaşi preocupări de securitate vitale, o cooperare sporită în domeniul protecţiei
infrastructurii energetice poate constitui unul din proiectele comune ale dezvoltării
cooperării practice şi eficiente.
Dar, protecţia efectivă a ICE necesită comunicare, coordonare şi cooperare la
nivel naţional şi comunitar. De aceea, o propunere binevenită a UE este instituirea, în
fiecare stat membru, a unor puncte de contact pentru protecţia infrastructurilor
critice europene („puncte de contact PICE”) pentru coordonarea chestiunilor legate
de protecţia infrastructurilor critice europene atât la nivel naţional, cât şi cu celelalte
state membre şi cu Comisia UE15.
În vederea creării unei strategii comune şi unitare de protectie a
infrastructurilor critice europene şi pentru a promova creşterea nivelului de
pregătire şi securitate, Uniunea Europeană a avut o serie de iniţiative, materializate
prin directive, comunicări, propuneri de planuri de acţiune, precum şi studii şi
cercetări. Directiva Uniunii Europene din 2008 privind identificarea şi desemnarea
infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei
15

Vezi Directiva 2008/114/CE A CONSILIULUI din 8 decembrie 2008, L 345/76 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
23.12.2008.
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acestora asigură cadrul normativ pentru protecţia ICE, însă aceasta s-a concentrat
doar pe sectoarele energetic şi al transporturilor.
În scopul îmbunătăţirii protecţiei ICE, se pot:
- elabora metodologii comune pentru identificarea şi clasificarea riscurilor, a
ameninţărilor şi a punctelor vulnerabile legate de elementele de infrastructură.
- asigura în special prin intermediul autorităţilor competente din statele
membre, accesul la cele mai bune practici şi metodologii în materie de protecţie a
infrastructurilor critice.
- elabora planuri de acţiune în caz de avarie a unei infrastructuri critice,
comune pentru toate statele membre UE
- dezvolta şi implementa o strategie de protecţie comprehensivă, proces la care
să participe atât oameni de ştiinţă, instituţii guvernamentale cât şi operatorii
infrastructurilor critice.
- reexamina cât mai curând Directiva 2008/114/CE pentru a include şi alte
sectoare de infrastructură critică.
Complexitatea sistemului de infrastructuri europene interconectate şi
interdependente este o sursă de vulnerabilitate în sine pentru întreaga infrastructură
deoarece o perturbare produsă într-un sector poate afecta mai multe sectoare şi
viceversa.
Indubitabil, protecţia şi securitatea infrastructurii energetice europene este o
necesitate vitală, însă societatea modernă a ajuns să depindă de o gamă diversă de
infrastructuri care la rândul lor sunt conectate între ele, formând împreună un sistem
complex şi interdependent. Perturbarea unui singur sector ar putea antrena o cascadă
de efecte negative asupra întregii economii a Uniunii Europene. Aşadar, este esenţială
dezvoltarea legislaţiei europene şi naţionale pentru protecţia infrastructurilor critice şi
în alte domenii decât cele deja existente. In acest cadru, după cum am subliniat
cybersecuritatea joacă un rol din ce în ce mai proeminent deoarece infrastructurile
critice se bazează din ce in ce mai mult pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
(TIC), iar importanţa crescandă a internetului şi globalizarea măresc susceptibilitatea
IC la cyber-atacuri de anvergură internaţională. Iar fără protejarea infrastructurii TIC
nici transporturile şi nici energia nu pot funcţiona în mod optim, şi nici nu pot fi
protejate corespunzător.
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DISCIPLINA MILITARĂ – FACTOR ESENŢIAL
AL CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A STRUCTURILOR MILITARE
Virgiliu-Bogdan ZOTOI∗
The military structures differ fundamentally from other units of human social organisation,
both by the scope for which they are established, but especially by the high level of cohesion of the
members who have to characterise them, the desideratum being represented by assuring its highest
level of functionality in order to allow optimal fulfillment of all the powers which are circumscribed
to them.
Regardless of the specific type of work carried out, the soldiers’ army branch, the first
common characteristics of the members of an army is the discipline. To achieve the scope for which
the army was created, a special attention was given to and it is still given to strengthening the
discipline in all the military structures that compose it. The operational capacity of a military
structure is mainly achieved by assuring the unity of the team which forms it, being directly
influenced by the mode in which each of its members achieves his assigned tasks, prerogatives
which taken in their entirely, compose it.

În vederea realizării unui articol care să transpună o viziune proprie, de
actualitate şi datorită specificităţii temei cât şi sediului principal al materiei, anume
Regulamentul disciplinei militare, în cele ce urmează vom aborda problema acestui
tip particular de disciplină şi importanţa sa deosebită, făcând uz de modelul şi
prevederile Regulamentului şi subliniind, acolo unde este cazul, elementele
importante ale „codului disciplinar” aplicabil structurilor militare. De relevanţă în
domeniu sunt şi prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
consiliilor de onoare şi de judecată. În acest caz însă ne vom referi în primul rând la
primul act normativ şi doar tangenţial la cel de-al doilea întrucât acesta are caracter
confidenţial, cunoaşterea fiind oprită publicului larg.
Potrivit Lexiconului militar, disciplina militară reprezintă „respectarea strictă
şi necondiţionată de către militarii de toate gradele a ordinii şi regulilor stabilite
prin legi şi regulamente militare (…) Disciplina militară constituie unul dintre
factorii cei mai importanţi de care depind coeziunea armatei, capacitatea ei de luptă
şi obţinerea succesului în acţiunile militare”1.
Disciplina militară este o valoare necesară funcţionării în condiţii optime a
forţelor armate, fundamentată pe respectarea anumitor reguli codificate prin dispoziţii
scrise. Într-o armată dintr-un stat de drept, disciplina implică două dimensiuni,
juridică şi morală, ultima traducându-se prin atitudinea faţă de orice abatere de la
normele şi regulile ostăşeşti2. Normele disciplinare comportă în timp aceiaşi uzură
morală ca şi normele juridice fiind necesar ca, pe parcursul timpului, acestea să fie
completate şi modificate pentru a-şi păstra actualitatea.

∗
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Academia Militară, Lexicon militar, Editura Militară, Bucureşti, 1980.
Gl. mr. dr. Arădăvoaice, Gheorghe, Disciplina militară – Dimensiuni psihologice, Editura Academiei de înalte Studii
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2

515

Comandanţii în a căror responsabilitate intră aplicarea normelor de disciplină3,
în vederea menţinerii stării de disciplină, adoptă o atitudine preventivă prin aplicarea
continuă a măsurilor stabilite în domeniu4. Practic, orice omisiune de adoptare a
acestora afectează starea de disciplină instaurată în cadrul unei structuri militare.
Disciplina militară interioară este întreţinută de măsurile preventive.
În formaţiunile militare promovarea exemplului personal se materializează în
paralel pe trei dimensiuni principale: la funcţiile de execuţie, la funcţiile de conducere
şi la nivel de regulă. Ideea conducătoare în domeniu este că un membru al forţelor
armate trebuie să înţeleagă şi să respecte întocmai sistemul din care face parte fiind
pe deplin conştient de rolul său şi de regulile pe care a ales să le respecte.
La nivel de funcţii de execuţie este adus în prim-planul unui structuri, de către
conducerea acesteia, individul care, prin îndeplinirea exemplară a sarcinilor de
serviciu şi prin respectarea normelor de conduită, se diferenţiază de restul grupului
din care face parte. Prin aceasta se indică fără greşeală atitudinea şi comportamentul
dezirabil, oferind totodată dovada concretă a atingerii obiectivului în materie. Cu
siguranţă se creează astfel şi animozităţi, resentimente, însă, în linii mari apare o
impulsionare pozitivă a unui grup.
Promovarea exemplului personal în rândul cadrelor care ocupă funcţiile de
conducere implică două accepţiuni diferite. Pentru nivelul orizontal, între
comandanţi, sunt valabile aceleaşi alegaţii avansate în cazul funcţiilor de execuţie. Pe
verticală, de sus în jos, apare relevată obligaţia comandantului de a servi drept
exemplu subordonaţilor. Din punct de vedere psihologic, se constată faptul că,
permanent, subordonaţii se raportează invariabil la conducătorul lor, indiferent că
acest lucru are ca finalitate instaurarea respectului reciproc ori, la antipod,
fructificarea ambiţiei personale. Cu alte cuvinte, un comandant exemplar întăreşte
disciplina interioară din cadrul unei unităţi militare şi determină, prin însăşi existenţa
sa, apariţia unui curent mimetic în rândul subordonaţilor.
O persoană poate face parte din structurile militare ale României numai dacă
posedă o pregătire temeinică. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr.
80/1995 „prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii români
cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în raport cu
pregătirea lor militară şi de specialitate” şi ale art. 1 alin. (2) din Legea nr.
384/2006 „Soldaţii şi gradaţii voluntari sunt angajaţi pe baza unui contract în funcţii
prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităţilor militare, pe perioadă
determinată, în funcţie de nivelul lor de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile
acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare”, nu acced la funcţii militare decât
persoane suficient pregătite. Cu alte cuvinte, în fiecare caz în parte sunt create
premisele profesionalismului, acesta fiind desăvârşit de conştiinciozitate, atitudine şi
vocaţie. Profesia de militar este una dintre acele ocupaţii umane care solicită, în
vederea atingerii excelenţei, existenţa vocaţiei. Acolo unde profesionalismul nu s-a
instaurat apar probleme serioase de disciplină rezultând, în primul rând, din
inadaptarea la rigorile vieţii militare.
3

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naţionale M.26/2009, comandantul răspunde de
aplicarea normelor de disciplină militară în structura pe care o comandă.
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Respectarea prevederilor normative aplicabile personalului unei structuri
militare constituie un proces permanent de perfecţionare individuală care exclude
compromisul. În acest sens, exigenţa manifestată faţă de propria persoană ori faţă de
subordonaţi, în cazul funcţiilor de conducere, nu poate scădea sub limitele prevăzute
de dispoziţiile actelor normative aplicabile precum şi ale regulamentelor militare, în
special a celui care priveşte disciplina. De reţinut este faptul că militarii trebuie să
manifeste aceeaşi exigenţă pe durata a întregului lor program de activitate, mai exact
24 ore din 24, 7 zile din 7. Exigenţa generează indiscutabil performanţă.
În vederea conştientizării şi deprinderii noţiunii de disciplină militară în rândul
personalului unei structuri de profil şi a precizărilor necesare pentru detalierea
problematicii se impun o serie de activităţi educative cu caracter periodic.
Angrenarea militarilor în sarcinile curente care le revin poate presupune, în timp, o
detaşare intelectuală de domeniul disciplinar devenind necesară aducerea în primplan, în mod regulat, a normelor de disciplină militară. Cunoaşterea dublată de
formarea unei atitudini adecvate duce la apariţia convingerilor, oferind militarului
posibilitatea de a ajunge la autodisciplină5. De asemenea, orice modificare a regulilor
disciplinare ori în cazul apariţiei unor reglementări noi, trebuie adusă de îndată la
cunoştinţa celor ce sunt obligaţi să le aplice. Activităţile educative se impun, pentru
caracterul lor preventiv, mai cu seamă în cazul unei structuri militare în care se
constată o creştere alarmantă a numărului abaterilor disciplinare.
De la caz la caz, în funcţie de specificul activităţii educative, de conţinutul
didactic al acesteia şi de eficienţa scontată, aceasta se poate adresa fie la nivel de
militar, fie unui întreg colectiv6.
Odată instaurată, disciplina militară transcende cadrul profesional influenţând
formarea individuală în aşa manieră încât militarul devine o parte indispensabilă a
angrenajului instituţional din care face parte. Implicit, la acelaşi nivel subiectiv,
persoana în cauză devine un exemplu atât în rândul instituţiei, cât şi în viaţa de zi cu
zi. De menţionat este faptul că, spre deosebire de un civil, pe linie disciplinară7
profesia de militar generează îndatoriri suplimentare8.
Forţele armate trebuie să reprezinte pentru cetăţeni unul dintre pilonii concreţi
pe care se sprijină România. Această aserţiune trebuie să atragă după sine imaginea
de tot unitar, reflectarea disciplinei. În baza acestui considerent, disciplina menţinerii
aspectului regulamentar trebuie să se manifeste la fel în cazul fiecărui militar. În caz
contrar, reprezentarea solidă a încrederii poporului în unitatea şi disciplina forţele
militare ar fi lipsită de fundament.
Potrivit prevederilor art. 4 lit. f) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.26/2009, una dintre direcţiile principale de acţiune pentru implementarea
disciplinei militare este promovarea exemplului personal. De asemenea, în
5
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concordanţă cu dispoziţiile art. 85 lit. b) şi c) din Legea nr. 80/1995, ofiţerii, maiştrii
militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă în situaţia în care comisiile
de expertiză militară apreciază că, din punct de vedere al afectării stării de sănătate,
militarii nu mai sunt apţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Din coroborarea
celor două texte juridice reiese fără echivoc preocuparea de a promova starea de
sănătate în aşa fel încât aceasta să se găsească mereu la un nivel acceptabil, fiecare
militar putând servi drept exponent al unei structuri militare.
Organizarea funcţională a unei structuri militare implică munca coordonată a
unui grup de oameni care în acest fel au contact permanent unii cu alţii. De pildă,
este privit ca un fapt de o gravitate excepţională, prin pericolul care îl reprezintă, ca
un membru al unui colectiv militar să contracteze o maladie contagioasă. În cel mai
scurt timp, fără asistenţă medicală de specialitate, şi ceilalţi membrii ai colectivului se
pot îmbolnăvi la rândul lor afectând puternic capacitatea operaţională a structurii. În
vederea prevenirii acestui fapt, fiecare militar trebuie să respecte minimul de reguli
de igienă personală şi colectivă ce îi revin, reguli stabilite în baza consultării
factorilor medicali.
Potrivit art. 73 din Legea nr. 80/1995, aprecierile de serviciu reprezintă „unicul
document de valoare” pe baza căruia cadrele militare sunt avansate în gradul următor.
Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 confirmă regula şi în cazul soldaţilor şi
gradaţilor voluntari. Aprecierea eronată asupra evaluărilor, involuntară sau nu, este
atât de importantă încât fie contribuie esenţial la promovarea militarului, fie îi
barează drumul către aceasta. Prin urmare este foarte important pentru progresul
sistemului militar ca aprecierile de serviciu să fie realiste, să încurajeze competenţa şi
să sancţioneze slaba performanţă. Evaluările efectuate reprezintă un mijloc de reglare
şi control în activitatea unui colectiv9. Aprecierea corectă a unui militar satisface
întregul colectiv sau cel puţin, majoritatea membrilor10. Orice comportament contrar
al comandanţilor este incriminat ca abatere disciplinară.
Profesia de militar presupune o perfecţionare continuă cu scopul de a elimina
decalajul existent între informaţiile teoretice deţinute un individ şi realitatea în care
îşi exercită atribuţiile. Dacă este deosebit de greu a se proba lipsa de interes în
pregătirea profesională voluntară, la cea impusă nu există probleme de acest gen.
Evaluarea cu care se încheie de regulă o formă de pregătire relevă cu un grad
suficient de acurateţe pregătirea individuală. Urmare a acestui fapt, în cazul unor
rezultate nefavorabile, se impun măsuri pentru o corectare pozitivă a situaţiei, măsuri
care implică inclusiv răspunderea disciplinară.
Potrivit art. 3 al Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.26/2009 pentru
aprobarea Regulamentului disciplinei militare, disciplina militară constă în
„respectarea de către militari a normelor de ordine şi de comportament obligatorii
pentru menţinerea stării funcţionale, îndeplinirea misiunilor specifice şi buna
desfăşurare a activităţilor din armată”. Mai mult decât atât, disciplina militară este
considerată ca fiind „unul dintre factorii determinanţi ai capacităţii de luptă a
9
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armatei”11. Ideea care transpare astfel este că nu poate exista o structură organizată
militar fără ca elementele care o compun să nu aibă o relaţie interstiţială care să le
unească şi să le asigure un „protocol” comun de relaţionare.
În considerarea prevederilor aceluiaşi ordin12 sunt identificate „măsurile
preventive” ale disciplinei militare, condiţiile prealabile ale instituirii acesteia:
exercitarea actului de comandă de către comandanţi; îndeplinirea întocmai a
ordinelor, îndatoririlor şi atribuţiilor funcţionale de către subordonaţi; respectarea
normelor de ordine interioară, de comportare ostăşească şi civică de către militari;
asumarea răspunderii pentru faptele proprii de către tot personalul.
Astfel, din enumerarea măsurilor preventive de mai sus reiese următoarea
relaţie funcţională esenţială: în executarea legii comandanţii exercită actul de
comandă, atât prin asigurarea respectării prevederilor legale în structurile
subordonate cât şi prin ordinul militar pe care îl emit.
Capacitatea operaţională a unei structuri militare se realizează în principal prin
asigurarea unităţii colectivului care o formează. Numai în aceste condiţii fiecare
membru îşi acceptă şi exercită atribuţiile de serviciu conştiincios şi conştient de rolul
său în sistem. Odată cu apariţia disensiunilor între categoriile de personal apar şi
efecte care afectează grav capacitatea formaţiunii de a-şi îndeplini rolul cum ar fi:
refuzul de a coopera şi lipsa de loialitate. Prima alegaţie este valabilă şi în cazul
relaţiilor dintre structurile militare. Acestea au fost gândite, constituite şi pregătite
pentru a se completa şi conlucra. Diversitatea lor conferă atributul funcţional care
asigură coerenţă. Subminarea coeziunii formaţiunilor militare are ca rezultat grav
diminuarea semnificativă a capacităţii acestora de a-şi îndeplini rolul.
Din punct de vedere psihologic, orice manifestare denigratoare şi
discriminatorie adoptată de către personal se întoarce fără îndoială asupra acestuia.
Şi mai grav decât atât, pot exista situaţii în care protagoniştii, atât emiţătorii cât şi
receptorii, acestor tipuri de manifestări sunt membrii aceluiaşi colectiv. Potrivit
Constituţiei României13, „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,
fără privilegii şi fără discriminări”. Regula de bază a democraţiei se aplică fără
excepţie tuturor cetăţenilor. Mai mult decât atât, cadrele militare precum şi soldaţii şi
gradaţii voluntari, cetăţeni cu statut special ai României14, trebuie să elimine din
atitudinea proprie orice urmă de discriminare care ar impieta asupra îndeplinirii
atribuţiilor profesionale. Discriminarea activă sau pasivă erodează caracterul general
al disciplinei militare. De asemenea, orice acţiune denigratoare atentează fie la
demnitatea umană, fie la prestigiul unor membri ai forţelor armate ori chiar al unor
structuri militare. Orice fel de discriminare sau acţiune denigratoare sunt
incompatibile cu cerinţele minime ale onoarei militare. Tolerarea acţiunilor
denigratoare şi a discriminărilor are ca rezultat extinderea acestor tipuri de atitudini şi
la ceilalţi membri ai structurilor militare.
Fiecare structură militară asigură îndeplinirea rolurilor pentru care a fost creată,
respectiv îşi îndeplineşte capacitatea operaţională, în plan concret, prin distribuirea
11
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sarcinilor personalului care o compune. Această distribuire se face la iniţiativa
comandantului în condiţiile prevăzute de normele legale, individualizate de acesta.
Cu alte cuvinte, comandantul are atât rol de militar cu experienţă, cât şi de manager al
unei unităţi structurale. Prin urmare, regulile stabilite în materia managementului
resurselor umane îşi au ecou şi în mediul militar. În vederea creşterii eficienţei unei
structuri nu este suficient ca aceasta să aibă fiecare post acoperit ci fiecare post să fie
acoperit de persoana corespunzătoare. Ca atare şeful unei structuri militare are
obligaţia de a-şi cunoaşte cât mai bine subordonaţii. Identic în problematica
disciplinară, pentru a preveni apariţia unor abateri disciplinare, comandantul trebuie
să-şi cunoască îndeajuns de bine subordonaţii pentru a le cunoaşte atât aptitudinile cât
şi vulnerabilităţile, atât speranţele cât şi temerile. În toate întreprinderile sale însă,
comandantul nu trebuie să îşi submineze poziţia sa respectată în rândul
subordonaţilor.
În vederea realizării capacităţii operaţionale a unei structuri militare, personalul
acesteia, aflat la datorie, trebuie să se afle, în permanenţă, la dispoziţia comandanţilor
pentru a putea îndeplini, în timp util orice ordin sau misiune primită de la aceştia.
Orice relaţie de serviciu, şi nu numai15, ale cadrelor militare şi soldaţilor şi
gradaţilor voluntari, se supune legii, a regulamentelor militare emise în prelungirea
acesteia, precum şi a ordinelor şi a dispoziţiilor emise de autorităţile competente.
Astfel, comportamentul persoanelor sus-amintite în diverse situaţii devine previzibil,
aspect dezirabil de altfel, şi este unanim acceptat de către toţi membrii unei
formaţiuni militare contribuind în mod activ la crearea şi consolidarea „armoniei
militare”. Această stare constituie un obiectiv major pentru comandanţii români de
trupe dislocate în teatrele de operaţiuni care, pe lângă gestionarea ameninţărilor
militare şi depunerea unui efort continuu în vederea atingerii obiectivelor misiunii,
trebuie să integreze, pe durata misiunilor, efectivele din subordine în colectivităţi
proprii funcţionale, ori, în situaţiile cele mai des întâlnite, în colectivităţi înfiinţate de
militari străini. Din acest punct de vedere disciplina militară constituie un veritabil
protocol comun de relaţionare între militarii români şi cei străini care trebuie să
convieţuiască împreună şi să atingă prin activităţi militare comune obiectivele fixate.
Modalităţile concrete de realizare a disciplinei militare sunt: respectarea strictă
a actelor normative în vigoare şi a jurământului militar; întărirea coeziunii în cadrul
structurilor militare şi afirmarea spiritului camaraderesc; exigenţa faţă de sine şi faţă
de subordonaţi; aplicarea cu corectitudine şi obiectivitate a măsurilor stimulative şi a
celor coercitive; desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ pe categorii de militari
precum şi individual; exemplul personal în relaţiile de serviciu şi societate.
Cu cât o structură militară este mai unită, cu atât îşi poate realiza mai uşor
obiectivele pentru atingerea cărora a fost creată. Ansamblul de drepturi şi obligaţii
comune prevăzute de actele normative în sarcina militarilor precum şi mediul în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea determină crearea unor relaţii speciale de serviciu.
Aceste legături sunt încurajate în sistem vizând ca finalitate naşterea acelui tip de
altruism care, în situaţii critice, poate face diferenţa capitală. Atât coeziunea existentă
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între membrii aceleiaşi structuri militare cât şi rezultanta acesteia, spiritul
camaraderesc, sunt specifice mediului militar.
Coeziunea unei structuri militare, factor determinant în realizarea capacităţii
operaţionale, se bazează în primul rând pe respectul manifestat de un membru al
acesteia faţă de restul personalului, indiferent de poziţia în ierarhia militară. Toţi
militarii au drepturi garantate prin lege iar realizarea atribuţiilor acestora, în contextul
impus de onoarea şi disciplina militară presupune respectul reciproc.
Capacitatea operaţională a unei structuri militare este direct influenţată de
modul în care fiecare dintre membri ei se achită de sarcinile de serviciu ce le revin,
atribuţii care luate în integralitatea lor o compun. În consecinţă a devenit extrem de
importantă extinderea răspunderii militarilor inclusiv în sectorul disciplinar, pentru
abaterile ce nu reprezintă contravenţii sau infracţiuni.
Acestea fiind spuse putem concluziona că disciplina militară este primul pas
către starea de legalitate atât de necesară desfăşurării acţiunilor militare dar şi tuturor
lucrurilor legate de viaţa militară. Respectarea disciplinei duce la respectarea legii şi
la rezultate pe măsură în muncă iar succesul acţiunilor militare ne conduce imediat la
ideea că în structurile militare se respectă legea şi că disciplina este o valoare unanim
recunoscută. Rezultatele importante se obţin în general cu paşi mici dar cu
perseverenţă, hotărâre şi disciplină.
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FORME DE MANIFESTARE CARACTERISTICE CORUPŢIEI
LA NIVEL NAŢIONAL ŞI REGIONAL
Mihai CRISTIAN∗
Corruption is one of the main topics of debate in any field and at any level, representing one
of the most important challenges of contemporary world. It can be found not only in poor and
developing countries, but also in the developed ones. The fight against corruption has become a
serious issue, as corruption spreads very fast, first encompassing only a few sectors, a few domains,
and then the whole society, thus becoming a style of life, a maze impossible to escape, a true
mentality1.
Cuvinte-cheie: corupţie, fenomen, naţional, regional, forme ale corupţiei, devalizare,
privatizare frauduloasă.

Fenomenul corupţiei a fost considerat, întotdeauna, ca una dintre cele mai
grave abateri comportamentale, care denaturează administrarea afacerilor publice
către scopuri de ordin privat. Contradicţiile apărute ca urmare a dispariţiei vechilor
structuri economice şi a schimbării formei de proprietate, ajustările structurale
efectuate la nivelul global al economiei naţionale, existenţa surselor de circuite
birocratice şi lipsa de transparenţă a administraţiei publice, apariţia şomajului însoţită
de ineficienţa protecţiei sociale, polarizarea socială şi scăderea nivelului de trai a
marii majorităţi a populaţiei, ambiguitatea legislativă, asimetria şi volatilitatea
normativă, lipsa transparenţei instituţionale şi comportamentale într-o anumită zonă
economică, reprezintă numai câteva din motivele care subminează încercarea de
reformare a societăţii româneşti şi conduc la răsturnarea sistemului de valori
tradiţionale; în ansamblu, acţiunea conjugată a tuturor acestor factori potenţează
actele şi faptele de corupţie.
Tema corupţiei a devenit, pentru societatea românească în ansamblul ei, dar
mai ales pentru forţele şi structurile angajate în lupta politică, un subiect atât de intens
discutat, încât riscă să alunece pe panta banalităţii, situaţie în care s-ar compromite şi
eficienţa măsurilor de contracarare care s-ar putea întreprinde. Opinia publică, din
câte se constată, este tot mai indiferentă faţă de acest fenomen, chiar dacă astfel de
cazuri, unele mai grave decât altele, sunt dezvăluite de mass-media sau chiar de către
politicieni, într-o manieră care se vrea a fi senzaţională şi scandaloasă. Cetăţenii dau
dovadă de indiferenţă deoarece nu au ce face în acest sens şi se conformează
situaţiei, pentru că dacă încearcă să nu facă la fel ca toţi ceilalţi, tot ei vor avea de
pierdut în momentul în care trebuie să rezolve o anumită problemă care necesită
sprijin din altă parte, adică intervenţia unei persoane mai influente care ar putea
rezolva acea problemă.
Impactul corupţiei asupra dezvoltării economice şi sociale a unei societăţi este
deosebit de nociv. În primul rând, fondurile având ca destinaţie păturile cele mai
∗
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defavorizate ale populaţiei (respectiv pentru spitale, şcoli, infrastructură, etc.) sunt, de
multe ori, canalizate spre buzunare private, prin intermediul aşa-numitelor
comisioane, în baza unor relaţii de interese de tip clientelar. Această orientare face ca
piaţa liberă să nu mai beneficieze de principiile care stau la baza funcţionalităţii sale,
aceste structuri infracţionale „parazitând” practic economia oficială. În aceste
circumstanţe, patronii oneşti fie dau faliment, fie sunt obligaţi la a da mită pentru a
intra în sfera de interese, asigurându-şi astfel supravieţuirea în acest mediu economic
viciat.
Orice definiţie a corupţiei implică judecăţi de valoare. John Macrae defineşte
actul de corupţie drept o tranzacţie privată care se produce între două părţi şi care
(tranzacţia):
¾ are o influenţă imediată sau viitoare asupra alocării resurselor;
¾ implică abuzul de responsabilitate publică sau colectivă în interese private2.
Deşi aceasta este una dintre cele mai comprehensive definiţii a corupţiei,
evaluarea „abuzului” în mod inevitabil implică, după cum recunoaşte chiar autorul ei,
considerente moraliste. În situaţia în care producerea unei definiţii succinte şi
complete a corupţiei este dificilă, alternativa constă în enumerarea atributelor
esenţiale ale unui act corupt.
Un act corupt implică, în mod obligatoriu, interacţiunea dintre un reprezentant
al sectorului public (funcţionar public, oficial public, politician) sau un salariat plătit
din bugetul public (medic, învăţător, profesor universitar) şi un reprezentant al
sectorul privat. Reprezentantul sectorului privat poate fi un producător (agent care-şi
maximizează profitul), un consumator (agent care-şi maximizează utilitatea), un
profesionist neangajat care concurează pentru obţinerea unui loc de muncă în sectorul
public. Coruptă este şi tranzacţia prin care doi reprezentanţi ai sectorului public
împart între ei valoarea unei mite pe care unul dintre ei (de obicei, inferiorul) o
percepe, cu acordul superiorului, de la un reprezentant al sectorului privat sau de la
un funcţionar care apără/reprezintă anumite interese private. Chiar dacă corupţia nu
este prezentă în mod direct în tranzacţia coruptă, există o parte terţă care este afectată
de asemenea afaceri – publicul, asupra căruia se reflectă consecinţele nefaste pe care
le are corupţia. Avem în vedere cetăţenii care nu sunt în stare să plătească mită,
firmele oneste, birocraţii cinstiţi, statul în întregime.
Evident, trăsătura esenţială a corupţiei este achitarea mitei, fie în termeni
monetari, fie politici, fie de altă natură. Logica finală a celor care nu resping corupţia,
ca fiind una din strategiile de activitate posibile, este de a obţine, în schimbul mitei,
un tratament preferenţial în comparaţie cu alţi agenţi similari, aflaţi în situaţii
similare. Dacă i s-ar oferi un tratament ordinar, atunci cel care este pregătit să
plătească mita ar suferi pierderi sau nu ar încasa profituri. Pentru ca serviciul corupt
să poată fi prestat în principiu, oficialul public trebuie să dispună de un anumit nivel
de discreţie asupra adoptării, executării sau interpretării regulilor sau asupra
repartizării anumitor bunuri sau sancţiuni guvernamentale (licenţe, amenzi).

2

Macrae, John, Underdevelopment and the economics of corruption: a game theory approach,
KZKLOS, 1989.
524

Pentru cel care plăteşte mita, valoarea economică a serviciului corupt trebuie să
fie cel puţin la fel de mare ca valoarea monetară a mitei plătite la care se adaugă
costurile morale (în valoare monetară) sau financiare pe care le implică asumarea
riscurilor de depistare. Valoarea exactă a mitei plătite este în funcţie de mai multe
variabile: puterea de negociere a agentului public faţă de puterea de negociere a celui
privat, caracteristica sectorului de activitate, riscul detecţiei afacerii, existenţa unor
strategii alternative, nivelul instituţional etc. Sunt prea multe variabile pentru a ţine
cont de toate şi a le introduce în ecuaţii, dar cert este faptul că nivelul de echilibru al
mitei plătite nu este exogen (nu există, deci, o piaţă a serviciilor corupte), ci este
determinat în cea mai mare măsură de condiţiile unei tranzacţii concrete.
Orice tranzacţie coruptă implică un nivel de risc de detecţie (atât a agentului
privat, cât şi a celui public) sau un risc de a nu obţine serviciul pentru care s-a plătit
(în cazul agentului privat). În acest fel, analiza corupţiei ridică probleme dificile ale
asimetriei informaţionale, ale informaţiei imperfecte şi ale hazardului moral.
Termenul de „corupţie” este în directă legătură cu acela de „integritate”.
Conceptul de „integritate” a agenţilor publici este introdus şi promovat de Convenţia
ONU împotriva corupţiei din 2003, ratificată inclusiv de România3. Astfel:
¾ art. 5 din această Convenţie dispune: (1) Fiecare stat parte elaborează şi
aplică sau are în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic,
politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează participarea
societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor
politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate;
¾ art. 8: (1) Pentru a lupta împotriva corupţiei, fiecare stat parte încurajează în
mod special integritatea, cinstea şi răspunderea agenţilor publici, conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic. (2) În particular, fiecare stat parte se
străduieşte să aplice, în cadrul propriilor sisteme instituţionale şi juridice, coduri sau
norme de conduită pentru exercitarea corectă, onorabilă şi corespunzătoare a
funcţiilor publice;
¾ art. 11: (1) Ţinând seama de independenţa magistraţilor şi de rolul lor
fundamental în lupta împotriva corupţiei, fiecare stat parte ia, conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic, măsuri pentru a consolida integritatea lor şi
pentru a preveni posibilităţile de a-i corupe, fără a le prejudicia independenţa. Aceste
măsuri pot cuprinde reguli privind comportamentul lor. (2) Măsuri în acelaşi sens, ca
şi cele luate în aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, pot fi instituite şi
aplicate în cadrul serviciilor de urmărire penală în statele părţi în care acestea
formează un corp distinct, dar care se bucură de o independenţă asemănătoare celei a
judecătorilor.
Comportamentul integru se traduce, printre altele, prin comportamentul cinstit,
necorupt. În general, folosirea termenului „corupţie” este în legătură cu cel de „mită”
3

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (numită şi Convenţia de la Merida) a
fost adoptată prin rezoluţia Adunării Generale nr. 58/4 din 31 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare
în 14 decembrie 2005. Ea a fost semnată de România pe 9 decembrie 2003 şi a fost ratificată de
Parlamentul României prin Legea nr. 365 din 15.09.2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 903 din 5 octombrie 2004.
525

sau „şpagă”. În realitate, corupţia nu se reduce la darea/luarea de mită, care constituie
doar o parte a fenomenului corupţiei.
Integritatea este o trăsătură lăuntrică care presupune a acţiona într-o manieră
conformă unor principii şi valori, fără compromisuri, atât în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, cât şi în viaţa privată. Ea semnifică exercitarea funcţiei în mod cinstit, corect
şi conştiincios, cu bună-credinţă.
Integritatea se analizează din două perspective: din perspectiva principiului
„supremaţiei dreptului”, integritatea priveşte profesionalismul agentului public
(integritatea internă); din perspectiva democraţiei, integritatea priveşte
responsabilitatea faţă de cetăţean a sistemului/instituţiei juridice şi atunci presupune
încrederea publică (integritatea din perspectivă externă)4. Este însă clar că ambele
perspective se rezumă în final la acelaşi aspect: integritatea individuală a agentului
public. Când această valoare se degradează, ea decade în ceea ce numim corupţie.
Statul de drept presupune fie că este vorba de magistraţi, fie că este vorba de
funcţionari, pe lângă integritate, şi alte două caracteristici principale ale acestora, şi
anume imparţialitatea şi independenţa.
Imparţialitatea este valoarea supremă, care presupune ca şi condiţii, dar şi drept
garanţii totodată, celelalte două noţiuni. Imparţialitatea e o valoare morală, ţine de
forul interior al persoanei şi presupune pentru agentul public analizarea şi conduita
echidistantă a faptelor în raport cu legea aplicabilă.5 Un caz deosebit de important îl
constituie imparţialitatea celor care lucrează în justiţie, care este garantată prin
regimul de incompatibilităţi şi interdicţii, respectiv a conflictului de interese. Pentru
magistraţi până şi aparenţa este o valoare de sine-stătătoare: nu e de ajuns ca acela
care ia decizia să fie imparţial, ci el trebuie să fie şi perceput astfel de justiţiabil.
În ceea ce priveşte independenţa, aceasta este o caracteristică externă şi
presupune ca agenţii publici să fie capabili a instrumenta cazurile în absenţa
presiunilor şi influenţelor de orice fel, fie că acestea ar veni din partea celorlalte
puteri, fie că acestea ar veni din partea şefilor ierarhici, a grupurilor de interese,
economice etc. În cazul magistraţilor, independenţa se relevă prin statutul lor şi
raportul cu puterile executivă şi legislativă. Independenţa este garantată prin lege atât
pentru judecători, procurori, avocaţi, cât şi pentru funcţionarii publici, indiferent în ce
structură şi-ar desfăşura aceştia activitatea.
Corupţia erodează toate cele trei valori – integritatea, independenţa şi
imparţialitatea. Spre exemplu, plata unei sume de bani pentru a obţine o hotărâre
judecătorească favorabilă duce la subordonarea judecătorului unei persoane sau unui
grup de interese care plăteşte mita; iar atunci când judecătorul este subordonat nu mai
putem vorbi de independenţa acestuia, ceea ce afectează chiar independenţa justiţiei
ca sistem. Prin cumpărarea soluţiei, partea obţine o decizie favorabilă printr-un
procedeu incorect, afectând astfel respectarea cerinţei egalităţii de tratament în faţa
4
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legii şi, deci, imparţialitatea judecătorului. În fine, cedarea judecătorului în faţa unei
astfel de influenţe duce la decăderea sa morală, la pierderea verticalităţii sale.
În cei peste 20 ani de continuă tranziţie ai societăţii româneşti, formele de
manifestare ale corupţiei au cunoscut, preponderent, următoarele direcţii de acţiune:
• înfiinţarea de firme „căpuşă” care prosperă pe lângă întreprinderile de stat
muribunde, prin „externalizarea” activităţilor profitabile către societăţile aparţinând
anumitor grupuri de interese, cu largul concurs al directorilor sau administratorilor
firmelor de stat, direct „interesaţi” în falimentarea întreprinderilor pe care le conduc
şi ale căror interese ar trebui să le reprezinte. Nu lipsit de importanţa unei reflecţii pe
această temă este şi faptul că unele firme de stat falimentare, după privatizare, devin
„brusc” extrem de rentabile, după ce au fost eliminate metehnele unui management
duplicitar. Dimensiunea fiscală a corupţiei se localizează, în acest caz, în înregistrarea
unor cheltuieli supradimensionate (de cele mai multe ori nereale), îngustarea astfel a
bazei legale de impozitare a profitului şi, implicit, sustragerea impozitului pe profit
aferent şi cuvenit bugetului general consolidat (faţă de condiţiile în care respectiva
societate comercială ar fi desfăşurat o activitate în condiţiile pieţei);
• spolierea bugetului de stat prin tolerarea de către autoritatea publică a neplăţii
obligaţiilor fiscale datorate de unele firme şi prin rambursări ilegale de T.V.A., fapt
care confirmă slăbiciunile unităţii sistemului fiscal. Sumele băneşti deturnate în acest
mod fraudulos din bugetul de stat conduc la distorsiuni ale funcţiilor statului şi chiar
la subminarea economiei reale (în funcţie, evident, de amploarea fenomenului),
contribuind la „bunăstarea” funcţionarilor publici care şi-au adus aportul la bunafuncţionare a acestui mecanism infracţional. Dimensiunea fiscală a corupţiei se
grevează în mod direct la nivelul resurselor financiare publice, prin returnarea
nelegală de importante sume băneşti de la bugetul general consolidat în conturile
unor firme private, ca urmare a dimensionării nereale a obligaţiilor fiscale;
• achiziţiile publice trucate, care se referă la încredinţarea spre executare a unor
lucrări finanţate din banul public către diverşi antreprenori generali, pe baza relaţiilor
de interese şi la preţuri supraevaluate. Repartizarea lucrărilor în cauză s-a efectuat, de
cele mai multe ori, prin metoda încredinţării directe sau a selecţiei de oferte, fapt
posibil prin „splitarea” valorii contractului de achiziţie publică, astfel încât valoarea
contractată este doar aparent inferioară valorii reale a bunurilor sau serviciilor
solicitate şi, în final, achiziţionate. În unele din cazuri, bunurile achiziţionate de
autoritatea publică contractantă nu sunt corespunzătoare calitativ şi nu sunt însoţite de
certificate de calitate sau origine care să garanteze funcţionarea acestora la parametrii
tehnici corespunzători. Această modalitate de acţiune va genera un supraprofit în
firmele respective, faţă de condiţiile normale ale pieţei, care ulterior se distribuie, prin
intermediul comisioanelor, către buzunarele private ale persoanelor care au înlesnit
această stare de lucru. De cele mai multe ori însă, firmele care colectează profitul
sunt societăţi comerciale situate în aval de autoritatea contractantă şi, de regulă, nu la
prima verigă şi care, ulterior, dobândesc un pronunţat caracter de tip „fantomă”,
tocmai pentru a se sustrage achitării obligaţiilor fiscale generate de derularea
tranzacţiilor comerciale în cauză. În fapt, aceste societăţi comerciale nici nu participă
efectiv la derularea tranzacţiei, ele fiind utilizate doar pentru a se interpune în
circuitul scriptic al documentelor, cu scopul de a crea o aparenţă de legalitate
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întregului lanţ infracţional. După ce acumulează datorii fiscale uriaşe care, evident,
nu vor fi achitate niciodată, aceste firme fiind cunoscute şi sub denumire de „firme
bidon” sau „firme paravan”, asociaţii sau administratorii acestora „se volatilizează”,
fiind foarte greu de identificat ulterior, pentru tragerea lor la răspundere şi acoperirea
prejudiciilor cauzate bugetului general consolidat;
• privatizările frauduloase, legislaţia fiind permisivă şi „orientată” pentru a
apăra interesele celor care deţin puterea, cu posibilitatea de a nu li se cere socoteală.
Instanţele judecătoreşti nu se pot pronunţa asupra încheierii tranzacţiei, ci doar a
legalităţii ei. Teoria din economia politică spune că preţul care se ia în discuţie la
vânzarea societăţilor nu contează, deoarece autorităţile trebuie să înţeleagă
profitabilitatea, respectiv retehnologizarea, menţinerea personalului, posibilitatea de
penetrare a pieţii prin intermediul unei mărci de prestigiu. Care este realitatea în cazul
unor privatizări „de succes”? Retehnologizarea, despre care se vorbeşte în teorie, nu
poate fi pusă în discuţie, în cele mai multe cazuri. În decursul tranziţiei, foarte multe
firme cumpărate au fost demontate şi vândute la fier vechi, personalul a fost
disponibilizat, iar penetrarea pieţei nu se putea efectua cu produse realizate de aceşti
investitori, mai degrabă „ţepari strategici”. Scopul acestor „investitori” nu a fost decât
profitul imediat. Cei care folosesc aceste metode sunt dispuşi uşor să dea mită pentru
a-şi realiza scopurile, dar firmele străine mari, pentru că încearcă să investească legal,
au mai puţine şanse de a reuşi. În esenţă, prin acest mecanism, a fost încurajat
capitalismul parazitar, în detrimentul marii privatizări, care ar fi putut antrena
multiple efecte benefice pentru România. De multe ori, activele societăţilor
comerciale privatizate au fost înstrăinate la preţuri subevaluate, ţinta predilectă a
noilor proprietari fiind terenurile aferente, consemnate în documentele justificative,
diferenţa fiind achitată în numerar, „la purtător”; sumele ilicite astfel obţinute au fost
utilizate, de multe ori, pentru alte „tunuri” în domeniu. Efectul fiscal al corupţiei,
cauza unor privatizări frauduloase, este cu atât mai pregnant cu cât, anterior
privatizării, datoriile istorice ale acestora sunt „şterse”, tocmai pentru a le spori
atractivitatea în rândul „investitorilor strategici” despre care vorbeam anterior;
• deturnarea fondurilor europene asigurate prin programele de tip Phare, cu
finanţare nerambursabilă. În această situaţie, utilizarea fondurilor europene se
justifică doar la nivel scriptic, prin înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a unor
documente care nu reflectă realitatea în fapt a tranzacţiilor şi operaţiunilor economice
consemnate în acestea. Acest fapt este posibil, de cele mai multe ori, şi prin
complicitatea tacită sau interesată a celor cu atribuţii de verificare privind acordarea
şi utilizarea acestor fonduri;
• devalizări de bănci, prin acordarea preferenţială a creditelor pe baze
clientelare, de multe ori de genul clientelismului politic, cu încălcarea principiilor şi
normelor de creditare. Practica a demonstrat posibilitatea dovedirii vinovăţiei
administratorului de credite pentru neurmărirea destinaţiei acestora, în special la
nivelul debitorilor care aveau relaţii de grup, ca asociaţi, administratori sau având
participaţii-interese identificate la un grup de firme, beneficiare de credite. În mod
cert, creşterea eficienţei managementului riscurilor bancare reprezintă un factor de
prevenire şi protecţie împotriva fenomenelor de fraudă şi corupţie din activitatea de
creditare bancară. Pe de altă parte, controlul bancar intern are un rol esenţial în
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gestionarea corespunzătoare a riscului în activitatea de creditare. Grupurile de
interese din domeniul crimei organizate a afacerilor, beneficiarele creditelor
neperformante, au identificat în sectorul bancar, de-a lungul timpului, una din ţintele
predilecte a activităţii lor infracţionale. Nu putem însă să nu constatăm că, pe măsură
ce sectorul bancar a fost supus unui proces de privatizare real şi eficient, fenomenul
creditărilor ilegale sau preferenţiale şi, implicit, al fraudelor asociate cu fenomene de
corupţie s-a restrâns simţitor.
În ceea ce priveşte amploarea fenomenului de corupţie şi posibilitatea
contracarării sale, atât în literatura de specialitate cât, mai ales, în discursul politic şi
percepţia opiniei publice, se conturează două curente: unul al optimiştilor, care
consideră că fenomenul are mai mult un caracter conjunctural, amplificat
propagandistic sau din nevoia de senzaţional şi altul al pesimiştilor, care susţin că
faptele care ajung să fie cunoscute nu sunt decât partea vizibilă a aisbergului. Ei
insistă asupra ideii că numeroase alte asemenea afaceri sunt muşamalizate de putere,
fiind descoperite doar prin hazard şi în circumstanţe cu totul neprevăzute.
Problema eliminării sau cel puţin a reducerii corupţiei are ca primă soluţie
recomandarea adoptării unei legislaţii specifice menite a pune capăt fenomenelor de
corupţie, schimbarea mentalităţii, un control sporit, o revoluţie etică etc. Nimeni nu
poate nega importanţa unui cadru legal adecvat pentru eficienţa luptei împotriva
corupţiei, însă a considera în mod exclusiv legea, sau diferitele forme de control
public, a fi panaceul dorit, aşadar soluţia miracol pentru eliminarea tuturor
fenomenelor de corupţie, reprezintă evident o abordare greşită.
În concluzie, pentru a-şi atinge scopurile, ofensiva împotriva corupţiei trebuie
să se desfăşoare concomitent pe mai multe planuri. În primul rând, ea implică
depistarea şi cercetarea faptelor de corupţie care constituie infracţiuni, precum şi a
faptelor care, fără a fi o infracţiune de corupţie, constituie fapte penale ce pot
constitui premise ale corupţiei sau pot ascunde fapte de corupţie – respectiv,
exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau implicarea interesului personal în
exerciţiul funcţiei. Simultan, prin mijloace de ordin administrativ, normativ,
disciplinar, trebuie asigurat un cadru care să reducă oportunităţile de săvârşire a unor
fapte de corupţie cu caracter penal sau nepenal. Dacă prima cauză a corupţiei o
reprezintă carenţele cadrului instituţional şi normativ, a doua cauză - cu un caracter
dinamic, o constituie implicarea interesului personal şi exercitarea abuzivă a
atribuţiilor de către funcţionarii publici. Cheia luptei anticorupţie este, deci,
îmbinarea măsurilor preventive cu cele represiv penale, căci represiunea fără
prevenţie nu are finalitate, iar prevenţia fără represiune rămâne fără eficienţă.
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FACTORI ACTUALI GENERATORI DE CORUPŢIE
Mihai CRISTIAN∗
Corruption is a serious social phenomenon, with high amplitude, taking various and
complex shapes, manifested even in the highest social strata. It poses a major threat to democracy,
representing a denial of human rights and a violation of democratic principles of social equity and
justice, eroding the principles of efficient administration, endangering the stability and credibility
of state institutions and its representatives, as well as the economic and social development of the
country.
Cuvinte-cheie: corupţie, fenomen social, democraţie, factori, putere, guvernare.

Corupţia, fiind legată nemijlocit de putere şi de guvernare, o putem considera
tot atât de veche ca şi organizările politice.1 În gândirea politologică2, însă, ea a
primit un tratament controversat şi variabil de la o etapă la alta, în funcţie, mai ales,
de scopul urmărit şi de efectele pe care le-a produs pentru comunitatea respectivă. În
literatura politologică modernă, fenomenul este privit aproape în unanimitate cu
îngrijorare, fiind considerat un factor destabilizator pentru structurile de putere şi
coroziv pentru întreaga societate. Diferenţierile conceptuale ţin mai mult de cauzele
generatoare şi de modalităţile de contracarare.
Apariţia şi gradul de dezvoltare al corupţiei sunt determinate de două elemente
majore: factorii motivaţionali şi existenţa oportunităţii.
● Factorii motivaţionali ai corupţiei
Corupţia este raţională şi îndreptată spre interesul propriu. Motivaţia cea mai
importantă a funcţionarilor de a deveni corupţi este aceea a câştigului financiar
personal. Comportamentul corupt al funcţionarilor publici poate fi explicat ca rezultat
al calculelor economice. Strategiile anticorupţie trebuie orientate spre iniţiativele
economice şi oportunităţile ce conduc funcţionarii publici la acest comportament.
Au fost identificaţi mai mulţi factori motivaţionali care determină funcţionarii
să devină corupţi: standardele etice şi morale, probabilităţile de a fi descoperiţi,
penalităţile mici, recompensarea funcţionarilor, presiunea din partea evazioniştilor.
Prezenţa evaziunii fiscale va genera motivarea pentru corupţie, deoarece
aceasta creşte nivelul mitei oferite de contribuabili, în timp ce corupţia scade
eficacitatea penalizărilor şi probabilitatea auditării, ca instrumente de combatere.
Contribuabilii evazionişti consideră că şi dacă sunt descoperiţi, pot evita penalizările
sau alte sancţiuni legale prin mituirea auditorilor.
Gradul evaziunii fiscale dintr-o economie este determinat în primul rând de
gradul general de fiscalitate stipulat legal, nu de cel care ţine cont de economia
subterană şi corupţia: probleme majore ale economiei româneşti încasările bugetare
realizate efectiv. Nivelurile mari ale taxelor şi serviciile publice de calitate inferioară
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conduc la niveluri mai ridicate ale evaziunii fiscale. Nivelul ridicat al fiscalităţii stă şi
la baza corupţiei din domeniul fiscal.
● Oportunităţi pentru corupţie
Un proverb spune „aş face dacă aş putea, dar nu pot, aşa că nu fac”3. Această
afirmaţie ilustrează diferenţa dintre factorii motivaţionali ai corupţiei şi existenţa
oportunităţii pentru corupţie. Chiar dacă un funcţionar este înclinat să realizeze acte
de corupţie, acestea nu se pot materializa dacă nu există oportunitatea. Există deci o
creştere a nivelului corupţiei, proporţional cu oportunităţile oferite de structura
administraţiei fiscale.
Factorii importanţi care creează oportunitatea pentru corupţie în administrarea
veniturilor publice sunt: absenţa vigilenţei şi controlului în administraţia fiscală,
complexitatea sistemului fiscal, puterea discreţionară a funcţionarilor publici,
politizarea funcţionarilor publici.
Schimbările de personal pe criterii politice în sistemul fiscal sunt o practică
comună în ţările în curs de dezvoltare, în care legislaţia muncii este absentă sau slabă.
În unele cazuri schimbările sunt atât de mari şi importante încât stabilitatea
instituţiilor este zdruncinată. Acolo unde numărul şi frecvenţa schimbărilor
funcţionarilor publici înregistrează mărimi ridicate, funcţionarii văd poziţiile ocupate
temporar ca oportunităţi pentru a se îmbogăţi rapid. De obicei, funcţionarii care sunt
membri ai unui partid servesc interesele politice ale acestuia, şi nu interesele
comunităţii. Corupţia în rândul funcţionarilor creşte datorită inexistenţei practicilor
de recrutare bazate pe merit, absenţei verificărilor regulate şi lipsei mecanismelor de
protecţie a funcţionarilor faţă de abuzurile de autoritate din partea superiorilor.
După cum în mod absolut corect constată şi Jeans C. Andwig, corupţia este
atunci când “politica economică devine instrumentul prin care liderii politici şi
oficialii publici redistribuie venitul naţional în favoarea lor”4. Ignorarea sau lezarea
conştientă a interesului public au drept scop obţinerea unui câştig material sau de altă
natură de către persoana publică aflată în poziţia de a efectua asemenea ingerinţe.
● Factorii instituţionali ai corupţiei
Alejandro Gaviria întreprinde o meta-analiză excelentă a factorilor
neeconomici (în cea mai mare măsură, instituţionali) care favorizează activităţile
corupte5. În tabelul de mai jos reproducem trei categorii de factori identificate de
Gaviria (extragerea rentei, sistemul politic, variabilele instituţionale), dar pe lângă
aceasta explicăm şi mecanismul concret prin care sunt stimulate actele corupte.

3

4

Martinez-Vasquez, J., Arze, X., Boex, J., Corruption, fiscal policy and fiscal management, USAID, 2006.

Andvig, Jeans Christopher, Economics of Corruption, Kluwer Economic Publisher,
Boston/Dordrecht/London, 1998.

5

Gaviria, Alejandro, Assessing the effects of corruption and crime on firm performance: evidence from Latin America,
Emerging Markets Review, 3, 2002.
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Categoria
Extragerea
ilicite

Factorul6

Mecanismul de propagare/de generare

rentei 1. Acte normative complexe şi Oferă oportunităţi pentru exercitarea
neclare.
unei discreţii birocratice prea mari în
interpretarea
şi
implementarea
regulilor (este cazul tipic al ţărilor din
fosta CSI).
Procesul de formulare a politicilor este
dominat de interesele birocraţilor în
defavoarea

2. Birocraţii puternice.

intereselor politice (cazul unor ţări
africane ca Nigeria, Angola, Uganda).
3. Controlul de stat a unor resurse Oferă oportunităţi de extragere a
naturale importante (Ades şi Di rentelor ilicite prin restricţia accesului
Tella,
sau prin impunerea
1999, Kimberly,1997).

monopolului de stat (Rusia, cel mai
notoriu exemplu).

4.
Protecţionism
exagerat

economic Ades şi Di Tella aduc dovezi asupra
faptului că cu cât mai puţin este supus
un sistem economic, cu
competiţiei
(Ades şi di Tella, 1999, Paldam,
atât mai înalte sunt incitaţiile pentru
2002).
deoarece
lipsesc
corupţie,
mecanismele de control şi de
stimulare externe.

Sistemul politic

1. Autocraţie sau regim autoritar
(Schleifer şi Vishny, 1993).

În asemenea condiţii nu există o
agenţie anticorupţie cu adevărat
independentă, la fel cum nu există o
justiţie independentă şi echitabilă.
Regimurile autoritare sau cu pretenţii
autoritare conduc la organizarea
corupţiei, după cum este cazul Coreei
de
Nord,
ex-URSS,
Chinei,
Vietnamului.

2. Participarea socială şi politică
redusă (Vijay, 1986).

6

Acceptarea cvasi-culturală a corupţiei,
determinată de indiferenţă faţă de
viaţa politică şi prestaţia liderilor
politici, absenţa organizaţiilor civile
de monitorizare (India, Bangladesh,
unele ţări Africane şi în tranziţie,
Moldova).

Sursele indicate în coloana a doua sunt adaptate şi completate după Gaviria, op.cit., 2002.
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3. Absenţa
(Ledeneva,

libertăţii

2003).

presei Dacă nu există acces la informaţie şi
libertatea de exprimare pentru presă,
riscul de expunere publică a
funcţionarilor corupţi este mai mic şi,
odată cu aceasta, este mai liber
procesul de împărţire a mitei între şi
în instituţii (ţările din Asia Centrală).

4. Instabilitate politică.

Conştienţi de riscul unei demiteri
rapide şi neaşteptate, asociate cu
instabilitatea politică, oficialii şi
politicienii creează reţele „violente”
de colectare a mitei. Exemplu:
majoritatea ţărilor din America
Latină, Italia.

5. Lipsa unui mecanism de Favorizează distribuirea arbitrară a
control şi echilibru politic.
drepturilor de proprietate. De
asemenea, este mult mai înalt riscul
de capturare a statului.
6. Schimbări fundamentale în
societate (Hundington,
Paldam, 2002).

Corupţia înaltă este asociată cu
perioadele
unor mari şi profunde
1968,
transformări. La răscrucea
secolelor XIX-XX corupţia şi-a atins
apogeul şi în SUA, după care s-a
diminuat continuu.

7. Lipsa unei
internaţionale
adecvate.

monitorizări Presa din ţările în tranziţie din Europa
de Est oferă o mulţime de investigaţii
asupra modalităţii în care oficialii şi
politicienii corupţi au gestionat
resursele financiare oferite de
instituţiile financiare internaţionale.

Variabile 1. Sistemul legal (Treisman, Ţările cu sistem legal continental tind
instituţio 2000, Paldam, 2002).
să fie ceva mai corupte decât cele cu
nale
sistem comun de drept. Sistemele de
drept continental istoric au fost
înfiinţate pentru a apăra interesele
suveranului, în timp ce sistemul de
drept comun a fost creat pentru a
apăra interesele poporului contra
abuzurilor suveranului.
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2. Cultura de afaceri (Andreeva, În majoritatea ţărilor occidentale
2000).
există
tradiţii
consolidate
de
impunere a obligaţiilor şi apărare a
drepturilor contractuale prin lege, în
timp ce în Europa de Est, Asia
Mijlocie, ţările din Orient contează
mai mult relaţiile personale.
3. Religii ierarhice (Treisman, Ţările
de
tradiţie
protestantă
2000).
demonstrează o predispoziţie mai
redusă pentru comportament
corupt. Ţările ortodoxe, musulmane
şi catolice sunt ceva mai mult
predispuse corupţiei.
4. Centralizarea.

Literatura existentă nu oferă un
răspuns univoc asupra legăturii dintre
centralizare şi corupţie.
Centralizarea favorizează corupţia
organizată,
descentralizarea
–
corupţia ordinară dezorganizată.

5.
Lipsa
unei
organizaţionale.

culturi În ţările în tranziţie moştenirea
socialistă are încă un puternic ecou
instituţional, favorizând, de exemplu,
recrutarea şi promovarea „nepotistă”
a funcţionarilor publici.
Analiza factorilor corupţiei

Considerăm că este relevantă distincţia între cele trei categorii de factori
deoarece combaterea lor poate solicita diferite instrumente de politici publice. Cea
mai mare parte dintre factorii analizaţi sunt valabili şi pentru România. Intensificarea
impactului unora dintre ei pe parcursul ultimilor ani a determinat într-o mare măsură
alunecarea României către partea inferioară în clasamentele corupţiei prezentate de
organizaţii ca Transparency International.
Robert Klitgaard, expert recunoscut în domeniul corupţiei, a alcătuit
următoarea ecuaţie care evidenţiază cauzele corupţiei: C (Corupţia) = M (Monopol) +
Pd (Putere discreţionară) – R (Responsabilitate).7
Aceasta semnifică că acolo unde un agent public sau chiar privat are autoritatea
de a lua anumite decizii în exclusivitate, când aceste decizii nu sunt motivate în fapt
sau în drept sau nu sunt supuse unor anumite condiţii şi cerinţe, şi când întregul
proces de luare a deciziei nu este vizibil pentru alte autorităţi sau pentru public, se
produc condiţii optime pentru acte de corupţie.

7

Klitgaard, Robert, Maclean-Abaroa, Ronald, Lindsey Parris, H., Corrupt Cities – a practical guide
to cure and prevention, World Bank, 2000, tradusă în limba română şi publicată la Editura
Humanitas, 2006, p. 42.
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În mod asemănător, în Cartea de bază a Programului de Dezvoltare al
Naţiunilor Unite (UNPD) privind Responsabilitatea, Transparenţa şi Integritatea se
iau în considerare şi alte dimensiuni care sunt importante pentru a balansa Monopolul
şi Discreţia. Astfel, formula propusă este: Corupţia = (Monopol + Putere
discreţionară) – (Responsabilitate + Integritate + Transparenţă)8.
Corupţia se regăseşte în ţările din întreaga lume. Majoritatea oamenilor, şi nu
numai cei din lumea occidentală, sunt de acord că aceasta este o practică absconsă, în
cazul în care nu se află în rândurile celor care profită de pe urma acesteia. Corupţia
este „terminator-ul” societăţii, săpând la rădăcina concurenţei şi interesului public.
Bibliografie:
1. Andvig, Jeans Christopher, Economics of Corruption, Kluwer Economic
Publisher, Boston/Dordrecht/London, 1998.
2. Bouhris, R.Y., Leynes, Ph., Stereotipuri, discriminare şi relaţii între grupuri,
Editura Polirom, Iaşi, 1977.
3. Gaviria, Alejandro, Assessing the effects of corruption and crime on firm
performance: evidence from Latin America, Emerging Markets Review, 3,
2002.
4. Martinez-Vasquez, J., Arze, X., Boex, J., Corruption, fiscal policy and fiscal
management, USAID, 2006.
5. Negrea, R., Banii şi puterea, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
6. Klitgaard, Robert, Maclean-Abaroa, Ronald, Lindsey Parris, H., Corrupt Cities
– a practical guide to cure and prevention, World Bank, 2000, tradusă în limba
română şi publicată la Editura Humanitas, 2006.
7. UNDP,
Anticorruption
practice
note,
2004,
la
www.undp.org/governance/docs/AC_PN_English.pdf.

8

UNDP, Anticorruption practice note, 2004, la www.undp.org/governance/docs/AC_PN_English.pdf, p.2.
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CORUPŢIA – RISC ACTUAL LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE
ŞI IMPLICIT A CAPACITĂŢII DE APĂRARE
Mariana TUDOR∗
Corruption is regarded as an important problem of nowadays Romanian society, which
affects almost all the levels of society and, last but not least, affects the citizen, from whose rights
and fundamental interests stem the very concept of national security. National security is based on
obeying the constitutional provisions and the country law whose proper application excludes the
phenomenon of corruption.
Cuvinte-cheie: corupţie, risc, securitate naţională, fenomen social, forme de manifestare,
evaziune fiscală, spălarea banilor.

Corupţia este un fenomen social grav, cu o amploare deosebită, cu forme
variate şi complexe, manifestate până la cele mai înalte niveluri ale societăţii. Ea
reprezintă o ameninţare majoră pentru democraţie, constituind o negare a drepturilor
omului şi o încălcare a principiilor democratice, pentru echitatea socială şi pentru
justiţie, erodând principiile unei administraţii eficiente, punând în pericol stabilitatea
şi credibilitatea instituţiilor statului şi a reprezentanţilor acestora, cât şi pentru
dezvoltarea economică şi socială.
Corupţia pare să fie foarte extinsă, dacă nu chiar permanentă, în administraţie,
atât la nivel central, cât şi la nivel local, fiind accentuată de lipsa unei definiri clare a
responsabilităţilor, confuzie în separarea funcţiilor administrative de cele politice şi o
lipsă de transparenţă în procedurile administrative. La acestea se mai adaugă lipsa
unui cadru legal adecvat pentru eficienţa luptei împotriva corupţiei din administraţia
publică. În paralel, instituţiile implicate în combaterea acesteia îşi caută încă
identitatea, se supun reformărilor care survin în urma revizuirilor legislative şi
manifestă încă acea lentoare birocratică ce nu reuşeşte să facă faţă dezlănţuirilor
inovative ale corupţiei. Sentimentul de nesiguranţă, dificultatea promovării şi
nivelurile scăzute ale compensaţiilor financiare, privatizarea unor servicii publice
(care determină o serie de probleme complexe, precum reducerea de personal,
reorientarea profesională, conflictele de interese şi găsirea unor noi locuri de muncă),
reducerea dimensiunilor aparatului birocratic, redefinirea în permanenţă a atribuţiilor
ministerelor şi agenţiilor au un impact adesea negativ asupra funcţionarilor publici şi,
în cazurile cele mai grave, îi determină să cedeze tentaţiilor corupţiei. Corupţia şi
lipsa standardelor etice din cadrul funcţiei publice ameninţă administraţia publică în
ceea ce priveşte consolidarea credibilităţii funcţiei publice şi a instituţiilor
democratice în faţa propriilor cetăţeni şi contribuie, de asemenea, la agravarea
sărăciei şi la slăbirea sistemului de servicii prestate cetăţenilor.
În prezent corupţia constituie unul dintre subiectele principale de discuţie în
orice domeniu şi la orice nivel, reprezentând una dintre cele mai mari provocări ale
lumii contemporane. Ea este prezentă atât în statele sărace şi în curs de dezvoltare,
∗
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cât şi în cele dezvoltate, iar lupta pentru combaterea ei a devenit o problemă serioasă,
cu cât aceasta se extinde foarte rapid, cuprinzând, mai întâi, câteva sectoare, câteva
domenii şi apoi întreaga societate, devenind un stil de viaţă, un labirint din care nu se
mai poate ieşi, o mentalitate1.
Dezbaterea problemei corupţiei este cea mai lungă dezbatere fără concluzii din
istoria post-comunistă a României şi s-a blocat la nivelul combaterii corupţiei
politicienilor şi la nivelul funcţionării justiţiei, în condiţiile în care corupţia tinde să
fie acceptată de către cetăţeni ca una dintre modalităţile legitime de a exercita puterea
sau de a accesa bunuri şi servicii şi prin urmare, corupţia a ajuns doar o problemă
strict legală.
Fenomenul corupţiei afectează mai mult sau mai puţin toate ţările europene,
dar ţările în curs de dezvoltare aflate în procesul tranziţiei către o economie de piaţă
funcţională sunt cele mai vulnerabile în faţa marilor riscuri legate de corupţie.
Datorită mijloacelor moderne de comunicare şi a unei mari deschideri a
frontierelor în Europa, manifestările crimei organizate au căpătat un caracter
transnaţional, desfăşurându-se de cele mai multe ori, pe fondul coruperii unor
funcţionari publici cu atribuţii judiciare sau financiare, ori a unor funcţionari vamali
sau care asigură paza frontierelor.
În ţările europene, astfel de domenii în care activităţile infracţionale au loc pe
fondul unor acte de corupţie sunt:
¾ activitatea antreprizelor – întreprinderile ajung de multe ori să fie controlate
de către organizaţiile criminale care le consideră indispensabile datorită obiectului lor
de activitate, poziţionării geografice, pieţelor de desfacere etc; în acest proces, pe
lângă acţiunile de intimidare, mita este folosită pentru „cucerirea” întreprinderii, prin
influenţarea factorilor de decizie iar, pe de altă parte, după dobândirea controlului
întreprinderii respective, profiturile obţinute sunt utilizate pentru comiterea unor noi
acte de corupţie;
¾ contrabanda cu ţigări fabricate în străinătate – efectuată prin sustragerea
fizică de la regimul de tranzit şi prin întocmirea unor documentaţii false aferente
importurilor de ţigări însoţite de coruperea unor funcţionari vamali cu atribuţii de
inspecţie;
¾ evaziunea fiscală – prin utilizarea unor firme fantomă organizate pe mai
multe paliere;
¾ spălarea banilor – inclusiv prin repunerea în circulaţie, sub formă de mită, a
unor fonduri dobândite ilicit sau prin reciclarea sau refolosirea de către funcţionarii
corupţi a sumelor de bani primite cu titlu de mită;
¾ comercializarea ilegală a alcoolului;
¾ falsificarea cărţilor de credit;
¾ transferurile frauduloase de bani prin mijloace electronice, inclusiv prin
Internet;
¾ traficul de deşeuri şi infracţiunile asupra mediului înconjurător – constituie
un fenomen trans-regional, legat de strângerea şi distrugerea deşeurilor atât urbane,
1

Combaterea corupţiei în diferite spaţii socio-politice, Revista Economie şi administraţie locală, Bucureşti, Editura
Tribuna Economică, nr.8/august 2003.
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cât şi industriale; datorită lipsei cronice de instalaţii adecvate, organizaţiile criminale
recurg în mod sistematic la depozitarea sau distrugerea ilegală a deşeurilor toxiconocive, cu obţinerea unor profituri uriaşe, iar asemenea activităţi, cu consecinţe
dezastroase şi ireversibile asupra mediului înconjurător, au loc deseori cu
complicitatea unor funcţionari corupţi;
¾ traficul de arme, materiale nucleare, droguri sau fiinţe umane – reprezintă
activităţi criminale cu caracter transnaţional care generează profituri mari şi, în
acelaşi timp, prezintă riscuri mici pentru infractorii implicaţi, datorită procentajul
redus de identificare din partea autorităţilor statului;
¾ deturnarea şi schimbarea destinaţiilor subvenţiilor, cu referire specială la
finanţările comunitare, sens în care, cum am arătat, a fost adoptată o legislaţie
specifică pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
În cadrul programelor guvernamentale din ţara noastră privind prevenirea şi
acţiunea împotriva corupţiei, pornindu-se de la identificarea sectoarelor vulnerabile la
corupţie şi a factorilor de risc specifici, au fost identificate cu predilecţie următoarele
forme de corupţie:
¾ corupţia administrativă – priveşte activitatea administraţiei publice locale şi
centrale, autorităţile vamale, sănătatea şi asistenţa socială, cultura şi învăţământul,
instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; corupţia în
justiţie cu referire la autorităţile judecătoreşti, parchete şi instanţe;
¾ corupţia economică – în special în domeniul financiar-bancar, în
agricultură, silvicultură şi în unele ramuri ale industriei: metalurgie-siderurgie,
precum şi în prelucrarea şi comercializarea petrolului;
¾ corupţia politică – legată în special de activitatea parlamentară şi a
partidelor politice: efectele negative ale imunităţii parlamentare, influenţarea
iniţiativelor legislative, finanţare partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Constatarea că fenomenul corupţiei tinde să se globalizeze şi să îmbrace forme
grave în România a devenit o coordonată obişnuită a discursurilor publice ale
înaltelor oficialităţi ale statului român, care evocă permanent noi metode şi
instrumente pentru prevenirea şi controlul social al corupţiei. Regăsim aceeaşi
abordare şi în mass-media, care tratează fenomenul corupţiei ca pe o adevărată plagă
a societăţii româneşti şi care critică ineficienţa măsurilor dispuse pentru limitarea şi
controlul corupţiei. În acest mod s-a ajuns la o percepţie publică extrem de negativă
faţă de corupţie, amplificată şi de lipsa rezultatelor concrete şi spectaculoase, pe
termen scurt, în combaterea corupţiei. La nivelul cetăţeanului obişnuit, corupţia are
un impact direct, cu implicaţii inclusiv asupra opţiunilor sale politice, deoarece
constată că statul nu îi asigură într-o suficientă măsură securitatea personală.
În aceste condiţii, fenomenul corupţiei din România a fost evocat în repetate
rânduri de reprezentanţi ai entităţilor europene sau internaţionale (Uniunea
Europeană, Banca Mondială, S.U.A.), precum şi de organizaţii neguvernamentale
prestigioase a căror activitate are ca obiect acest domeniu (Transparency
International). A rezultat că stadiul actual al corupţiei în România reprezintă
principalul obstacol în calea integrării europene depline şi a relansării economice prin
atragerea investitorilor străini.
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În legătură cu fenomenul corupţiei, securitatea naţională reprezintă starea în
care trebuie să se găsească statul român pentru a putea să se dezvolte liber şi să
acţioneze neîngrădit pentru promovarea intereselor fundamentale ale României.
Securitatea naţională a României implică toate problemele societăţii: economia,
apărarea, diplomaţia, administraţia, ordinea publică, echilibrul social, educaţia şi
sănătatea. Scopul securităţii naţionale este legitimat inclusiv prin promovarea şi
apărarea intereselor fundamentale ale României în structurile euroatlantice, protejarea
cetăţenilor români, garantarea drepturilor fundamentale şi a libertăţilor individuale
ale acestora. Atingerea acestui scop este serios ameninţată de intensificarea
fenomenului corupţiei care periclitează îndeplinirea obiectivelor naţionale şi
afectează în special funcţionarea sistemului politico-instituţional, eficienţa şi
continuitatea procesului de reformă economico-structurală, implementarea economiei
de piaţă, extinderea şi consolidarea relaţiilor cu statele democratice occidentale şi cu
instituţiile economico-financiare paneuropene, integrarea deplină în structurile
euroatlantice şi perfecţionarea componentei militare a securităţii naţionale.
La rândul său, noţiunea de risc reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o
primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă. Corupţia prezintă
complementaritate cu alţi factori de risc la adresa securităţii naţionale, constituind un
element favorizant pentru amplificarea acestora, în timp ce fenomenul corupţiei este,
la rândul său, alimentat de activităţile ce definesc factorii de risc respectivi. În
Strategia Naţională de Apărare a României riscul este definit drept „probabilitatea de
a se produce o pagubă semnificativă la adresa intereselor, valorilor sau obiectivelor
naţionale de securitate.”2 În sens general, riscul este acceptat ca fiind discrepanţa
dintre „aşteptarea pozitivă” şi „evenimentul negativ” ce se poate produce. Riscul este
cauzat de nedeterminare, de imposibilitatea de a cunoaşte cu certitudine evenimentele
viitoare şi reprezintă o stare potenţială, care, în anumite condiţii, poate deveni
efectivă. Sociologic, riscul este definit drept o expresie fie a nedeterminării
structurale a realităţii (caracterul probabilist obiectiv al evenimentelor), fie al
incertitudinii, al insuficienţei cunoştinţelor noastre despre procesele reale.3 Riscurile
ce afectează securitatea naţională pot fi clasificate în funcţie de: domeniul de
activitate, entităţi comunitare şi religioase, arie geografică, timp, volum, importanţă
(interes, gravitate), probabilitate4.
În ceea ce priveşte costurile şi consecinţele riscului corupţiei, acestea
reprezintă un factor de creştere a costurilor sociale şi de subminare a potenţialului
economic naţional, un factor de injusteţe socială care întreţine şi amplifică sărăcia,
afectând, în ultimă instanţă dezvoltarea economică, aceasta fiind cea mai credibilă şi
temeinică sursă de securitate. Sumele de bani şi foloasele care fac obiectul mitei sau
altor infracţiuni de corupţie sunt scoase din circuitul economic normal şi capătă o
destinaţie ocultă, reprezentând venituri ilicite. Toate aceste sume, care uneori ating
valori considerabile, se adaugă sumelor folosite în mod legal pentru atingerea
2

Strategia naţională de apărare – Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare,
Bucureşti, 2010, p.13, www.presidency.ro/static/ordine/SNAp/SNAp.pdf.
3
Zamfir, C. Şi Vlăsceanu, L.(coord.), Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p.516.
4
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii. Identificarea, elaborarea şi evaluarea soluţiilor de rezolvare
nonconflictuală a diferendelor interetnice, în „Hominis 2001”, CSSAS, 2002.

540

scopului în care a fost dată mita, astfel încât costul final al activităţii respective este
amplificat în mod nejustificat cu un procent considerabil.
Pe de altă parte, corupţia reprezintă un factor de subminare a potenţialului
economic naţional favorizând dezvoltarea economiei subterane, iar amplificarea şi
generalizarea acestui fenomen constituie o cauză importantă a stării precare a
componentelor economice ale securităţii naţionale.
Dintre domeniile cele mai afectate amintim: domeniul financiar-bancar şi
procesul de privatizare unde actele de corupţie au alimentat activităţi infracţionale
complexe finalizate prin falimentul unor bănci sau privatizarea frauduloasă a unor
obiective economice importante. Astfel, între corupţia organizată şi criza
întreprinderii există o relaţie directă manifestată prin acţiunea unor factori externi
(extorcarea de fonduri, actele de corupţie propriu-zise şi finanţarea ilicită a unor
activităţi economice) sau interni (reciclarea şi folosirea fondurilor ilicite, acţiunile
„administratorilor de paie”, coruperea angajaţilor de către structurile criminale)
asupra întreprinderii, cu scopul final al controlării şi folosirii potenţialului acesteia în
interesul grupurilor de criminalitate organizată.
Pe termen scurt şi mediu diversele forme de manifestare a riscului corupţiei ar
putea avea următoarele consecinţe negative la adresa securităţii naţionale:
¾ pierderea credibilităţii României ca ţară angajată ferm către integrarea
deplină euroatlantică, în special sub aspectul capacităţii de a utiliza deplin şi efectiv
fondurile Comisiei Europene şi de a proteja interesele financiare ale Comunităţii
împotriva fraudei şi corupţiei;
¾ dezorganizarea sistemelor de conducere şi de execuţie şi dereglarea
mecanismelor administrative, juridice şi economice;
¾ eşecul procesului de reformă, în special de natură economică şi
instituţională;
¾ sporirea costurilor sociale, scăderea accentuată a nivelului de trai şi sărăcirea
populaţiei;
¾ scăderea moralului populaţiei şi erodarea încrederii în factorii de conducere,
în justiţie şi administraţie;
¾ perturbarea funcţionării sistemelor de furnizare a serviciilor edilitare
esenţiale.
În ceea ce priveşte sectoarele naţionale vulnerabile la corupţie, în contextul
actual, un număr important de sectoare ale vieţii sociale, economice şi politice
româneşti prezintă vulnerabilitate faţă de fenomenul corupţiei. Conform datelor
rezultate din strategia naţională anticorupţie, aceste sectoare şi activităţile care
constituie factori de risc specifici sunt următoarele:
¾ Administraţie publică locală
• aplicarea legilor proprietăţii, domeniu în care jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului diferă de cea a instanţelor naţionale;
• contractele de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii;
• gestionarea patrimoniului public şi transferul de patrimoniu între instituţiile
publice;
• acordarea de ajutoare guvernamentale în caz de dezastre sau alte facilităţi
către populaţie;
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¾ Autorităţile administraţiei publice centrale
• privatizarea unor obiective economice;
• achiziţiile publice;
• acordarea de licenţe, scutiri şi eşalonări de taxe şi impozite;
¾Autorităţi vamale
• controlul vamal pentru mărfurile importate sau tranzitate;
• activităţile de contrabandă şi evaziune fiscală;
¾ Sănătate şi asistenţă socială
• neplata contribuţiei la asigurări sociale şi folosirea acestor fonduri în alte
scopuri;
• lipsa medicamentelor şi a asistenţei medicale;
¾ Financiar - bancar
• acordarea ori facilitarea unor credite în condiţii nelegale;
• emiterea de documente de plată fără a exista o garanţie sau o acoperire reală;
¾ Metalurgie - siderurgie
• scăderea preţurilor la produsele exportate;
• casările nejustificate, verigile intermediare şi firmele căpuşă;
¾ Petrolier
• dirijarea unor contracte economice către anumite persoane;
• schimbarea destinaţiei fondurilor alocate de stat pentru importul de ţiţei;
¾ Agricultură – silvicultură
• concesionările, vânzările unor active, asocieri sau privatizarea unor obiective;
• regimul subvenţiilor şi scutirile de taxe la importuri;
¾ Parlament
• activităţile de lobby şi influenţarea iniţiativelor legislative;
¾ Partide politice
• finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Dezvoltarea cooperării politico-militare cu N.A.T.O., integrarea deplină a
României în această structură de securitate şi integrarea deplină în Uniunea
Europeană reprezintă pentru România principalele obiective prin îndeplinirea cărora
vor fi promovate şi aplicate în mod eficient interesele fundamentale ale României.
Din această perspectivă, există anumite puncte de vulnerabilitate legate de
consecinţele corupţiei asupra unor activităţi:
¾ utilizarea deplină şi corespunzătoare scopurilor pentru care au fost alocate a
fondurilor europene;
¾ acordarea şi utilizarea subvenţiilor;
¾ activităţile desfăşurate pe teritoriul României de către funcţionari europeni;
¾ achiziţiile de tehnică militară de provenienţă autohtonă sau străină;
¾ programele de modernizare a tehnicii de luptă, în contextul realizării
standardizării şi interoperabilităţii;
¾ dezafectarea elementelor excedentare ale infrastructurii Ministerului
Apărării Naţionale, prin valorificare şi transferul proprietăţii;
¾ modul de utilizare a resurselor financiare, materiale, tehnologice şi
ştiinţifice;
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¾ implicarea societăţilor comerciale de profil în realizarea unor sarcini ale
componentelor logisticii prin sistemul achiziţiilor publice;
¾ participarea la efectuarea unor misiuni internaţionale;
¾ protecţia informaţiilor clasificate de tip NATO.
Având în vedere interacţiunile corupţiei cu mediul de securitate, costurile şi
consecinţele riscului corupţiei, precum şi vulnerabilităţile la corupţie a unor sectoare,
coroborat cu factorii de risc corespunzători, considerăm ca modalităţi de prevenire şi
combatere a corupţiei următoarele:
¾ măsuri de prevenire a corupţiei
▪ adoptarea unor coduri de conduită şi deontologice pentru anumite categorii de
funcţionari publici şi a unor planuri sectoriale pentru fiecare domeniu vulnerabil la
corupţie;
▪ modificarea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale;
▪ perfecţionarea sistemului de selectare, promovare şi evaluare periodică a
funcţionarilor publici, bazat exclusiv pe recunoaşterea obiectivă a meritelor şi
performanţelor profesionale;
▪ reforma managementului în sistemul public şi a sistemului instituţional;
▪ realizarea unui parteneriat al autorităţilor publice cu societatea civilă şi
reprezentanţii sectorului privat;
▪ invitarea societăţii civile pentru a supraveghea desfăşurarea activităţilor
vulnerabile la corupţie, cum ar fi privatizările şi achiziţiile publice importante;
▪ monitorizarea permanentă a stadiului implementării măsurilor prevăzute prin
strategia naţională anticorupţie;
▪ educarea cetăţenilor cu privire la cauzele şi consecinţele corupţiei precum şi
la drepturile cetăţeanului în situaţia când se confruntă cu cazuri de corupţie;
▪ desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice de diagnoză şi prognoză a fenomenului
corupţiei;
▪ finalizarea reformei sistemului judiciar, în vederea asigurării independenţei,
integrităţii şi eficienţei acestuia.
¾ măsuri de combatere a corupţiei
Un pas important în lupta împotriva corupţiei l-a constituit înfiinţarea
Parchetului Naţional Anticorupţie, transformat în Direcţia Naţională Anticorupţie, ca
structură judiciară specializată de combatere a corupţiei. Activitatea şi eficienţa
acestei instituţii au fost afectate de incoerenţele legislative referitoare la organizarea
şi funcţionarea sa – definirea „marii corupţii”, conferirea unor mecanisme funcţionale
pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, criteriile permisive de selectare a personalului
şi altele, precum şi de atacurile cercurilor de interese vizate în cursul unor anchete
penale.
Alte modalităţi eficiente pentru combaterea corupţiei constau în reformarea
administraţiei publice, cooperarea internaţională în domeniu a structurilor specializate
precum şi în cooperarea instituţiilor statale cu societatea civilă, în special cu
organizaţiile neguvernamentale şi mass-media. Cooperarea între componentele
sistemului naţional de securitate trebuie să se dezvolte în direcţii specializate, legate
de problematica actuală în domeniul corupţiei.
543

O strategie eficientă de acţiune împotriva corupţiei are la bază prioritatea
activităţilor de prevenire faţă de cele de reprimare, deoarece acestea din urmă implică
o contaminare preexistentă a mediului social precum şi acţiuni complexe şi
îndelungate, cu costuri mari şi rezultate incerte.
Putem concluziona că fenomenul corupţiei reprezintă un risc actual la adresa
securităţii naţionale a României. Această stare de lucruri este demonstrată de
amploarea şi dezvoltarea corupţiei, se reflectă în reacţiile oficiale, inclusiv în
legislaţie şi în percepţia opiniei publice, reprezentând un impediment pentru
promovarea intereselor naţionale ale României. Limitarea şi controlul social al
corupţiei presupun o politică reactivă fermă, continuarea şi extinderea măsurilor
energice de ordin legislativ, administrativ şi de politică penală. Altfel, în condiţiile
unei atitudini pasive, corupţia va deveni o ameninţare reală la adresa securităţii
naţionale, iar caracterul său generalizat şi instituţionalizat va afecta sectoarele vitale
ale economiei, administraţiei, justiţiei şi vieţii politice, cu consecinţe nefaste asupra
imaginii României în plan internaţional şi asupra integrării în structurile europene.
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CONFLICTELE INTERNAŢIONALE ŞI EFECTELE
LOR ASUPRA SECURITĂŢII UMANE
Sînziana-Florina IANCU*
Even though the International Committee of the Red Cross, the states, the international
community as a whole responded and urged application of the Geneva Conventions and their
additional protocols, war crimes continued to be present, defying the imperatives of a civilized
society in which humans have to represent the supreme value. Political interests have led to a
real successful propaganda, supported by the American and Canadian media by using different
witnesses or cases of so-called “terrorism”.

1. Securitatea umană între utopie şi realitate
Ce presupune conceptul de « securitate », raportat la utopic şi respectiv, la
realitate ? Făcând o scurtă intruziune în detaliile de formă şi conţinut, am găsit că
de cele mai multe ori, preocuparea de sine este substituită de pragmaticul
management al carierei, grija de sine fiind cucerită de eforturile de apropriere a
unei poziţii sociale şi a notorietăţii. De aici, aş putea extrapola şi aş ajunge la
conservatorismul statelor, folosind ca principală metodă în această direcţie,
realismul. Acest realism, care implică multe prolegomene în relaţiile
internaţionale, porneşte de la premisa că statele au o puternică motivaţie în
acţiunile proprii, motivaţie care se manifestă prin interese de putere, derivată din
cea de securitate şi mai putin prin idealuri. Astfel, potrivit teoriei realiste, statele nu
pot acţiona decât prin prisma raţională, judecând la rece situaţiile şi acţionând în
aşa fel încât să-şi poată mări sau cel puţin, păstra puterea, respectiv, securitatea.
Tot aici, se poate observa şi o urmă de pragmatism, un fel de liant pervers între
ceea ce înseamnă ideal şi lumea obiectivă, exprimând realitatea prin intermediul
experienţelor. Elaborând o analogie cel puţin la nivel superficial, imi dau seama că
securitatea umană, căci la ea mă refer cu precadere, în contextul găsirii unui
răspuns la întrebarea primordială a acestui expozeu, se scaldă într-un pragmatism
notoriu, cu valenţe ideatice, în ochii speranţei multor oameni.
Pragmatismul (derivat din pragma - care înseamna în limba greaca „faptă“,
„acţiune“)1, până la a figura ca mod de gândire şi în viaţa noastră, a făcut deja
istorie în spaţiul filosofiei americane, încă de la începutul secolului al XIX-lea.
Termenul a fost ridicat la rang filozofic în secolul al XIX-lea, de americanul
Charles Sanders Peirce sub denumirea de „pragmaticism”. Peirce a clădit o
concepţie de ansamblu asupra adevărului. Această percepţie susţine că nu există
idei care sunt adevărate în sine, ci numai idei care devin adevărate în cursul
acţiunii indivizilor, în măsura în care dau rezultate. Concepţia pragmatică nu face
altceva decat să conteste faptul că gândirea ar reflecta realitatea susţinând ideea că
gândirea are rostul de a elabora reguli sau mijloace pentru acţiune. Cu alte cuvinte,
inserând conceptul de „securitate” în pragmatism, ajung la concluzia că acesta nu
*
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Sublocotenent, U.M. 02000 Buzău, Ministerul Apărării Naţionale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pragmatism
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este decât o formă uşoară de agnosticism, căruia dacă i se adaugă experienţe
tangibile, poate deveni concret. Întrebarea este, însă, e oare securitatea,
pragmatică? - adică există ea cu adevărat, luând în considerare toate atrocităţile
mondiale, mergând inductiv, până la nedreptăţile resimţite în cotidian de fiecare
individ în parte, supuse evident unei subiectivizări mai mari sau mai mici, în raport
cu propriul sistem de valori şi experienţe? Sau este un simplu concept, căruia ne
place să-i găsim conotaţii aparent realistice? În cursul acestei lucrări voi încerca să
răspund pe cât posibil, din proprie opinie, evident, la aceasta interogaţie. După cum
spuneam, pragmatismul identifică obiectul de cunoscut cu procesul cunoaşterii.
Cunoaşterea la rândul său, o vede ca pe un mijloc de adaptare animalică a omului
la mediu. Pragmatiştii au identificat adevărul cu utilul. Concepţia pragmatistă a
fost influenţată de „pozitivism” şi „voluntarism” nitzschean şi „bergsonism”. După
Peirce pragmatismul a fost dezvoltat de Wiliam James şi de John Dewey, care şi-a
intitulat doctrina „instrumentalism”. În locul preocupărilor pentru devenire, o ţintă
axiologică îndepărtată, pragmatismul a adus fapta concretă, cu efecte imediate
asupra vieţii. În locul ideilor eterne, căutate prin filtrul raţiunii, s-a adus în discuţie
dinamismul acţiunii, iar adevărul a fost relaţionat cu succesul şi utilul.
Performanţele tehnologice, prosperitatea economică a societăţilor foarte
dezvoltate, condiţiile de trai inovatoare şi alte coordonate ale actualului, sunt
dependente de această manieră de a arunca lumea şi omul într-o scurtă
retrospectivă. Cu toate acestea, greşelile trecutului nu prea îndepărtat, excesele
contemporaneităţii şi ameninţările viitorului apropiat al omenirii demonstrează
într-un fel sau altul, că mai sunt necesare şi alte puncte de susţinere. Sărăcia lumii
a treia nu a fost nici măcar estompată, cu toate că diverse organizaţii internaţionale,
politice şi umanitare luptă de mai mult de 50 de ani cu decalajul economic şi
implicit social al ţărilor subdezvoltate; disensiunile economice cauzate de lupta
pentru resurse, sunt reprezentative pentru trecutul recent; consumerismul,
superficializarea vieţii, societatea spectacolului, sunt excesele de astăzi,
ameninţarea mediului de viaţă, riscurile manipulărilor genetice, tehnologia
nucleară, instrumentalizarea vieţii, toate ameninţă deja viitorul apropiat.
2. Paradigme in discrepante si trasaturi comune
Susţinătorii dezvoltării sunt din ce în ce mai interesaţi în a lua în considerare
specificul dezvoltării în situaţii de conflict, securitatea umană are tendinţa de a
prelua conflictul (în înţelesul său larg), în fondul sau de conceptualizare. Dată fiind
poziţia sa, la intersecţia dintre dezvoltare şi securitate, permite ambelor o analiză a
situaţiilor de conflict şi a priorităţilor, şi, de asemenea, o analiză a conflictului pe
probleme de eforturi de dezvoltare şi programare. Securitatea umană face
observaţia critică – subdezvoltarea poate fi periculoasă şi generatoare de conflict,
iar conflictul este cu siguranţă periculos pentru dezvoltare în general, chiar dacă
economia se implică în această luptă. Valoarea adăugată oferită aici se referă, de
asemenea, la conexiunea de chestiuni pe care le avansează securitatea umană:
economia şi dezvoltarea nu pot fi separate de problema păcii sau a situaţiilor de
conflict, iar rezolvarea conflictelor nu e posibilă fără o atentă investigare asupra
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economiei şi dezvoltării în caz de război şi violenţe. În afara faptului că include
riscurile aferente conflictelor, totuşi securitatea umană poate fi considerată mai
extinsă decât dezvoltarea umană, deoarece poate fi descrisă ca o autopercepţie a
gradelor de vulnerabilitate ale individului sau colectivităţii şi este o funcţie a
nivelului de dezvoltare atins.
Poate fi un indicator subiectiv şi analitic al dezvoltării umane, mai ales dacă
găsim modul corect de a o măsura cu ajutorul unui indice complex. Ea cere
toleranţă şi o viaţa de zi cu zi decentă (acasă, la serviciu, în mediu) dar se cere un
venit suficient câştigat cu demnitate.
Înseamnă condiţii istorice şi culturale de existenţă, proprii societăţii la care
ne referim. În acest sens, securitatea umană se referă la excludere şi sărăcie, la
echitate şi dezvoltare economică şi, mai presus de orice, se referă la calitatea
orânduirii, organizării sociale şi anume relaţiile interumane şi legăturile de
solidaritate. În această privinţă, suma indicatorilor specifică conceptului de
securitate umană este mai mare decât în cazul dezvoltării umane. O stare de
nesiguranţă umană, în acest sens, reflectă un sentiment de indispoziţie, de
neplăcere într-unul sau mai multe privinţe ale calităţii vieţii cuiva, ce afectează
atitudinea faţă de cei din jur şi faţă de societate . În acest sens, securitatea umană
poate fi definită ca reflectând în mod subiectiv starea dezvoltării umane într-o
societate şi ca fiind « materialul brut » din care e plămădita dezvoltarea umană.
3. Comparaţii şi contraste între dezvoltarea umană şi securitatea umană
Definiţii

Valori

Dezvoltare umană
Dezvoltarea umană tinde să
lărgească aria opţiunilor umane.
Amartya Sen echivalează noţiunile
de opţiuni şi libertăţi. Lărgirea
ariei de libertăţi umane devine
astfel metoda şi scopul, ţelul
dezvoltării. Mahbub UL Hag
subliniază că dezvoltarea umană
„cuprinde extinderea libertăţilor
umane, atât economice cât şi
sociale, culturale sau politice
Bunăstarea

Obiective
generale

Despre oameni, despre lărgirea
şansei lor de a tăi viaţa pe care şi-o
doresc prin lărgirea oportunităţilor
(creştere/echitate)

Orientare

Spre înainte, este progresiva si
colectiva : « împreuna vom răzbi »
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Securitate umană
Urmăreşte să permită omului să se
folosească de oportunităţile date de
dezvoltarea umană, ajutând ca aceste
oportunităţi să fie făcute liber şi în
siguranţă, generând ca ele nu vor
dispărea a doua zi.

Securitate,
stabilitate,
susţine
bunăstarea
Se concentrează pe prevenire : e mai
mult decât copierea unor mecanisme
de evitare a sărăciei, conflict potenţial,
pregătire pentru dezastre. În caz de
« căderi » se cere o minima protecţie
socială ; asigurarea continuităţii ;
garanţii în caz de risc
Se preocupă în cazul individului de cel
rămas în urma : « desparţiţi vom
pieri » (nici chiar creşterea cu echitate
nu oferă protecţie celor ce le

întoarcem spatele
Înlesnire, preventie în regim de
urgenţă, dar se ocupă şi de cauzele ce
duc la nesiguranţă (sărăcie, inegalitate,
etc). Se pregăteşte în caz de chestiuni
precum recesiune, conflicte, urgente si
evenimente sumbre ale societăţii. Le
identifică.
Durata
Pe termen lung
Combină măsurile de risc luate pe
termen scurt cu eforturile de prevenire
pe termen lung. De exemplu, în caz de
conflict, cuprinde eforturile urgente de
a uşura o situaţie
Cum e vîzut
Omul e vîzut ca mijloc şi ţel. Se concentrează asupra protejării
rolul
Insistă asupra participării active si individului, pe lângă împuternicire
oamenilor
împuternicirii individului
Cum e văzută Viziune colectivă : dezvoltare Se concentrează mai mult asupra
societatea
pentru întreaga societate
omului, pentru ca orice unitate mai
largă poate duce la discriminare
(femeia în gospodărie)
Ce măsoară
Indicii dezvoltării umane măsoară Deşi nu există încă un indice al
cantitativ nivelul de dezvoltare securităţii umane, probabil cei mai
umana atins de societate si se potriviţi indicatori capabili să o
bazează pe indicatorii de venit, definească sunt de ordin calitativ căci
educaţie, servicii medicale
securitatea umană ţine mai mult de un
sentiment subiectiv al satisfacţiei
dobândite, senzaţia de a fi în
siguranţă »
Obiective
Înlăturarea diverselor obstacole ce Acţiuni
necesare
securităţii
si
politice
stau în calea bunăstării omului
prevenirea căderilor ce pot genera
conflicte, crize (inclusiv cele generate
de om sau natura)
Teluri
4 teluri : a da omului mai multa Insistă pe promovarea conceptelor
politice
putere, a-l susţine, echitate, « supravieţuire si viata de zi cu zi » si
productivitate
pe evitarea situaţiilor nedemne ce
cauzează injurii, insulte, dispreţ
Exemplul
Promovează sănătatea pentru toţi
Prevenirea si lupta cu pandemii ce
politic
apar brusc, HIV, SIDA, malarie, etc
Trăsături
Securitatea umana si dezvoltarea umana sunt ambele preocupate si centrate
comune
pe viata omului, longevitate, educaţie, implicare. Sunt ambele nişte facilităţi
la îndemâna omului. Pledează pentru etica ambele.
Tabelul 4.2.
Sfera

Largă şi multifaţetată

4. Conflictele internaţionale şi efectele lor asupra securităţii umane
Faptul că majoritatea conflictelor armate din a doua jumătate a secolului al
XX-lea au fost şi sunt fără caracter internaţional (conflicte armate interne),
generate de motive mai ales etnice şi religioase, a făcut ca nesocotirea dreptului
internaţional umanitar să capete o imagine generalizată. Deşi Comitetul
Internaţional al Crucii Roşii, statele, comunitatea internaţională în ansamblul ei au
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reacţionat şi au cerut cu insistenţă aplicarea Convenţiilor de la Geneva şi a
protocoalelor lor adiţionale, crimele de război au continuat să fie prezente, sfidând
imperativele unei societăţi civilizate pentru care omul trebuie să reprezinte
suprema valoare. Semnificative în acest sens, sunt conflictele armate din fosta
Iugoslavie, de la începutul anilor ’90. Interese politice au determinat şi o
propagandă de un succes real, sprijinită de mass-media americană şi canadiană,
prin folosirea martorilor falşi, a cazurilor inexistente de terorism sau a unor
imagini trucate. Toate au dus la escaladarea conflictelor şi la încălcări mai grave
ale dreptului umanitar. Nu este cazul unei analize a aspectelor politice ale
evenimentelor derulate, însă este clar că « interesele politice » au contribuit la
negarea valorilor umanitare, în ciuda numeroaselor acorduri şi angajamente
asumate de părţile în conflict sub supravegherea Naţiunilor Unite, reducând justiţia
internaţională la nişte vorbe duse pe aripile metaforice ale unui vânt turbat de
venin egocentric. Situaţii similare au avut loc şi în conflictele din Golf, Rwanda,
Angola, Cecenia, Kosovo.... Revenind la situaţia din Iugoslavia, în condiţiile
intervenţiei umanitare, în legătură cu Kosovo, în perioada 23 martie-10 iunie 1999,
acţiunile care au constituit violări ale dreptului umanitar internaţional, din partea
NATO de aceasta dată, constau în2 : încălcarea principiului discriminării prin
atacarea civililor şi a obiectivelor aparent cu dublă utilizare. S-a recunoscut că
puterea aeriană, folosită exclusiv, nu s-a dovedit a fi prea eficientă nici la nivel
tactic, nici la nivel strategic. În altă ordine de idei, au fost lovite fără discriminare,
bunuri civile şi obiective militare. Încrederea în puterea aeriană a făcut ca NATO
să lovească obiective indiscutabil civile (drumuri şi căi ferate, poduri şi uzine,
centrale electrice, rafinării fără interes militar, Televiziunea sârbă şi Ministerul de
interne iugoslav) şi chiar să îndrepte atacurile împotriva bunurilor private ale unora
dintre suporterii apropiaţi liderului sârb. Practic, NATO nu a luat toate măsurile de
precauţii în atac, aşa cum obliga dreptul internaţional umanitar. Ce s-a întâmplat
atunci? s-a încercat justificarea deşartă a unui pretext ce ascundea jocul politic
înţesat de sângele, sufletul şi suferinţa celor nevinovaţi, într-un război generat de
scopuri mârşave şi continuat prin tentative de tergiversare a reacţiilor
internaţionale, prin influenţarea statelor spectatori, bazată pe ipoteze, mult prea
târziu infirmate ... Ce a rămas in urmă?- fum şi disperare; nimeni nu a învins, însă
nici reacţiile nu sunt pe măsură, nici chiar întârziate ... De asemenea, să ne amintim
şi de nerespectarea principiului proporţionalităţii între pagubele civile şi avantajul
militar, de distrugerea sistematică a instalaţiilor de aprovizionare cu apă. Numai în
Belgrad, în urma folosirii bombelor explozive asupra sistemelor de aprovizionare
cu apă, s-a ajuns la mai puţin de 10% din rezervele necesare alimentării cu apă;
atacurile care au provocat pagube grave şi de durată asupra mediului; deşi NATO
s-a dovedit a fi incapabilă să lovească multe dintre ţintele care erau efectiv
angajate în purificarea etnică, a ales totuşi obiective militare protejate cu scuturi
umane, chiar dacă această violare a dreptului umanitar a aparţinut adversarului;
utilizarea anumitor arme, precum bombele cu fragmentaţie, care în zone dens
populate cu civili, produc distrugeri colaterale majore, mult peste necesitatea
2

Stelian Scaunas, „Raspunderea internationala pentru violarea dreptului umanitar”, Ed. AllBeck, Bucuresti, 2002, p. 33.
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militară, putând fi echivalate cu minele antipersonal. De asemenea, folosirea
muniţiei cu uraniu sărăcit, (DU)3, care produce contaminarea severă a mediului şi
praful radioactiv fin, insolubil, poate fi inhalat în plămâni, unde are efecte dintre
cele mai serioase. Dacă ar fi să mai adăugam la acestea, şi constatarea că victime
în aceste conflicte au fost şi persoanele care au acordat ajutor şi asistenţă
umanitară, de multe ori, acestea fiind ţinta atacurilor, deşi beneficiază de o
protecţie speciala, imaginea despre dimensiunea tragică a violării dreptului
umanitar este cu atât mai şocantă. Un aspect la fel de grav, e şi acela al folosirii
unor metode de luptă interzise de dreptul internaţional umanitar al conflictelor
armate. Este un efect şi al situaţiei nesatisfăcătoare a aderării la tratatele care
stabilesc asemenea restricţii. De exemplu, o situaţie dezastruoasă este cea
referitoare la Convenţia pentru interzicerea sau limitarea folosirii unor arme
convenţionale din 1980 care, prin două din cele patru protocoale adiţionale,
interzice armele incendiare şi minele.4 Ori, este cunoscut faptul că ultimele din cele
menţionate au fost excesiv folosite în conflictele recente, cu efecte dintre cele mai
traumatizante, mai ales in rândul civililor, chiar şi după încetarea ostilităţilor.
Aprobat prin Rezoluţia nr. 827 din 1993 a Consiliului de Securitate al ONU,
Statutul Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie stabileşte
competenţa de a fi judecate persoanele presupuse responsabile de violări ale
dreptului umanitar comise sau care au dat ordin să se comită astfel de violări pe
teritoriul ex-iugoslav începând cu 1991. Faptele incriminate drept crime de război,
alături de crima de genocid şi crimele contra umanităţii, sunt infracţiunile grave la
Convenţiile de la Geneva din 1949 şi încălcările legilor şi obiceiurilor războiului.
Ca infracţiuni grave la Convenţiile de la Geneva din 1949, Statutul enumeră
încălcările grave aşa cum au fost stabilite de aceste convenţii. Ca încălcări ale
legilor si obiceiurilor războiului, precum am mai punctat, Statutul menţionează5 :
9
Folosirea de arme toxice sau de alte arme concepute pentru a
cauze suferinţe inutile;
9
Distrugerea nejustificată a oraşelor şi satelor sau devastarea care
nu se justifica prin necesităţile militare;
9
Atacarea sau bombardarea, prin orice mijloace, a oraşelor
neapărate;
9
Sechestrarea, distrugerea sau deteriorarea deliberate a edificiilor
consacrate cultelor, binefacerii si învăţământului, artelor şi ştiinţelor,
monumentelor istorice, operelor de arta si operelor cu caracter ştiinţific;
9
Jefuirea bunurilor publice sau private.
Statutul nu face trimitere la Protocoalele adiţionale din 1977, deoarece, deşi
Iugoslavia a ratificat aceste instrumente in 1979, statele nou constituite au devenit
părţi la protocoale începând cu 19926, iar conflictul s-a internaţionalizat foarte
repede prin declararea şi recunoaşterea independentei Croaţiei, Bosniei3

singurii dintre aliati care au folosit bombe DU au fost SUA.
Stelian Scaunas, „Raspunderea internationala pentru violarea drepturilor omului”, Ed. AllBeck, Bucureşti, 2002, p. 34.
5
Statutul Tribunalului International Penal de la Haga, art.3
6
Croatia si Bosnia-Hertegovina au ratificat protocoalele in 1992, iar Macedonia in 1993. CF. Mise en oeuvre nationale
du droit international humanitaire, rapport annuel, 1998, CICR, Geneva, annexe I.
4
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Herţegovina şi Macedoniei. Cu toate acestea, art.3 comun Convenţiilor de la
Geneva din 1949 a fost luat in calcul, pornind de la ideea că prevederile acestuia
sunt fundamentale pe consideraţii elementare de umanitate şi nu pot fi violate in
conflictele armate, indiferent de caracterul acestora internaţional sau intern, opinie
exprimată, de altfel, cu mai mulţi ani înainte.7
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UNELE IMPLICAŢII ALE ŞEDERII STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA,
ÎN CONTEXTUL SECURITĂŢII REGIONALE ŞI GLOBALE
Adrian-Dorin OPREA*
A visa is a document that enables the holder to arrive at any Romanian border post, in order
to require a transit through, or, depending on the case, a short-stay on the Romanian territory. The
border post officers will demand aliens to prove that they comply with the general conditions of
entry and stay on the Romanian territory, as provided by law. If they cannot prove this, the aliens
will not be allowed to enter the Romanian territory, even if they have a valid visa in their passport.
Cuvinte-cheie: visa, aliens, border police, regional security, citizenship.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene, aşa cum este
specificat în cadrul Tratatului de la Lisabona, este de a oferi cetăţenilor săi un spaţiu
de libertate, securitate şi justiţie fără frontiere interne. În prezent, peste 400 milioane
de persoane trăiesc în spaţiul Schengen. Din decembrie 2007, 22 de State Membre
UE sunt membre Schengen. În plus, două ţări asociate fac parte din spaţiul Schengen:
Norvegia şi Islanda care aplică în totalitate prevederile Schengen, în baza unor
acorduri specifice. Danemarca poate alege să aplice sau nu anumite decizii care fac
parte din acquis. Irlanda şi Marea Britanie desfăşoară controale şi supravegheri la
frontierele cu alte state membre ale Uniunii, dar amândouă au solicitat să participe la
anumite părţi ale aquis-ului Schengen, în principal în ceea ce priveşte securitatea.
Bulgaria, Cipru şi România aplică acquis-ul Schengen parţial, acesta fiind prevăzut în
cadrul tratatelor de aderare. Totodată, o nouă decizie privind extinderea spaţiului
Schengen a fost luată în decembrie 2008 de către Consiliul UE; astfel, la data de 12
decembrie 2008, au fost eliminate controalele la frontierele terestre pentru
Confederaţia Elveţiană. Controalele la frontierele aeriene au fost eliminate la sfârşitul
lunii martie 2009.
Crearea spaţiului Schengen, extins, începând cu data de 21 decembrie 2007, la
24 de state membre şi din anul 2008 la 25 de state membre, reprezintă un pas înainte
pentru libertate, securitate şi justiţie în Europa. Eliminarea controalelor la frontierele
interne ale Uniunii Europene este una din cele mai mari realizări ale procesului de
integrare europeană. Cu toate acestea, un spaţiu fără frontiere interne, care s-a extins
de la 7 ţări în 1995 la 24 de ţări la sfârşitul anului 2007 şi la 27 de state, în prezent,
fapt ce reprezintă o realizare istorică unică, nu poate funcţiona fără o partajare a
responsabilităţilor şi fără solidaritate în gestionarea frontierelor sale externe. Având
în vedere că frontierele externe ale Uniunii Europene sunt traversate în fiecare an de
peste 300 de milioane de călători, atât cetăţeni ai Uniunii Europene, cât şi resortisanţi
ai ţărilor terţe, securitatea acestora reprezintă un subiect esenţial.
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Străinul este persoana care face parte din populația altei ţări decât aceea în care
se află sau trăieşte, care este originară din altă regiune, localitate decât aceea în care
se află sau trăieşte1,
persoana care are cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.2
Viza este documentul care permite deţinătorului să se prezinte la punctele de trecere a
frontierei române, pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară în România,
pentru o perioadă determinată. Imigrantul este persoana sosită dintr-o ţară străină
pentru a se stabili -definitiv sau temporar- în ţara de destinaţie, intrarea ilegală trecerea frontierei unui stat, fără a îndeplini condiţiile prevăzute pentru intrarea legală
pe teritoriul statului respectiv.
Potrivit prevederilor legale, reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită,
fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în
România.
Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza
intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.3
Viza de lungă şedere se acorda străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile,
cu una sau mai multe calătorii, pentru următoarele scopuri:desfăşurarea de activităţi
economice, străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod
independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în condiţiile legii privind
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.În
scopul desfăşurarii de activităţi profesionale – străinilor care au dreptul de a exercita
în mod individual profesii pe teritoriul României în baza unor legi speciale în vederea
desfăşurării de activităti profesionale – străinilor care sunt sau urmează să devină
acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere si administrare a unor societăţi
comerciale din România. În cazul angajării în muncă se acordî străinilor care
urmează sa intre în România în vederea încadrării în muncă. Viza acordată în acest
scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau
echipe din România, în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii
civile în condiţiile legii. Pentru studii se dă străinilor care urmează să intre în
România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar, după caz,
ori pentru obţinerea unor titluri stiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare
acreditate potrivit legii. Atunci cand scopul urmărit este reîntregirea familiei aceasta
se acordă străinilor care urmează să intre în România în scopul redobândirii unităţii
familiale.În vederea activităţilor religioase sau umanitare, o primesc străinii care
urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor
recunoscute, la cererea acestora, sau în scop umanitar, iar în scopul desfăşurării unor
activităţi de cercetare ştiinţifică – străinilor care urmează să intre în România pentru
desfăşurarea de activităţi stiinţifice, confirmate, în cadrul unor centre de cerecetare
stiinţifică4acreditate.
În România, permisul de lungă şedere pentru angajare în muncă, este acordat
1
2
3
4

Conform dicţionarului online Wikidictionary.
Conform documentului Imigraţia şi azilul
România-Ministerul de Afaceri Externe/Vize şi servicii consulare
Vize România-Viza de lungă şedere
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străinilor pe baza avizului Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă şi al Oficiului
Român pentru Imigrări. Permisul de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi
comerciale se acordă pe baza avizului Agenţiei Române pentru Investiţii Străine,
străinilor care sunt sau urmează să devină acţionari ori asociaţi ai unor societăţi
comerciale, cu atribuţii de conducere şi administrare a acestora. Permisul de lungă
şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul.
Permisul de lungă şedere pentru străinii-membri de familie ai cetăţenilor
români se poate acorda străinilor casătoriţi cu cetăţeni români, cu condiţia ca aceasta
să nu fie o casătorie de convenienţă, constatată în condiţiile prevăzute la art. 64, iar
dacă a fost încheiată pe teritoriul României, solicitantul să fi avut drept de şedere la
acea dată.Se mai acorda străinilor care fac dovadă că nu sunt căsătoriţi, dar care
convieţuiesc cu cetăţeni români, cu condiţia ca aceştia să aibă împreună cel puţin un
copil. De asemenea, copiilor minori necăsătoriţi, inclusiv celor adoptaţi şi rudelor de
gradul I în linie ascendentă.
Permisul de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi acordat străinilor
titulari ai unui drept de şedere temporară sau permanentă, precum şi refugiaţilor
recunoscuţi de către statul român. Aceştia pot solicita reîntregirea familiei
pentru:Soţ/Soţie, pentru copiii minori, necăsătoriţi, ai titularului dreptului de şedere şi
ai soţului/soţiei, inclusiv copiii adoptaţi în comun de către aceţia. Pot obţine permis
de lungă şedere copiii minori, necăsătoriţi, inclusiv cei adoptaţi, ai titularului
dreptului de şedere, în cazul în care sunt în întreţinerea efectivă a acestuia.
Permisul de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economice se acordă
străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în
cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu legea privind organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.
Permisul de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale în mod
individual se acordă străinilor care urmează să desfăşoare aceste activităţi în
conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a
profesiilor respective.
Permisul de lungă şedere pentru studii poate fi acordat străinilor, la cerere, în
limita locurilor stabilite potrivit legii de către misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul.
Permisul de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau religioase se acordă
străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul.5
Criteriul principal în dobândirea statutului de rezident pe termen lung trebuie
să fie durata şederii pe teritoriul unui stat membru. Șederea respectivă trebuie să fi
fost legală şi neîntreruptă pentru a putea dovedi stabilirea persoanei respective în ţara
în cauză. Este necesară o anumită flexibilitate pentru a se putea ţine seamă de
circumstanţele care pot determina o persoană să părăsească temporar teritoriul
respectiv.
Pentru a dobândi statutul de rezident pe termen lung, resortisantul unei ţări
5
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terţe trebuie să facă dovada că dispune de resurse suficiente şi de o asigurare de
sănătate, pentru a nu risca să devină o povară pentru statul membru. În evaluarea
resurselor stabile şi regulate ale solicitantului, statele membre pot lua în considerare
factori precum cotizaţiile la sistemul de pensii sau achitarea obligaţiilor fiscale.
Trebuie stabilit un sistem de norme de procedură care să reglementeze
examinarea cererii de dobândire a statutului de rezident pe termen lung. Procedurile
respective trebuie să fie eficiente şi să poată fi gestionate, ţinând seamă de volumul
de muncă normal al administraţiilor statelor membre, precum şi transparente şi
echitabile, pentru a oferi persoanelor în cauză un nivel adecvat de certitudine juridică.
Ele nu trebuie să reprezinte un mijloc de împiedicare a exercitării dreptului de şedere.
Dobândirea statutului de rezident pe termen lung trebuie atestată de un permis de
şedere care să permită persoanei în cauză să dovedească rapid şi cu uşurinţă statutul
său juridic. Permisul de şedere trebuie să raspundă de asemenea unor standarde
tehnice de nivel, în special în ceea ce priveşte măsurile de siguranţă împotriva
falsificării şi contrafacerii, în scopul evitării abuzurilor în statul membru în care a fost
dobândit statutul, precum şi în statele membre în care se exercită dreptul de şedere.
Pentru a constitui un veritabil instrument de integrare în societatea în care este
stabilit rezidentul pe termen lung, acesta trebuie să beneficieze de egalitate de
tratament cu cel al cetăţenilor statului membru, într-o gamă largă de domenii
economice şi sociale, în condiţiile pertinente definite de prezenta directivă. În ceea ce
priveşte asistenţa socială, posibilitatea de a limita beneficiile rezidenţilor pe termen
lung la beneficiile de bază trebuie înţeleasă în sensul că noţiunea respectivă acoperă
cel puţin venitul minim de subzistenţă, ajutorul acordat în caz de boală sau sarcină,
ajutorul acordat pentru creşterea copilului şi tratamentele îndelungate. Modalităţile de
acordare a îndemnizaţiilor respective trebuie stabilite de legislaţia internă.
Statele membre trebuie să-şi respecte obligaţia de a acorda copiilor minori
accesul la un sistem educativ în condiţii similare celor prevăzute pentru resortisanţii
lor naţionali.
Noţiunea de bursă de studii în domeniul formării profesionale nu acoperă
măsurile finanţate în temeiul dispoziţiilor privind ajutorul social. Pe de altă parte,
accesul la burse poate fi condiţionat de îndeplinirea de către persoana care solicită
bursa a condiţiilor necesare statutului de rezident pe termen lung. În ceea ce priveşte
acordarea burselor de studii,statele membre pot impune condiţia ca cetăţenii să poate
beneficia de acelaşi avantaj în ţara de origine.
Rezidenţii pe termen lung trebuie să beneficieze de o protecţie consolidată
împotriva expulzării. Protecţia respectivă se inspiră din criteriile stabilite de
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.6
Străinii aflaţi temporar, în mod legal, în România pot rămâne pe teritoriul
statului român numai pâna la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză
sau, după caz, prin permisul de şedere.
Astfel, străinul intrat legal pe teritoriul României are obligaţia să anunţe despre
aceasta organul de poliţie competent teritorial în termen de 3 zile de la data intrării,
cu excepţia cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene. În situaţia cazării în
6

Conform Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung
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alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalităţile de luare în evidenţă la
administraţia locului respectiv, care, în termen de 24 de ore, va comunica datele
necesare organului de poliţie competent teritorial.
Pe durata şederii în România străinii au obligaţia să declare, în termen de 30 de
zile, la serviciul teritorial al Autorităţii pentru Străini care le-a acordat dreptul de
şedere, orice modificare intervenită în situaţia personală, orice modificare legată de
angajarea în muncă, pierderea, prelungirea valabilităţii sau schimbarea documentului
de trecere a frontierei de stat.
De asemenea, străinul care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa este obligat ca
în termen de 15 zile de la data mutării, să se prezinte la serviciul teritorial al
Autorităţii pentru Străini pentru a putea fi luat în evidenţă şi în vederea efectuării
menţiunilor corespunzătoare în documentul de identitate.În situaţia în care străinului i
s-au furat sau a pierdut documentele de trecere a frontierei, acesta va trebui să anunţe
organul de poliţie în termen de 48 de ore.
Dreptul de şedere temporară pe teritoriul statului nostru poate fi prelungit
succesiv pâna la perioade de pâna la un an de către Autoritatea pentru Străini sau de
către serviciile sale teritoriale, dacă străinul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege
pentru a rămîne în România. Străinii pot primi drept de şedere temporară sau
permanentă în România pentru desfăşurarea diverselor activităţi cu caracter
economic, profesional, comercial, umanitar, religios, în vederea angajării, pentru
studii, precum şi pentru reîntregirea familiei. 7
Legislaţia privind regimul străinilor în România este în acest moment aliniată
la standardele europene. Prin această lege sunt stabilite: condiţiile de intrare,
condiţiile de şedere şi condiţiile de ieşire. Se face distincţia clară între expulzare
(dispusă de instanţe de judecată ca urmarea a comiterii unor fapte penale) şi
returnare (măsură administrativă dispusă de Ministerul de Interne în contextul
combaterii migraţiei ilegale).8
Migraţia ilegală este alternativa folosită de către persoanele care nu pot folosi
calea legală pentru a pleca în străinătate. Componentă a traficului de
persoane, migraţia ilegală este un flagel din ce în ce mai extins şi mai greu de stăpânit
datorită reţelelor criminale implicate şi a ingeniozităţii infractorilor.
La toate acestea se adaugă diferenţele în materie de legislaţie ale ţărilor sursă,
de tranzit sau ţintă care îngreunează lupta autorităţilor pentru combaterea acestui
fenomen. Nu trebuie uitat nici aportul migranţilor care, în îndeplinirea scopului la
care aspiră sau la ameninţările ori indicaţiile traficanţilor, preferă să păstreze tăcerea
sau să nege orice legătură cu persoanele ori grupurile infracţionale care îi ajută.
Statistici ale O.N.U. relevă că profiturile obţinute din traficul internaţional cu fiinţe
umane – aici intrând proxenetismul internaţional, traficul cu cerşetori, cu handicapaţi,
cu minori, precum şi migraţia ilegală.9
Decizia de returnare este actul administrativ al Oficiului Român pentru
Imigrări sau a formaţiunilor sale teritoriale, prin care străinii sunt obligaţi să
părăsească teritoriul României. Aceasta se emite cetăţenilor străini la solicitarea
7
8
9

Conform O.U.G nr. 194/2002-ordonanţa de urgenţă privind regimul străinilor în România.
Conform documentului Justiţie şi afaceri.
Conform lucrarii “Fenomenul migraţiei şi traficului de persoane”.
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acestora, când şederea pe teritoriul României a devenit ilegală, atunci când sunt
depistaţi cu şedere ilegală. Se mai acordă foştilor solicitanţi de azil pentru care s-a
finalizat procedura de azil sau a renunţat la aceasta sau în cazul revocării sau anulării
dreptului de şedere şi la revocarea sau anularea vizei de intrare în România.
Termenele în care străinii cărora le-a fost emisă o decizie de returnare sunt obligaţi să
părăsească teritoriul României curg de la data la care decizia de returnare le-a
fost comunicată, i-a fost adusă la cunoştinţă străinului,în condiţiile prezenţei
ordonanţei de urgentă.
Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data
comunicării la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care aceasta a fost emisă de
Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a carei rază de competenţă se
află formaţiunea teritorială care a emis decizia de returnare.
Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii
acesteia. Hotărârea instanţei este irevocabilă. Contestaţia depusă, în termenul legal,
împotriva deciziei de returnare suspendă executarea măsurii de îndepărtare. Străinii
care solicită emiterea deciziei de returnare vor prezenta la ghişeul formaţiunii
teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări, pe a cărei rază de competenta se află,
paşaportul ( original şi copie xerox – paginile care conţin datele de identitate,
valabilitatea documentului şi ultima ştampila de intrare).În cazul nerespectării
dreptului de şedere pe teritoriul României conferit prin viza de intrare sau prin
permisul de şedere, pe lângă emiterea deciziei de returnare, împotriva cetăţenilor
străini mai pot fi dispuse următoarele măsuri: nepermiterea intrării în România şi
sancţionarea contravenţională. Împotriva străinilor care nu respectă decizia de
returnare sau nu au părăsit voluntar teritoriul României pot fi dispuse măsuri
de îndepartare sub escortă.10 Returnarea voluntară reprezintă întoarcerea voluntară în
ţara de origine, prin intermediul programului de repatriere voluntară umanitară
asistată, derulat de Oficiul Român pentru Imigrări şi Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie. Reprezentanţa în România, a unui străin, care nu dispune de mijloace
financiare.
În cazul nerespectării deciziei de returnare, străinul poate solicita emiterea unei
noi decizii dacă face dovada că s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a părăsii
teritoriul ţării în termenul acordat anterior, iar împotriva străinilor care nu respectă
decizia de returnare, pot fi dispuse măsuri de îndepărtare sub escortă.
Interviul organizat în vederea obţinerii dreptului de azil presupune audierea
solicitantului de azil de către un funcţionar ori anume desemnat,cât, mai ales,
clarificarea tuturor aspectelor necesare în vederea soluţionării cererii. Nota de
interviu cuprinde datele de identificare ale solicitantului, numele funcţionarului, al
interpretului, al reprezentantului legal şi/sau al avocatului care îl asistă, limba în care
se desfăşoară interviul, întrebările respectiv răspunsurile solicitantului. După citirea
interviului, se va semna pe fiecare pagină de solicitant, funcţionar şi, în cazul în care
au participat la interviu, de interpret, avocat, reprezentant legal. Atunci când se
consideră necesar se poate efectua un nou interviu. Solicitantul de azil are dreptul de
a fi asistat de un avocat pe parcursul interviului. Astfel, solicitantul de azil poate să îşi
10
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angajeze un avocat. În anumite situaţii, în cazurile selectate de către organizaţiile
neguvernamentale, solicitanţii de azil pot fi asistaţi de un consilier din cadrul acestor
organizaţii.
Custodia politică :este o măsură de restrângere temporară a libertăţii de mişcare
pe teritoriul statului român, dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut
fi îndepărtat sub escortă în termenul prevăzut de lege, precum şi împotriva străinului
care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanţa a dispus expulzarea.
În cazul străinilor care nu au putut fi îndepărtaţi sub escortă în termenul
prevăzut de lege, luarea în custodia publică se dispune de către procurorul anume
desemnat din cadrul Parchetului de lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de
30 de zile, la solicitarea Oficiului Român pentru Imigrări sau a formaţiunilor sale
teritoriale.
Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor care nu au putut fi
îndepartaţi de pe teritoriul României în termenul de 30 de zile se dispune, prin
hotărâre irevocabilă, de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială
se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări.
În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, instanţa poate
dispune ca străinul să fie luat în custodie publică până la efectuarea expulzării, fară ca
perioada de custodie publică să depăşească 2 ani.
Perioada maximă de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a
dispus măsura returnării nu poate depăşi 6 luni. În situaţia în care, ulterior luării în
custodie publică a unui străin, se constată existenţa unuia dintre cazurile de
interzicere a îndepărtării sau acesta formulează pentru prima dată o cerere pentru
acordarea unei forme de protecţie, măsura luării în custodie publică încetează de
drept.
Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică de către
procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de lângă Curtea de Apel
Bucureşti, pot formula în termen de 5 zile, plângere la Curtea de Apel Bucureşti, care
este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii.
Dacă instanţa care a pronunţat hotărarea penală nu a dispus luarea în custodie
publică, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita Curţii de Apel Bucuresţi luarea
în custodie publică a străinului care urmează a fi expulzat. Instanţa solutionează
cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este
definitivă si irevocabilă. 11
Cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi membrilor lor de familie, li se refuză
intrarea pe teritoriul statului român în situatia în care nu prezintă documentele
corespunzătoare prevăzute de lege şi nu fac dovadă, prin orice alt mijloc, că
beneficiază de dreptul la libera circulaţie şi rezidentă pe teritoriul României; daca au
fost declaraţi indezirabili, în condiţiile legii, sau dacă împotriva lor a fost dispusă
măsura interzicerii intrării pe teritoriul României în condiţiile prezenţei ordonanţei de
urgentă şi dacă există indicii temeinice ca persoana în cauză constituie o ameninţare
reală şi prezentă la ordinea publică, securitatea naţională sau sanătatea publică.
Înainte de comunicarea refuzului permiterii intrării pe teritoriul României,
11
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persoanei i se acordă o perioadă de timp pe care o consideră necesară, în care să
dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare sau faptul ca beneficiază de dreptul la
libera circulaţie si rezidenţă pe teritoriul României.
Refuzul permiterii intrării pe teritoriul României se comunică de către poliţia
de frontieră de îndată,în scris, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii
acestei măsuri, indicându-se instanţa competentă şi termenul în care masură poate fi
atacată.12 Însă, poliţia de frontieră acordă tot sprijinul necesar pentru clarificarea
situaţiei persoanei în cauză, inclusiv prin eliberarea vizei de intrare pentru membrii de
familie care nu sunt cetaţeni ai Uniunii Europene, în cazuri excepţionale, după
analizarea situaţiei persoanei în cauză.
Programele de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în
România se stabilesc şi se implementează pe baza nevoilor beneficiarilor, fără
discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora. Aceştia beneficiază de
acces pe piaţa forţei de muncă (în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români,
precum şi la condiţii de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetăţenii
români); la sistemul asigurărilor pentru şomaj (la măsurile de prevenire a şomajului şi
la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă în condiţiile stabilite de lege
pentru cetăţenii români); la dobândirea unei locuinţe în condiţiile stabilite de lege
pentru cetăţenii români; la asistenţa medicală în aceleaşi condiţii stabilite de lege
pentru cetăţenii români; la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale şi la sistemul naţional de asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege
pentru cetăţenii români si la toate formele de învăţământ în condiţiile stabilite prin
lege pentru cetăţenii români.
În ceea ce priveşte integrarea în sistemul de învăţământ românesc, minorii care
au dobândit o formă de protecţie în România beneficiază pe durata unui an şcolar de
un curs gratuit de iniţiere în limba română. În perioada urmării acestui curs, ei vor
participa gratuit, în cadrul unităţilor şcolare, la activităţi didactice cu caracter teoretic,
practic şi recreativ, fără ca prezenţa lor să fie înregistrată în documente oficiale. La
finalul cursului de iniţiere în limba română, o comisie de evaluare, a cărei
componenţă şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii române şi stabileşte înscrierea
minorilor în anul de studiu corespunzător. De asemenea, aceşti minori beneficiază şi
de alocaţia de stat pentru copii în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru copiii
români. Oficiul Naţional pentru Refugiaţi organizează sesiuni de acomodare culturală
şi activităţi de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au
dobândit o formă de protecţie în România cu tradiţiile, obiceiurile şi specificul
societăţii româneşti.
Se poate concluziona, având în vedere contextul transformãrii treptate a
României într-o ţarã de destinaţie pentru imigranţi, ca Guvernul vizeazã diminuarea
ponderii factorului ilegal în cadrul fenomenului migraţionist prin prevenirea imigrãrii
acelor categorii de persoane care nu satisfac condiţiile impuse de lege, precum şi
combaterea şederii ilegale, a muncii la negru şi a traficului de imigranţi.Alinierea la
politicile Uniunii Europene.
12
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