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ONU, ÎN LUPTA GLOBALĂ
CU TERORISMUL
Dr. Mircea MUREŞAN
Extinderea fără precedent a fenomenului terorist
la scară mondială şi acutizarea sa continuă impun
o intensificare fermă a colaborării şi cooperării
internaţionale, adoptarea unei strategii globale de
luptă împotriva acestei grave ameninţări la adresa
umanităţii, la care să fie angajate activ şi coerent
statele, organizaţiile internaţionale şi regionale,
guvernamentale şi neguvernamentale, instituţiile
politice, sociale, financiare, culturale, media etc.
Atât experţii domeniului, cât şi oamenii politici
constată că terorismul a devenit foarte rapid
o problemă globală, care cere soluţii radicale,
acţiuni sistematice, coerente, cu implicarea întregii
comunităţi internaţionale. Despre necesitatea unei
asemenea implicări vorbeşte şi noua Strategie de
Securitate Naţională a României: „Terorismul nu
poate fi ignorat şi nu poate fi tolerat. El poate şi
trebuie să fie învins prin solidaritate internaţională
şi acţiune colectivă“1.
La Summit-ul internaţional asupra democraţiei,
terorismului şi securităţii din luna martie 2005, de
la Madrid, ONU propunea adoptarea unei strategii
mondiale de luptă împotriva acestui flagel teribil.
Măsura se revelează şi în prezent mai mult decât
necesară, având în vedere faptul că ameninţarea
terorismului vizează toate statele şi popoarele lumii,
întregul set de valori esenţiale apărate de Naţiunile
Unite: primatul dreptului, protecţia civililor,
respectul mutual între popoarele de confesiuni
şi culturi diferite şi reglementarea paşnică a
conflictelor. La ea a lucrat intens Grupul la nivel înalt
constituit de secretarul general ONU pentru a studia
ameninţările mondiale şi a recomanda schimbările
ce se cer aduse sistemului global. Strategia pe care
o enunţa, în 2005, number one al ONU cuprindea
măsuri: de descurajare a grupurilor de nemulţumiţi
în alegerea terorismului ca tactică pentru a-şi atinge
obiectivele, de a interzice teroriştilor mijloacele cu
care să-şi ducă atacurile, de a descuraja statele să
menţină terorismul şi a apăra drepturile omului în
lupta contra terorismului.

Gravitatea unei asemenea ameninţări globale a
determinat ONU şi instituţiile sale specializate să
joace un rol central în cadrul negocierii şi adoptării
a 12 tratate internaţionale contra terorismului şi în
pregătirea convenţiei de interzicere a terorismului
sub toate formele sale. Grupul la nivel înalt a
apreciat ca necesară elaborarea unei definiţii a
terorismului care să arate clar că orice act constituie
un act de terorism, dacă intervenţia sa urmăreşte
să cauzeze moartea sau să rănească grav civili şi
noncombatanţi, în scopul de a intimida o populaţie
sau de a constrânge un guvern ori o organizaţie
internaţională să îndeplinească un act sau să se
abţină de a-l săvârşi.
Între iniţiativele concrete luate de ONU pentru
combaterea terorismului2 se înscriu şi Convenţia
Naţiunilor Unite asupra represiunii finanţării
terorismului şi Rezoluţia 1566 (2004) a Consiliului
de Securitate privind crearea unui fond internaţional
de indemnizaţii pentru victimele actelor de terorism
şi membrii familiilor lor, provenind, parţial, din
averile confiscate de la organizaţiile teroriste,
membrii acestora şi comanditari.
Intensificarea fără precedent
a activităţii teroriste
O evaluare strategică recentă a experţilor
Departamentului de Stat al SUA3 demonstrează că
tendinţa pe termen lung a terorismului internaţional
este de a se organiza pe celule de patru persoane
sau de a acţiona ca indivizi izolaţi, ce reprezintă
„microactori“ extrem de greu de detectat sau de
combătut, datorită apelului la tehnologiile moderne
şi la instrumentele globalizării. Prin includerea, de
către Centrul naţional al antiterorismului (CNC),
însărcinat cu culegerea datelor, a tuturor actelor
teroriste, nu numai a celor relevante ale terorismului
internaţional, adică implicând cetăţeni sau teritorii
din mai mult de două state, s-a văzut că cifrele
care totalizează desfăşurarea unor asemenea acte
la nivel global sunt impresionante: în 2005, ele
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se ridică la 11.111 atacuri, în care au murit peste
14.600 persoane, în majoritatea lor în Irak.
Chiar şi fără modificarea modului de
recensământ, analiştii fenomenului terorist
descoperă o dinamizare şi radicalizare a acţiunilor
terorismului internaţional, o continuare pe alte
coordonate, superioare, a violenţei, elemente care
impun sporirea solidarităţii societăţilor civile în
lupta cu acest flagel. Faptul că se acţionează tot
mai intens prin indivizi izolaţi este dovedit de
cele 360 atacuri suicidare, care au produs circa
3000 de morţi, reprezentând în jur de 20 la sută
din numărul de victime. Cifrele CNC indică un
număr de 7497 persoane ucise, rănite sau dispărute
în atentatele teroriste de anul trecut, între care au
fost ucişi sau răniţi 1000 copii, 6500 poliţişti, 170
credincioşi şi 100 jurnalişti. Activităţile teroriste
îşi găsesc un ajutor considerabil în „statele răului“,
state care le sprijină moral şi material. Lista neagră
a statelor care susţin activ terorismul cuprinde:
Iranul, Cuba, Coreea de Nord, Libia (pe punctul de
a fi scoasă de pe listă, datorită măsurilor luate pe
planul neproliferării armelor de distrugere în masă
şi sprijinului luptei antiteroriste), Sudan şi Siria.
Evaluarea experţilor americani arată că principalii
conducători Al-Qaeda, care au inspirat adesea
activitatea teroristă, nu mai sunt capabili să o
conducă direct, ca în trecut. Deşi Osama bin Laden
mai influenţează ideologic adepţii din lume, rolul
său operaţional, ca şi al celorlalţi conducători AlQaeda, s-a redus considerabil, datorită hărţuielii
internaţionale la care au fost supuşi.
Obiectivul consistent de a-i priva pe terorişti de
locurile de refugiu din regiunile de la frontierele
unor state a necesitat şi necesită, în continuare,
aplicarea unei strategii regionale care implică
o acţiune coordonată între SUA, alte state şi
instituţii regionale şi multilaterale4. Cele mai mari
probleme le ridică, în prezent, zonele frontaliere
ale Afganistanului, Somaliei, regiunea frontalieră
comună dintre Argentina, Brazilia şi Paraguay
şi marea Célèbes, dintre Filipine şi Indonezia.
Documentul menţionat apreciază că cheia unei
strategii eficace de refuz al adăpostirii teroriştilor
o constituie întărirea capacităţii statelor partenere
şi a cooperării între state.
Unul din fronturile principale ale războiului
global contra terorismului este considerat Irakul,
câmpul cel mai important de bătălie pentru AlQaeda şi alte elemente cu care acesta cooperează.
Cu toate că, prin eforturi internaţionale reunite, s-a



reuşit să se limiteze acţiunile acestei periculoase
grupări teroriste radical islamiste în statele limitrofe
Irakului, să i se perturbe operaţiunile şi să-i fie
capturaţi sau ucişi tot mai mulţi conducători, AlQaeda păstrează încă legături pe teritoriul irakian,
iar capacitatea sa de recuperare şi adaptare la noua
situaţie creată rămâne considerabilă. Raportul
consemnează faptul că reţele de importanţă
strategică semnificativă sprijină afluxul de terorişti
străini în Irak, ceea ce, alături de alte argumente
peremptorii, conduce la concluzia că lumea se
află abia în prima fază a unui război de durată cu
terorismul, în care coaliţia multinaţională va avea
de înfruntat un inamic tenace, pe parcursul anilor
următori.
Strategie mondială antiteroristă
propusă de ONU
Efortul internaţional de prevenire şi combatere
a terorismului a căpătat în ultimii doi ani mai
multă consistenţă şi fermitate, materializându-se în
iniţiative şi activităţi mulate pe strategii coerente,
ce au în vedere factorii de risc terorist care ameninţă
securitatea şi interesele statelor, comunitatea
internaţională. În acest context, la nivel strategic,
în ţara noastră, se apreciază că lupta împotriva
terorismului trebuie dusă cu respectarea strictă a
principiilor democraţiei, dreptului internaţional,
demnităţii umane, a drepturilor fundamentale ale
omului, în condiţiile în care nu pot exista nici o
înţelegere şi nici un compromis în relaţiile cu
teroriştii. Statele şi organizaţiile angajate trebuie
să găsească un echilibru rezonabil şi eficient între
protecţia libertăţilor şi drepturilor democratice,
pe de o parte, şi - pe de altă parte - restricţiile,
constrângerile şi măsurile punitive necesare,
inclusiv prin asigurarea transparenţei responsabile
şi a dreptului la informare5.
În documentul la care facem referire, principalele
direcţii de acţiune ale instituţiilor naţionale care au
atribuţii în domeniul luptei împotriva terorismului
se consideră că vor fi: întărirea cooperării
internaţionale, inclusiv prin relansarea eforturilor
vizând definirea cuprinzătoare a terorismului şi
stabilirea normelor şi procedurilor standard de
operare; realizarea consensului între forţele politice,
organizaţiile nonguvernamentale şi societatea
civilă cu privire la necesitatea promovării politicii
de „toleranţă zero” în lupta împotriva terorismului;
perfecţionarea sistemului naţional de management

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2006

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
al crizelor; o mai bună cunoaştere a structurilor,
metodelor şi tehnicilor teroriste.
Totodată, actuala Strategie naţională de securitate
accentuează faptul că se impune elaborarea unei
noi strategii de luptă împotriva terorismului, având
ca scop: revigorarea bazei doctrinare şi normative
a întrebuinţării forţelor; prevenirea, descurajarea
şi contracararea proactivă a pericolului terorist
prin acţiuni desfăşurate împreună cu Uniunea
Europeană, NATO şi statele partenere, inclusiv
în zonele generatoare de terorism; armonizarea
eforturilor politice, diplomatice, ale serviciilor de
informaţii şi ale forţelor armate angajate în lupta
împotriva terorismului, îndeosebi printr-o mai bună
cooperare şi coordonare operaţională. Strategia, ce
va legitima participarea forţelor naţionale la războiul
global împotriva terorismului, va genera, totodată,
convergenţa eforturilor, sprijinul activ al populaţiei
şi reducerea vulnerabilităţilor în situaţii de criză.
Susţinând acest demers elaborativ convergent,
la care par să achieseze tot mai multe state, ONU
dovedeşte că a înţeles pe deplin necesitatea
structurării unei strategii globale de luptă cu
teroarea, mai ales după erorile de strategie
antiteroristă comise de unele puteri statale de
primă mărime, dar şi ca urmare a amplorii pe care
o dezvoltă fenomenul terorist pe plan internaţional.
Nevoia stringentă de punctare a unor căi de acţiune
clare pentru combaterea terorismului fără frontiere
a luat forma unui document important, constituit
dintr-o sumă de recomandări făcute de secretarul
general al ONU, în Raportul prezentat, la 2 mai
2006, în faţa Adunării Generale a organizaţiei6.
Fără a-şi aroga integralitatea unei strategii definitiv
structurate, Raportul lansează mai multe propuneri
de întărire a capacităţii sistemului Naţiunilor Unite
de a ajuta statele să lupte contra terorismului şi de
coordonare mai bună a activităţilor domeniului.
Ideea forte care se desprinde de aici este că o
campanie mondială împotriva terorismului ar trebui
să angajeze, deopotrivă, Naţiunile Unite, societatea
civilă şi sectorul privat. Adunarea Generală ONU şi
Consiliul de Securitate, alte reuniuni organizate de
ONU sau de alte instanţe internaţionale pot susţine
constant, în „veritabil spirit multilateralist“, faptul
că terorismul nu se justifică, îl pot condamna cu
vehemenţă, aşa cum o fac şi o pot face diverse
organizaţii regionale, în cadrul unor summit-uri
proprii. Prin demersuri unite, teroriştii ar putea
fi privaţi de mijloacele de acţiune, de accesul la
armele convenţionale, ca şi la armele de distrugere

în masă. Mergând mai departe, secretarul general
al ONU intuieşte semnificaţia unei strategii ţintite
împotriva terorismului, care este mult mai mult
decât exprimarea voinţei de acţiune preventivă
sau găsirea celor mai bune riposte la eventualele
atentate.
Elementul prim pe care se sprijină strategia
propusă de Kofi Annan îl reprezintă cei cinci
piloni definiţi de acesta: descurajarea populaţiilor
de a recurge la terorism; privarea teroriştilor de
mijloace de acţiune; descurajarea statelor de a
susţine terorismul; întărirea capacităţii lor de luptă
antiteroristă şi de apărare a drepturilor omului.
În mod cert, descurajarea populaţiilor de a
recurge la terorism sau de a-l susţine poate fi
realizată, dacă se reuşeşte crearea celei mai mari
distanţe posibile între terorişti şi cei care ar fi
tentaţi să se ralieze cauzei lor. Este justă aprecierea
oficialilor Naţiunilor Unite că o campanie
mondială, la care să participe guvernele, ONU,
societatea civilă şi sectorul privat, ar face să se ştie
că terorismul este inacceptabil, sub toate formele
sale, şi că se dispune de mijloacele cele mai bune
şi mai eficace la care să poată recurge cei care au
de prezentat doleanţe legitime. Mijlocul cel mai
bun pe care îl sugerează secretarul general pentru
transmiterea acestui mesaj consistă în acordarea
unei mai mari importanţe şi unui mai mare ajutor
victimelor terorismului, ca şi familiilor lor, prin
instituirea unui sistem de asistenţă care să-i
sprijine pentru reintegrarea în societate şi regăsirea
unei existenţe demne, productive. De altfel, este
ştiut că Naţiunile Unite acţionează constant pentru
crearea unei mişcări de solidaritate internaţională
în favoarea acestor victime, fondată pe respectul
demnităţii lor şi pe compasiune. Demersul
respectiv a determinat deja ca numeroase grupări
teroriste să renunţe la activitatea lor, din cauza
pierderii simpatizanţilor. Totuşi, se consideră că nu
trebuie slăbite preocupările faţă de orice situaţie
susceptibilă de a fi exploatată de terorişti şi nici
eforturile de a provoca dezafectarea elementelor
care îi susţin direct pe terorişti, de a-i împiedica
pe moderaţi să devină militanţi extremişti, iar pe
aceştia din urmă să devină terorişti. O perspectivă
reală poate fi deschisă luptei mondiale antiteroriste
doar prin probarea de către ONU „a unei
intransigenţe absolute“7. Acest lucru este posibil,
mai ales acum, după summit-ul mondial din
2005, la care statele membre ONU au condamnat,
pentru prima dată, la unison, ferm, „terorismul sub
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toate formele sale şi în toate manifestările sale,
indiferent de autori, locuri şi modalităţi, căci el
constituie una din ameninţările cele mai grave la
adresa păcii şi securităţii internaţionale“8. Dar, aşa
cum se apreciază în Raportul prezentat Adunării
Generale, statele membre au obligaţia „de a deveni
părţi la cele 13 instrumente internaţionale relative
la prevenirea şi reprimarea terorismului global,
care nu numai că au o importanţă considerabilă
pe plan practic, dar şi subliniază, în acelaşi timp,
că comunitatea mondială nu tolerează activităţile
teroriste şi este hotărâtă să le combată9. Statele
membre trebuie să facă tot posibilul pentru a
transforma în realitate acea Convenţie globală
asupra terorismului internaţional, care ar evidenţia
şi mai clar unitatea comunităţii internaţionale şi ar
întări autoritatea morală a ONU.
Rolul atribuit societăţii civile şi autorităţilor
religioase, precum şi mass-media este unul esenţial:
acestea pot intensifica puternic campania la nivel
local, regional şi global, subliniind atât suferinţele
victimelor terorismului şi alte consecinţe ale
actelor sale criminale, cât şi gravele repercusiuni
economice, încetinirea dezvoltării şi erodarea
statului de drept şi, mai mult, organizând mişcări de
opoziţie nonviolente, însă foarte eficace. ONU este
dispus să desemneze un coordonator care să ajute
grupele societăţii civile în lupta antiteroristă, pentru
a le armoniza acţiunea. Se crede că, în prevenirea
şi reprimarea terorismului, sunt eficace măsurile
numeroase luate pe termen scurt. Instituţiile de
cercetare de pretutindeni s-ar putea consacra
studiului dinamicii terorismului, propunând pentru
strategia globală antiteroristă măsuri pe termen
lung pentru remedierea situaţiilor susceptibile de a
fi folosite de terorişti pentru a-şi face noi adepţi.
Tot societatea civilă este chemată să joace un
rol primordial în discreditarea mesajelor ultranaţionaliste şi xenofobe, în combaterea, alături
de media şi statele membre ONU, a ideologiilor
extremiste, ce favorizează violenţa şi intoleranţa,
şi ale căror susţinători sprijină grupările teroriste.
Promovarea toleranţei religioase şi etnice în cadrul
învăţământului va încuraja libertatea gândirii,
toleranţa şi moderaţia, iar nu militantismul şi
extremismul.
O strategie globală în domeniu nu poate ignora
conflictele violente, pe fondul cărora apar noi
grupări teroriste, se înmulţesc atentatele suicidare,
mai ales în contextul ocupaţiei străine. În această
privinţă, sunt de remarcat iniţiativele ONU ce
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angajează organismele sale să ajute statele membre
în întărirea capacităţilor naţionale de prevenire
a conflictelor, să-şi realizeze sisteme proprii de
alertă rapidă şi indicatori de risc în declanşarea
unui conflict violent local sau regional, ca şi
performanţele sale în desfăşurarea negocierilor,
în medierea conflictelor, îndeosebi pe teren, şi în
consolidarea păcii.
Teroarea este stimulată şi de slaba guvernare, de
limitarea drepturilor civile şi a celor politice, ca şi
de încălcarea drepturilor omului. În aceste cazuri,
strategia ONU proiectează ca soluţie evitarea
recurgerii la măsuri antiteroriste cu folosirea
excesivă a forţei, care pot genera contraviolenţă,
reacţii nedorite din partea populaţiei, chiar trecerea
de partea teroriştilor.
În egală măsură, generează terorism discriminarea etnică şi religioasă, excluderea politică
şi marginalizarea socio-economică. Neintegrarea
minorităţilor sau a emigranţilor naşte ranchiună,
care poate facilita recrutarea de terorişti. Pe plan
economic şi social, şomajul tinerilor, care în
unele ţări atinge cote alarmante, asociat cu alte
forme de excludere, creează un melanj exploziv,
făcând să progreseze extremismul şi, mai departe,
terorismul. Un efect pozitiv, antiterorist, îl are, în
acest caz, îndeplinirea obiectivelor dezvoltării şi
integrării sociale.
Este esenţială, în combaterea terorismului,
privarea teroriştilor de mijloacele de comitere
a atentatelor: împiedicarea acestora de a crea şi
transfera fonduri, de a-şi procura arme, a recruta şi
forma cadre, precum şi de a se deplasa şi comunica,
mai ales prin Internet. În acest fel, pot fi prevenite
noile atentate. Rolul activ în combaterea terorii
şi a sprijinirii teroriştilor îl deţin, la acest capitol,
Convenţia internaţională pentru represiunea
finanţării terorismului, la care până în prezent au
aderat 153 state, şi întregul sistem de sancţiuni
financiare instituit de ONU.
Procurarea de arme, mai ales arme de
distrugere în masă, este extrem de periculoasă,
datorită potenţialului distructiv enorm pe care îl
deţin armele biologice, chimice sau radiologice. În
sfera armelor clasice, ONU îşi intensifică măsurile
de interzicere a fabricării, traficului ilicit de arme
de foc şi piese ale acestora, elemente de muniţii,
de combatere şi eliminare a comerţului ilicit de
arme uşoare şi de mic calibru. Este, de asemenea,
în atenţie prevenirea transferului ilicit de sisteme
portabile de apărare aeriană, care se folosesc deja de
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către terorişti, întărirea controlului asupra armelor
uşoare şi muniţiilor, dezvoltarea de programe mai
eficace de dezarmare, demobilizare şi integrare,
pentru a-i împiedica pe terorişti să-şi procure arme
din zonele de conflict.
În ce priveşte armele nucleare, recenta adoptare
a Convenţiei internaţionale pentru represiunea
actelor de terorism nuclear are menirea să permită
statelor de a împiedica grupurile de terorişti să intre
în posesia materiilor nucleare. Pericolul terorismului
biologic îndeamnă organizaţia mondială să caute
soluţii noi, adaptate naturii acestuia, să adopte
măsuri preventive suplimentare, un cod de conduită
al specialiştilor în biotehnologie, să iniţieze acţiuni
noi privind problema dublei utilizări.
Strategia globală împotriva terorismului trebuie
să includă, totodată, „efortul statelor de a-şi întări
capacitatea de a proteja mai bine ţintele vulnerabile
şi de a organiza o ripostă care să fie cât mai
adaptat posibilă“10. Aceasta presupune o abordare
profesionistă a răspunsurilor la atacurile teroriste
şi realizarea unui parteneriat cu comunităţile şi
sectorul privat, pentru diminuarea riscurilor.
Comunitatea internaţională are adoptate
rezoluţii importante care urmăresc descurajarea
statelor de a susţine grupările teroriste, invitândule să se abţină de la a organiza, finanţa, încuraja,
facilita sau de a sprijini în orice fel activităţi
teroriste şi de a lua măsurile pe care le doresc pentru
ca teritoriul lor să nu servească desfăşurării unor
asemenea activităţi. Pentru statele care nu dispun
de capacităţile necesare se propune cooperarea cu
comunitatea internaţională în întărirea mijloacelor
lor şi promovarea unui stat de drept efectiv. ONU
va proceda în continuare cu fermitatea necesară
în aplicarea de sancţiuni statelor ce oferă azil sau
asistenţă teroriştilor.
Un alt pilon al viitoarei strategii globale, cel
referitor la întărirea capacităţii statelor de prevenire
a terorismului, include mijloacele identificate
de ONU prin care statele pot să-şi consolideze
această capacitate preventivă, ca şi mijloacele
prin care organizaţia le poate acorda asistenţă în
domeniu. Domeniile prioritare în care se apreciază
că trebuie acţionat sunt: promovarea statului de
drept, respectul drepturilor omului şi instaurarea
de sisteme de justiţie penală eficace; promovarea
unei educaţii de calitate şi a toleranţei religioase
şi culturale; lupta contra finanţării terorismului;
securitatea transporturilor; Internetul în serviciul
luptei cu terorismul; întărirea protecţiei ţintelor

vulnerabile şi a mijloacelor de intervenţie în cazul
atacurilor contra acestor ţinte; întărirea capacităţii
statelor de a evita ca teroriştii să pună mâna pe
materii nucleare, biologice, chimice sau radiologice
şi asistenţă pentru ca ele să se pregătească mai bine
să facă faţă unor asemenea atacuri. Importantă
este mobilizarea resurselor necesare statelor
pentru lupta cu terorismul, dar şi promovarea
coordonării activităţilor de luptă antiteroristă pe
scara sistemului Naţiunilor Unite, care cuprinde:
ameliorarea schimbului de informaţii, raţionalizarea
mecanismelor de stabilire a raporturilor înaintate
de state organizaţiei, instituţionalizarea Echipei
speciale de luptă contra terorismului.
Apărarea drepturilor omului în contextul
terorismului şi luptei antiteroriste face, de asemenea,
parte din strategia de luptă împotriva terorismului.
Statele trebuie să condamne categoric actele, metodele şi practicile teroriste, forme şi manifestări ce
duc la aneantizarea drepturilor omului, a libertăţilor
fundamentale şi democraţiei, să vegheze ca măsurile
pe care le iau pentru a lupta cu terorismul să fie
conforme cu obligaţiile ce le incumbă în virtutea
dreptului internaţional, în special instrumentele
relative la drepturile omului, la dreptul refugiaţilor
şi dreptul internaţional umanitar.
Pentru o cooperare lărgită
la nivelul Consiliului de Securitate
Delegaţiile statelor remarcă, în prezent, prea
puţină convergenţă în acţiunile comitetelor
Consiliului de Securitate însărcinate cu lupta
contra terorismului11. În şedinţa din 30 mai a.c.,
Consiliul de Securitate îndemna comitetele
respective să întărească dialogul şi cooperarea
şi să-şi raţionalizeze metodele de lucru, pentru a
răspunde obligaţiilor ce le revin: de a sancţiona AlQaeda şi talibanii, a duce lupta antiteroristă şi a
preveni proliferarea armelor NBC.
Multe delegaţii au cerut revizuirea procedurilor
de înscriere şi de radiere a numelor indivizilor
sau entităţilor ce figurează pe Lista recapitulativă
a celor implicaţi în activităţi teroriste. În patru
rezoluţii diferite (1267 din 1999, 1333 din 2001,
1390 din 2002 şi 1455 din 2003), Consiliul de
Securitate obligă statele să blocheze averile, să
împiedice intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor, ca
şi furnizarea, vânzarea sau transferul de arme şi
material militar indivizilor şi entităţilor ce figurează
pe această listă. Sunt de remarcat aspecte legate de
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folosirea de către Al-Qaeda a Internetului sau lupta
contra ideilor preconcepute precum asimilarea de
către Islam a terorismului, dar şi dificultăţile de
ordin juridic şi politic în aplicarea de sancţiuni
indivizilor, în procedurile vizând includerea şi
ştergerea numelor de pe listă. De asemenea, se
constată că Echipa de supraveghere şi-a întărit
legăturile cu organele internaţionale şi regionale,
colaborarea cu Interpolul, cooperarea cu Organizaţia
Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Asociaţia de
Transport Aerian Internaţional (IATA) şi OSCE. Pe
linia exigenţelor noi puse în faţa statelor, Comitetul
contra terorismului (CCT) a adoptat un instrument
analitic, „Evaluarea preliminară de aplicare“, ce
permite o supraveghere sistematică şi transparentă
a respectării dispoziţiilor Rezoluţiei 1373 privind
lupta antiteroristă.
Statele, au subliniat membrii delegaţiilor
prezente, trebuie să identifice domenii de acţiune
prioritare şi să-şi facă cunoscute nevoile eventuale
în materie de asistenţă tehnică. De asemenea,
trebuie să întărească cooperarea cu organizaţiile
regionale şi subregionale, iar pentru a spori
legitimitatea sancţiunilor ONU şi, prin aceasta,
eficacitatea lor, să găsească un echilibru între
acţiunile preventive şi garanţiile pentru indivizii
incriminaţi. Numai o acţiune globală dusă de
Naţiunile Unite în cadrul unei strategii active ar
permite să se pună capăt accesului teroriştilor la
ADM. Nu va trebui făcut nici un compromis în
asigurarea măsurilor antiteroriste în conformitate
cu dreptul internaţional. Realizarea unei cooperări
lărgite între cele trei comitete ONU, organizaţiile
regionale şi subregionale, instituţiile financiare şi
organismele multilaterale va conduce la o soluţie
completă şi viabilă în combaterea ameninţării
reprezentate de terorism.
Acţiunea pe o singură voce, coerentă şi
coordonată, a celor trei comitete ONU ar putea
avea rezultate notabile în combaterea terorismului,
în realizarea unui parteneriat activ cu organizaţiile
regionale şi organismele multilaterale în aplicarea
sancţiunilor, în găsirea unor soluţii pertinente şi
inteligente pentru ducerea luptei în acest veritabil
război declanşat de terorismul internaţional.
Concluzii
O strategie mondială antiteroristă este o
necesitate imperioasă, în condiţiile în care statele
se găsesc tot mai vulnerabile în faţa terorismului
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şi a urmărilor sale. Acestea sunt solicitate să-şi
asume responsabilităţi majore în lupta cu flagelul
terorismului. Racordate la o strategie iniţială, statele
membre ale ONU vor putea să o revadă periodic
şi, aşa cum subliniază secretarul general, să ceară
socoteală celor responsabili. Diversele organisme
din sistemul ONU vor juca un rol important în
aceste demersuri, ajutate fiind de Echipa specială
de luptă împotriva terorismului, care va realiza
coordonarea acţiunilor. Acum, după ce începutul a
fost făcut, ONU, guvernele, instituţiile regionale,
comunităţile umane şi societatea civilă trebuie săşi unească forţele pentru a da contur şi viabilitate
unei strategii globale care să pună capăt pentru
totdeauna flagelului terorist. Viitorul va arăta dacă
demersurile iniţiate de ONU au fost benefice şi
vizionare.
Se pare că s-a conştientizat îndeajuns, la nivelul
instituţiilor internaţionale, că lupta cu terorismul
nu este doar o problemă de intervenţie militară, ci
şi una de soluţii şi oportunităţi de îmbunătăţire a
calităţii vieţii, de promovare a păcii prin dialoguri
interculturale12, prin susţinerea şi îmbunătăţirea
programelor educaţionale interculturale. Cele mai
bune practici deduse din experienţa organizaţiilor
regionale, subregionale şi globale ar putea
contribui semnificativ la eforturile de prevenire
a terorismului şi de luptă împotriva acestuia. Va
trebui încurajată crearea de sinergii între diferite
organisme participante la astfel de acţiuni, pentru a
se reacţiona eficace în cazul unor atentate teroriste.
Este necesar să fie pus în aplicare un program de
activitate coordonat la scara sistemului, pentru
a asigura o foarte mare eficacitate a strategiei
comunităţii internaţionale şi a întări cooperarea la
nivel subregional, regional şi global în domeniul
luptei cu terorismul.
NOTE:
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România, Preşedintele, Strategia de Securitate
Naţională a României, România Europeană, România
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2
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Generalul prof. univ. dr. Mircea MUREŞAN, comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I“, continuă, prin actuala analiză a propunerilor ONU pentru o strategie globală
de luptă împotriva terorismului, să abordeze din noi unghiuri aspectele cooperării şi conlucrării
internaţionale în sfera complexă a combaterii eficace a acestui flagel mondial.
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LIDERII, CARISMA
ŞI TRANSFORMAREA
ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Dr. Mihail ORZEAŢĂ
Liderii au un rol deosebit în orice domeniu
de activitate; de aceea, procesul de transformare
trebuie să îi includă.
Carisma unui lider este mai mult decât
o imagine, fiindcă generează puterea care îi
mobilizează pe cei conduşi pentru a îndeplini
viziunea promovată de lideri.
Carisma are o natură duală, pentru că, de cele
mai multe ori, se asociază cu puterea, care, în
unele cazuri, corupe şi distruge liderii.
Liderul carismatic fără integritate devine un
personaj negativ.
Un lider de succes este cel care „investeşte în
viitor”.
1. Ce este carisma?
Natura duală a carismei a determinat apariţia
unor opinii variate despre esenţa şi definiţia sa,
care îmbracă atât domeniul imagologic (prin ceea
ce anglo-saxonii numesc “appearence” şi “look”),
cât şi prin aspecte mai profunde, care trec dincolo
de imagine şi sunt o reflectare a personalităţii
umane. Nici un specialist care se respectă nu va
defini carisma doar ca farmec personal (şarm),
generat de trăsăturile armonioase ale feţei şi de
aspectul fizic general.
În subconştientul celor mai mulţi dintre noi este,
încă, implementată asocierea dintre frumuseţea
fizică şi îngeri, care nu pot fi altfel decât buni.
În acest sens, cele mai relevante sunt, probabil,
basmele româneşti, în care personajele pozitive
sunt Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene. Este, de
asemenea, adevărat că personajele pozitive din
basmele românilor sunt nişte caractere, oameni
care luptă pentru idealuri şi principii, care nu
renunţă la demnitate şi onoare pentru a parveni
sau pentru foloase materiale. În acelaşi timp, ei
au compasiune pentru semenii lor, se străduiesc
să îi înţeleagă şi să-i ajute, suferă alături de ei şi,
de regulă, câştigă în lupta cu forţele răului, tocmai
pentru că sunt puri, dezinteresaţi, puternici – în

14

special din punct de vedere moral – şi nu renunţă
la luptă până când nu îşi îndeplinesc obiectivele pe
care şi le-au propus.
Aşadar, imaginea frumoasă (şarmul) este doar
o componentă a carismei, cea menită să facă
impresie bună, urmând ca aceasta să fie confirmată
de celelalte calităţi personale care trebuie să-i
electrizeze şi să-i mobilizeze pe cei care îi conduc,
să le insufle optimism şi să îi atragă în efortul de
îndeplinire a viziunii (idealului, programului,
obiectivului etc.).
Natura duală a carismei este generată de natura
umană, care are laturi contradictorii. Acest aspect
al dualismului este întâlnit atât la oamenii obişnuiţi,
cât şi la lideri. Oamenii obişnuiţi par să fie prea
preocupaţi de problemele lor şi nu sunt dispuşi
întotdeauna să treacă dincolo de aparenţe, de
imagine. Din acest motiv sunt atât de mulţi semeni
de-ai noştri pentru care contează prima impresie.
Aceştia se lasă duşi de instinct, de emoţia pe
care personajul carismatic le-o stârneşte la prima
întâlnire, care se poate materializa într-o simplă
strângere de mână şi câteva vorbe schimbate, sau
în impresia lăsată de discursul ţinut în cadrul unei
manifestări publice. De cele mai multe ori, prima
impresie este influenţată de ambianţă.
Cunoscând toate aceste aspecte şi altele, care
nu sunt la fel de relevante, dar care pot determina
mărimea impactului carismei unui lider asupra
opiniei publice, a apărut un nou domeniu de studiu
– imagologia – şi o nouă profesie – specialist în
imagine publică.
În general, un specialist în imagine publică
este un bun cunoscător al psihologiei maselor,
care analizează personajul căruia trebuie să îi
îmbunătăţească imaginea, studiază comunitatea
care trebuie influenţată şi stabileşte strategia de
urmat. În urma studiului comunităţii, specialistul
în imagine ştie care sunt aşteptările acesteia, care
sunt problemele cu care se confruntă, care este
nivelul de educaţie al membrilor săi etc. Urmare
a studiului „audienţei” (comunităţii, organizaţiei
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etc.), specialistul în imagine propune liderului un
program de întâlniri cu reprezentanţii şi membrii
comunităţii în cadrul cărora îi recomandă: teme
pe care să le abordeze, soluţii pentru problemele
comunităţii, modul de comportare în diferite
împrejurări,
aspectul
exterior
(tunsoarea,
îmbrăcămintea, încălţămintea), gestica, mimica
etc.
Excesiva preocupare pentru crearea unei imagini
favorabile, coroborată cu trăsăturile de caracter ale
personajelor în cauză, sunt cele mai importante
criterii care generează dualismul carismei. Astfel,
un lider care are trăsături negative de caracter va
fi interesat să aibă o imagine publică favorabilă şi,
de aceea, va poza în „omul de care avem nevoie”,
„omul providenţial” etc. Dar, în planurile sale
secrete, un astfel de lider îşi urmăreşte propriile
interese. Aceşti oameni sunt caracterizaţi ca fiind
„cu două feţe” (ca Iago sau Spânul din basmele
populare) şi nu îşi dezvăluie adevăratele scopuri
decât atunci când cred că nimeni şi nimic nu le mai
poate afecta interesele.
Una dintre cele mai interesante descrieri a
dualismului carismei aparţine Patriciei Sellers,
care afirma: „Carisma este un lucru înşelător. Ea
l-a propulsat pe J.F. Kennedy, dar şi pe Hitler şi
Charles Manson. De asemenea, artiştii, şarlatanii
şi megalomanii pot face din ea instrumentul lor
pentru a-şi atinge scopurile, aşa cum o fac şi
directorii de companii ori şefii de state. Folosită cu
înţelepciune este o binecuvântare, în caz contrar
devine o cursă. Liderii carismatici pot conduce
masele spre progres, dar şi spre dezastru” 1.
2. Carisma şi liderii
Una din tendinţele în teoria modernă a conducerii
este încercarea de a transfera accentul, pus până
acum pe lideri, spre relaţia lider – executanţi
şi pe spiritul de echipă care trebuie promovat de
lideri2. Din această perspectivă, rolul liderului se
nuanţează, el trebuind să conducă din interiorul
celor pe care-i conduce (echipei), iar executanţii
(membrii echipei) trebuie să-l simtă ca fiind unul
de-al lor. Pentru liderul carismatic tradiţional şi,
mai ales, pentru liderul structurilor ierarhice, cum
sunt cele militare, acest gen de conducere nu este
uşor de acceptat şi adoptat, deoarece acesta este
obişnuit să fie „conducătorul”, „comandantul”,
„şeful”, „bossul”.
Deşi militarii sunt deseori caracterizaţi ca fiind

rigizi şi conservatori, sunt numeroase exemple
de comandanţi militari care au ştiut să îşi apropie
subordonaţii, să îi motiveze, încurajeze şi să-i
conducă la îndeplinirea misiunilor pe care leau avut. Un rol deosebit în realizarea spiritului
de echipă îl are încrederea reciprocă bazată pe
instruire, pe valori comune cum ar fi: onoare,
demnitate, responsabilitate, integritate, respect
reciproc, fundamentat pe un sistem relaţional care
„nu ar trebui să fie neapărat unul dintre superior
şi un subordonat, nici unul stăpân – servitor sau
profesor – elev”3, după cum afirma generalullocotenent John A. Lejeunne din Infanteria Marină
a SUA.
Desigur, lipsa unei atitudini încărcate de
formalism (rigide) în relaţia comandant (şef)
şi subordonaţi va fi benefică pentru realizarea
unui climat propice desfăşurării activităţilor prin
reducerea stresului care însoţeşte, de regulă, relaţiile
ierarhice rigide. Pe de altă parte, comandantul
(şeful) nu trebuie să fie „băiatul bun”, care trece
cu vederea lipsurile şi neregulile subordonaţilor
pentru a-şi menţine popularitatea. Orice lider, dar
cu precădere cel militar, este obligat să impună
respectarea legii şi reglementărilor specifice
domeniului său de activitate. Practic, un lider care
se respectă trebuie să fie un exemplu pozitiv, să
poată oricând spune „faceţi ca mine!”.
Un lider carismatic este cel care reuşeşte să
îşi pună în valoare calităţile native de a influenţa
(inspira) oamenii, de a găsi calea cea mai scurtă
către minţile şi inimile lor, de a descoperi resorturile
ascunse ale fiinţei umane care determină trezirea
şi folosirea unor resurse nebănuite de energie,
iniţiativă şi inventivitate. În acest fel, oamenii
obişnuiţi pot fi încurajaţi şi ajutaţi să îşi depăşească
propria condiţie şi să atingă obiective, inclusiv în
plan personal, pe care niciodată nu le-ar fi putut
atinge singuri. Un lider carismatic trebuie să aibă
puterea de a-i convinge pe cei pe care îi conduce
că distanţa între punctul de plecare (iniţiere a
unei activităţi, program, plan etc.) şi cel de sosire
(obiectiv) este mai scurtă decât pare. Astfel,
oamenii au mai multă încredere în forţele proprii,
nu se mai consideră slabi, neajutoraţi, incapabili ori
complexaţi şi relevă capabilităţi superioare celor
pe care le-au arătat într-un mediu puţin propice
manifestării iniţiativei şi inovaţiei.
În domeniul militar, eliminarea complexelor de
inferioritate şi a fricii se realizează prin cunoaştere şi
pregătire, care conduc la: competenţă, performanţă
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şi unitate de concepţie şi acţiune. Aceste calităţi se
obţin prin muncă asiduă şi instruire de primă clasă4,
care duce atât la călirea fizică, dar, mai ales psihică,
respectiv realizarea mentalităţii de învingător care
„poate face diferenţa” prin înclinarea balanţei
victoriei în partea celor mai hotărâţi să învingă.5
Este aproape un truism să spunem că un lider
trebuie să aibă viziune, dar aceasta trebuie să
fie mai mult decât imaginaţie creatoare şi bune
intenţii, căci, pentru a realiza ceva important, este
nevoie şi de experienţă, tenacitate, competenţă,
curaj şi mentalitate de învingător. Un lider de
succes trebuie să aibă creativitate, să fie animat
de bune intenţii, dar să aibă şi capacitatea de a
evalua tendinţele domeniului în care îşi desfăşoară
activitatea, să îşi cunoască propriile posibilităţi
şi ale structurii pe care o conduce, să prognozeze
tendinţele de evoluţie ale mediului şi să stabilească
obiective şi etape realiste de atingere a acestora.
Un lider militar cu notorietate în domeniul
teoriei conducerii afirma că „nu există organizaţii
proaste, ci doar lideri proşti”.6 Un punct de vedere
similar ne este transmis din antichitate de la Filip
al Macedoniei, care considera că „o armată de
cerbi condusă de un leu este mai de temut decât o
armată de lei condusă de un cerb”.7
O scurtă privire aruncată în galeria marilor
personalităţi ale lumii ne va convinge că toţi liderii
„de calibru” au avut şi au ceva în comun: carisma.
Felul în care liderii şi-au folosit carisma şi calităţile
personale a dat unicitate personalităţii lor.
Preşedintele american Abraham Lincoln a fost
un lider cu o personalitate deosebită, graţie forţei
sale morale. Deşi în perioada în care a trăit (secolul
XIX), mass-media şi tehnologia de transmitere a
informaţiei nu erau atât de dezvoltate, Lincoln sa impus prin statura sa impozantă (aproape 2 m),
vocea baritonală, abilitatea de a se adresa mulţimilor
şi ideile progresiste pe care le promova. Prin tăria
de caracter, ilustrată de faptele sale, prin tenacitatea
cu care şi-a urmărit crezul – abolirea sclaviei şi
respectarea drepturilor omului -, s-a făcut respectat
şi admirat. Ideile pe care le-a promovat şi respectat
i-au adus şi mulţi duşmani care aveau interes să
menţină sclavia. Crezând că eliminarea fizică a
preşedintelui Lincoln va conduce la reinstaurarea
sclaviei, duşmanii aboliţionismului au plătit un
ucigaş care l-a împuşcat în timp ce urmărea o piesă
de teatru, la scurt timp după încheierea Războiului
de Secesiune.
Winston Churchill, fostul prim-ministru
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britanic din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, a fost dotat cu o mare elocinţă şi putere
de convingere, transmisă prin discursurile sale.
Animat de dorinţa de a concentra eforturile
naţiunii britanice pentru a susţine lupta împotriva
nazismului german, aflat în plină expansiune, Sir
Churchill a transformat sentimentul de frustrare,
trădare chiar, generat de capitularea francezilor, în
iunie 1940, într-unul de mândrie. Redând poporului
încrederea în forţele proprii şi demnitatea de a
lupta şi, la nevoie, de a muri pentru a nu permite
naziştilor să le ocupe ţara, primul-ministru a
câştigat adeziunea britanicilor la viziunea sa şi
i-a determinat să suporte lipsurile de tot felul,
raţionalizările şi bombardamentele germane şi ia condus pe aceştia la victorie în „Bătălia pentru
Anglia”.8
Liderii carismatici au, de regulă, o voinţă
puternică, au curajul de a-şi asuma riscuri şi
capacitatea de a-şi sintetiza viziunea în cuvinte
puţine, care să poată constitui un îndemn uşor de
receptat şi suficient de cuprinzător pentru oameni
aparţinând celor mai diferite categorii sociale. Din
această categorie a făcut parte pastorul american
de culoare Martin Luther King, care a reuşit să
mobilizeze milioane de americani, atât albi, cât şi
negri, cu al său “I have a dream” pentru eliminarea
rasismului. Visul său a devenit realitate, dar, la fel
ca în cazul preşedintelui Lincoln, pastorul King a
plătit cu viaţa îndrăzneala de a se ridica împotriva
Ku-klux-klan-ului şi a adepţilor apartheid-ului.
Din aceeaşi galerie a liderilor importanţi, care
au sfârşit tragic pentru că au dorit să îşi vadă crezul
împlinit, face parte şi Mohandas Gandhi, cunoscut
mai ales sub numele de Mahatma (cel Mare)
Gandhi. Acesta a militat pentru drepturile omului
(abolirea apartheid-ului) şi independenţa Indiei
prin rezistenţă pasivă (ahimsa) şi forţa sufletului
(satyagraha)9. Deşi mişcarea pe care a condus-o a
dus la victorie, aceasta a fost o independenţă fără
unitate, deoarece coroana britanică a decis să creeze
două state: India – cu populaţie majoritar hindu
şi Pakistan – cu populaţie majoritar musulmană.
Acest rezultat i-a atras ura unor extremişti, iar
unul dintre ei, editorul ziarului Hindu Rashtra, l-a
împuşcat.
Natura duală a carismei este cel mai uşor de
observat în evoluţia liderilor negativi. Aceştia au
calităţi personale care îi susţin în demersurile lor
de a ajunge faimoşi şi chiar lideri ai unor state. Din
păcate, abilităţile şi deprinderile acestui gen de
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lideri sunt utilizate pentru satisfacerea orgoliului
personal – obţinerea puterii. La începutul evoluţiei
lor, unii dintre liderii negativi au militat pentru
scopuri nobile ca: libertate, egalitate, democraţie,
dar, după ce au obţinut puterea, au transformat
regimul politic al statelor lor în dictaturi personale
(Stalin, Mao, Castro10), promovând cultul
personalităţii şi ucigând opozanţii politici (Pol
Pot, Duvalier11, Sucarno), în numele unor idealuri
nobile.
3. Transformarea liderilor
În acest secol al transformării şi al informaţiei,
liderul tradiţional şi structurile de decizie de tip
piramidal (strict ierarhizate) trebuie să se adapteze
la noile tendinţe. Sensul transformării este dat, în
primul rând, de promovarea unui nou tip de relaţii
între lider şi cei pe care îi conduce, care trebuie să
fie un fel de parteneriat. Aparent, este un nonsens
ca cel care conduce să fie partener cu cei pe care
îi conduce, dar numai dacă abordăm subiectul în
spiritul tradiţional al ierarhiei stricte. În spiritul
actual al teoriei conducerii, parteneriatul dintre şef
şi subordonaţi se realizează prin lucrul în echipă
şi delegarea de competenţe.
Lucrul în echipă a fost adesea blamat la noi, în
perioada comunistă, deoarece a fost asociat cu lipsa
de eficienţă şi responsabilitate (încă mai stăruie în
mentalul unora dintre noi părerea că „dacă vrei
să nu se îndeplinească un obiectiv, atunci dă-l în
responsabilitatea unui grup de lucru (!))”. Lucrul
în echipă nu duce la îndeplinirea obiectivelor doar
dacă nu este animat de spiritul de echipă, care este
definit, în principal, de: colegialitate, competenţă
şi dorinţa de a obţine performanţa.
Spiritul de echipă nu trebuie confundat cu
spiritul de castă, de gaşcă sau cu fraternizarea12.
Acest spirit se bazează pe o nouă abordare a
relaţiilor în cadrul colectivităţii (organizaţiei,
structurii militare), care trebuie să pună accent pe
îndeplinirea obiectivelor cu maximum de eficienţă,
şi nu pe menţinerea formalismului, a ierarhiei
rigide, în relaţiile de serviciu.
Parteneriatul liderului cu cei pe care îi conduce
nu înseamnă o negare (răsturnare) a ierarhiei
prin diminuarea respectului pe care îl datorăm
şefului (comandantului) sau o renunţare a liderului
la prerogativele sale. Acest nou gen de relaţii
vizează îmbunătăţirea comunicării, o creştere
a permeabilităţii barierelor ierarhice printr-o

mai mare accesibilitate a executanţilor la lideri
şi accelerarea procesului de schimb al ideilor.
Comunicarea pe canale strict ierarhice înseamnă
un consum mare de timp şi, nu de puţine ori,
pierderea unor oportunităţi.
Timpul a fost, întotdeauna, un barometru al
eficienţei şi, de aceea, reducerea duratei ciclului
informaţional – decizional va permite punerea
mai rapidă în dezbatere şi în practică a ideilor
novatoare. Cu cât lanţul decizional are mai multe
verigi, cu atât timpul consumat prin birocraţia
de tip ierarhic va fi mai mare, iar întârzierile pot
avea efecte dramatice, mai ales în timpul ducerii
acţiunilor militare.
În general, „un lider eficient corelează obiectivele
subordonatului cu obiectivele organizaţiei”13. Pe
de altă parte, „un lider al cărui comportament
este perceput ca inutil şi care nu îi sprijină pe
subordonaţi nu va fi acceptat de aceştia.”14
Orice om, inclusiv cel din sfera execuţiei, trebuie
să aibă o independenţă relativă în îndeplinirea
atribuţiilor sale funcţionale. Prin parteneriat şi
delegare de competenţă, liderii contribuie la
dezvoltarea personalităţii, a responsabilităţii şi a
iniţiativei celor pe care îi conduc.
Înţelegerea
şi,
mai
ales,
aplicarea
corespunzătoare a principiului conducerii
centralizate şi a execuţiei descentralizate va fi un
pas important în transformarea mentalităţii liderilor
şi a personalului din sfera execuţiei. Este un fapt
demonstrat că explozia informaţională poate
genera suprainformarea şi blocarea mecanismului
decizional, dacă nu se face o selecţie prealabilă a
informaţiilor. Această selecţie trebuie întreprinsă
de fiecare om care este parte a organizaţiei
(comunităţii, structurii militare), şi nu doar de
echipa de conducere. „Filtrarea” informaţiilor,
exclusiv de către echipa de conducere, poate fi un
element frenator. De aceea, este necesară delegarea
de competenţă şi investirea cu responsabilitate a
fiecărui angajat. Unele informaţii trebuie să ajungă
direct la lider, dacă pot influenţa decisiv cursul
acţiunilor şi, în acest sens, trebuie realizate canale
de comunicare, pentru ca, utilizând tehnicile de
culegere, procesare şi transmitere a informaţiei în
timp real, informaţia să fie transmisă la decident la
momentul oportun. În acţiunile militare, în special,
transmiterea şi luarea la timp a deciziei pot conduce
la victorie ori la salvarea de vieţi omeneşti. În caz
contrar, se pot pierde lupte, bătălii sau războaie şi,
implicit, multe vieţi omeneşti.
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Transformarea liderilor şi a conducerii,
în general, presupune, pe lângă o regândire a
sistemului relaţional între membrii organizaţiei
(structurii militare), şi o reevaluare a competenţelor
acestora. În acest sens, delegarea de competenţă
va elimina tutelarea şi dependenţa aproape
funcţională, uneori, între lider şi subordonaţii
săi. În cadrul acestei abordări a procesului de
conducere, liderul are responsabilităţi majore în
stabilirea viziunii şi a strategiei de îndeplinire a
acesteia (acel bine cunoscut ce trebuie făcut), iar,
ulterior, trebuie să evalueze permanent tendinţele
de evoluţie a factorilor care pot influenţa domeniul
său de activitate şi să adapteze, dacă este necesar,
strategia. O altă responsabilitate importantă a
liderilor este asigurarea corelaţiei obiectivelor
cu resursele alocate, iar, în cazul modificării
dramatice a volumului resurselor alocate, ajustarea
obiectivelor.
Stilul de conducere al liderilor trebuie să fie
dominat de flexibilitate, pentru a permite adaptarea
permanentă la situaţii, şi de fermitate în urmărirea
obiectivelor. Menţinerea obiectivelor dă substanţă
şi coerenţă acţiunii şi perspectivei, dar ele se pot
schimba, în cazul unor modificări dramatice ale
datelor pe baza cărora au fost stabilite.
Liderii nu trebuie să ia dreptul subordonaţilor
de a decide cum să îndeplinească obiectivele15
ce le-au fost repartizate, dar au obligaţia de a
controla activitatea acestora, pentru a evalua
stadiul implementării strategiei, a planurilor şi
programelor şi a interveni, dacă este cazul, pentru
a îmbunătăţi eficienţa, a reeşalona unele termene
sau a reevalua ierarhizarea priorităţilor.
Cea mai importantă deosebire între liderul
tradiţional şi cel care trebuie să conducă procesul
de transformare a armatei constă în modul de
abordare a procesului de conducere. Liderul
tradiţional pune accentul pe conducere individuală,
iar cel care trebuie să conducă transformarea se
bazează pe echipă şi are responsabilităţi deosebite
în facilitarea desfăşurării proceselor din structura
pe care o conduce şi în motivarea şi stimularea
personalului să îşi sporească nivelul de cunoştinţe
şi deprinderi şi să devină performant. Parteneriatul
cu subordonaţii şi lucrul în echipă cu aceştia nu-l

exonerează pe liderul militar de răspundere. El este
cel care ia deciziile majore şi conduce procesul
de implementare a acestora, dar, beneficiind de o
mai largă participare a subordonaţilor la procesul
informaţional-decizional şi la identificarea
soluţiilor de eficientizare a tuturor activităţilor, va
realiza mai uşor şi mai trainic unitatea de concepţie
şi acţiune.
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ÎMPOTRIVA NIVELULUI OPERATIV
Dr. Hervé COUTAU-BÉGARIE
La început era tactica. În momentul în care
arta războiului s-a transformat, cu adevărat,
în ştiinţă, la debutul epocii moderne, prin
substituirea eroismului cavaleresc cu disciplina
militară, preocuparea dominantă era pentru
ordine, formaţii, în vederea luptelor. Această nouă
disciplină s-a numit tactică, prin preluarea unui
cuvânt grecesc transmis de cei câţiva autori antici
care supravieţuiseră.
În secolul al XVIII-lea, această artă a războiului
devine mai complexă, datorită progreselor din
domeniul armamentului şi creşterii efectivelor
care trebuie să se deplaseze divizate pentru a
lupta reunite; manevrarea maselor din ce în ce
mai numeroase impune o ştiinţă a marşului şi a
mişcărilor, precum şi o concepţie de ansamblu
mai subtilă, a cărei teoretizare este schiţată
în primele decenii ale secolului al XVIII-lea.
Mareşalul de Saxa vorbeşte, în Reveriile sale,
de „marile părţi ale războiului”, Napoleon de
„înaltele părţi ale războiului”, Jomini şi autorii
de la începutul secolului al XIX-lea vor impune
un cuvânt reinventat, în anii 1770, de un autor
francez, astăzi, oarecum uitat, Paul-Gédéon Joly
de Maizeroy: strategia. Arta şi ştiinţa războiului se
vor articula, din acest moment, în jurul dipticului
strategie/tactică.
Jomini sugerase o linie de separare simplă, ce
va fi reluată de majoritatea autorilor din secolul al
XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al XX-lea:
strategie, înainte şi după luptă, tactică, în timpul
luptei. Literatura strategică fiind pragmatică,
acest criteriu contestabil avea avantajul decisiv al
simplităţii. În plus, el era în acord perfect cu epoca
respectivă, dominată de modelul napoleonian,
centrat (pe drept sau pe nedrept) pe cercetarea
bătăliei decisive, care să rezolve dintr-odată
soarta unei campanii.
Aceasta era vulgate, adică ceea ce au
reţinut majoritatea cititorilor şi a practicienilor.
Observatorii cei mai avizaţi bănuiau că lucrurile
nu erau atât de simple. Jomini însuşi nu menţionase
operaţiile mixte, care aveau legătură cu tactica şi cu
strategia, în acelaşi timp? În anii 1820, generalul

Lamarque introducea noţiunea, destul de vagă, de
„bătălie strategică”, reunind în acelaşi ansamblu
mai multe bătălii sau lupte duse în locuri şi zile
diferite, dar care se înscriau în aceeaşi secvenţă
operaţională. De-abia la sfârşitul secolului al
XIX-lea teoria a înfruntat, în mod serios, această
problemă.
Autorii germani au început, după 1870, să
vorbească de operaţii. Această idee se regăseşte în
scrierile unui anumit număr de gânditori a căror
inventariere rămâne de făcut. Dar, s-ar putea ivi
câteva surprize: astfel, în timp ce istoria gândirii
militare, chiar în lucrările ei cele mai recente,
pare să considere că această idee de operaţii este
apanajul autorilor germani şi ruşi de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al
XX-lea, aflăm o definiţie foarte clară şi modernă
a diferenţei dintre ruptura tactică şi ruptura
strategică la generalul spaniol Ricardo Burguete,
a cărui carte La sciencia de la guerra a apărut
în 1917, adică, cu un deceniu înaintea celor mai
mari lucrări ale teoreticienilor sovietici, cărora li
se atribuie, astăzi, această descoperire.
Excluzând cazul acestor pionieri necunoscuţi,
prima definiţie globală şi coerentă a conceptului
de artă operativă apărea, în anii 1925-1935, în
noua Uniune Sovietică. Scrierile lui Sveşin şi
Triandafilov sunt, acum, binecunoscute, datorită
traducerii recente în limba engleză. Istoricii gândirii
militare au explicat dezvoltarea conceptului,
relevând rădăcinile profunde ale artei operative în
gândirea militară a Rusiei imperiale şi subliniind
rolul altor autori mai puţin cunoscuţi decât Sveşin
şi Triandafilov, deoarece nu au fost traduşi, în
special, Iserson, al cărui eseu nepublicat ar fi, dacă
l-am crede pe unul din puţinii occidentali care l-au
citit, la fel de important ca şi lucrarea lui Sveşin
(Strategija, 1926), recunoscut ca un clasic.1
Ideea lor centrală era aceea că războiul modern
putea fi rezolvat, cu greu, printr-o singură bătălie
ca cea de la Austerlitz şi că, mai degrabă, trebuia
luată în considerare o serie de operaţii continue
pentru a învinge inamicul. Într-adevăr, statutul
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epistemologic al conceptului nu era precizat cu
claritate şi am putea arăta oscilarea între două
tendinţe, una care plasa arta operativă la egalitate
cu tactica, criteriul primei fiind mişcarea, în timp
ce criteriul celei de-a doua ar fi lupta (aceasta este
tendinţa germană, prelungită în SUA, în anii 1950,
de Herbert Rosinski)2, cealaltă făcând, dimpotrivă,
din arta operativă o categorie aparte, superioară
tacticii (şcoala sovietică).
Timp de zeci de ani, nu a fost vorba decât de o
dezbatere pur teoretică, ce interesa doar pe câţiva
erudiţi, conceptul însuşi de artă operativă fiind
străin cvasitotalităţii culturilor militare. Pentru
ca acest concept să se difuzeze şi să cunoască, în
circa zece ani, o răspândire cvasiuniversală, a fost
necesară descoperirea şi adoptarea lui de către
aparatul militar american. Fosta dialectică strategietactică a fost, deci, înlocuită cu tripticul strategie/
nivel operativ (sau operatique, în franceză, potrivit
autorului, n.r.)/tactică. Toate culegerile recente de
definiţii, din SUA, ca şi din alte părţi, consacră,
de acum înainte, această ierarhie cu trei niveluri.
Putem interpreta acest fenomen în două moduri.
Primul consistă în a spune că arta războiului
sau, mai degrabă, arta conflictului a devenit mai
complexă: introducerea unui nivel suplimentar
corespunde conştientizării acestei complexităţi.
În conflictele contemporane, dimensiunea politică
este din ce în ce mai constantă: politicul nu se mai
limitează la hotărârea declanşării conflictului şi la
atribuirea de scopuri, el intervine, permanent, în
utilizarea mijloacelor militare. Consecinţa logică
este o „elevaţie” a strategiei, scoasă, din ce în ce
mai mult, din partea politicului şi, deci, din ce în
ce mai mult, demilitarizată. Adevăratul strateg
este, acum, şeful guvernului, şi nu şeful armatelor.
Apariţia artei operative corespunde unei nevoi:
aceea de acoperi distanţa din ce în ce mai mare
dintre o strategie din ce în ce mai politică şi o
tactică ce rămâne militară şi care nu a cunoscut
aceeaşi evoluţie semantică şi epistemologică.
În această afirmaţie există un adevăr
indiscutabil. Aşa stând lucrurile, nu avem
încotro şi trebuie să constatăm că a intervenit un
alt element, şi anume, fenomenul de imitare a
puterii dominante, pe care generalul Poirier l-a
numit sindromul lui Polibiu, referindu-se la acest
istoric al culturii greceşti, devenit teoreticianul şi
propagandistul imperialismului roman, care pusese
capăt independenţei patriei sale. Conceptul de artă
operativă nu interesa pe nimeni, atât timp cât era
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german sau rus, atât timp cât aceste două limbi,
chiar şi germana, au devenit, astăzi, limbi rare.
Conceptul de artă operativă s-a vulgarizat atunci
când a apărut traducerea lui în engleză şi când a
fost adoptat de puterea imperială a momentului, cea
care este punctul de referinţă unic, ale cărei doctrine
şi proceduri ne dăm silinţa să le reproducem.
Rezultatul este spectaculos şi dovedeşte această
influenţă prodigioasă a doctrinarilor americani.
Problema care se pune, totuşi, este de a şti
dacă o asemenea imitare este justificată. Distincţia
strategie/tactică era, poate, insuficientă, dar avea
imensul merit de a fi perceptibilă, imediat, de către
practician. Introducerea unui nivel suplimentar
ducea la demultiplicarea problemelor de frontieră:
unde se opreşte strategia? unde se termină tactica?
Claritatea aparentă a definiţiilor nu trebuie să
mascheze redutabilele probleme de delimitare.
Acestea existau şi înainte, ele au fost pur şi simplu
demultiplicate şi trebuie să ne întrebăm dacă
acest inconvenient teoretic nu este compensat
de avantaje practice, din moment ce una dintre
caracteristicile majore ale operaţiilor recente este
tocmai lipsa de claritate crescândă a nivelurilor:
când ne gândim că autorizarea ripostei în caz de
agresiune împotriva unei mici unităţi elementare
militare sau a unui post trebuie, uneori, să ajungă
până la autoritatea supremă, avem dreptate să ne
întrebăm unde se opreşte tactica şi unde începe
politica. Oare, în aceste condiţii, este necesar sau
util să introducem o categorie intermediară?
Conceptul de artă operativă reuşeşte să scoată
şi mai mult de sub influenţa militarilor definirea
şi utilizarea strategiei, care devine şi mai mult
politică. Aceasta nu reprezintă, în mod sigur, un
progres. Nu numai din motive teoretice, din cauza
conţinutului conceptului însuşi de strategie, care
este sărăcit (strategia nu mai este decât politică în
acţiune), dar şi pentru că pierderea sensului militar
din formularea strategiei poate genera consecinţe
practice nefaste; este simplu să dăm exemple
extrase din experienţele recente din Somalia, Haiti
sau din Iugoslavia.
Se poate obiecta că arta operativă permite o
repunere în ordine apreciabilă, evitând o dispersare
a strategiei între niveluri care nu au puncte comune:
pentru autoritatea supremă - strategia, pentru
comandantul militar de pe teren – arta operativă.
Dar, oare această extindere a spectrului nu este
caracteristică pentru majoritatea activităţilor
umane? Nu regrupăm sub aceeaşi denumire de
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religie speculaţiile Sfântului Toma d’Aquino
şi credinţa religioasă simplă şi naivă? Sub cea
de politică, guvernarea statelor şi manevrele
electorale meschine din comitetele Théodule sau
ale consiliilor agricole? Ceea ce contează, dincolo
de multiplicitatea nivelurilor, este existenţa unui
criteriu unificator care să dea sens conceptului:
strategie şi artă operativă (cu sensul reţinut astăzi,
moştenit de la şcoala sovietică) ţin de aceeaşi
dialectică a inteligenţelor care utilizează forţa
pentru a-şi rezolva conflictul. Evident, această
reflecţie conceptuală este mai dificilă decât o
simplă ierarhizare a nivelurilor3 şi nu constituie un
motiv pentru a ne dispensa de ea.
Ştiinţa strategică este pragmatică, guvernată de
căutarea eficienţei. Dialectica tradiţională strategie/
tactică era, din acest punct de vedere, mai practică
decât articularea ternară cu care a fost înlocuită. În
mod sigur, aceasta autorizează dezvoltări teoretice
mai fine, dar cu preţul unei pierderi de sens a
strategiei. Avantajul său principal, dacă trebuie să-i
găsim unul, este, dacă putem spune, tactic: militarii
pot recupera, sub acoperirea artei operative,
tot ceea ce avea legătură, altădată, cu strategia
militară. În timp ce libertatea lor de exprimare este

mult limitată în dezbaterea strategică, libertatea lor
de manevră este totală în domeniul artei operative,
cuvânt barbar care nu însemnă mare lucru pentru
consilierii prinţului. Aceasta reprezintă un avantaj
de care trebuie să ţinem seama şi de care trebuie
să ne folosim cu moderaţie. Dar, nu constituie,
în mod necesar, un argument suficient pentru a
justifica înclinaţia contemporană a vocabularului
conflictual. Împotriva modei actuale a conceptului
de artă operativă, noi vom face apel la principiul de
parcimonie al lui Guillaume d’Ockam: „Entităţile
nu trebuie multiplicate, dacă nu este necesar.”
Traducere: Despina NICOLAIE
NOTE:
Richard W. HARRISON, The Russian Way of War.
Operational Art 1904-1940, Lawrence, University Press
of Kansas, 2001.
2
Herbert ROSINSKI, Frontiere conceptuale între
strategie, operaţii şi tactică în arta războiului, Stratégique
68, 4-79, pp. 7-19.
3
Ca şi cea din Glosarul interarmate de utilizare a
forţelor, care defineşte un nivel strategic, dar se abţine
să definească strategia.
1
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CONFRUNTAREA FORŢELOR
MARITIME ALE NAŢIUNILOR
EUROPENE CU PROVOCĂRILE
SECOLULUI 21
Dr. Krzysztof KUBIAK
Autorul prezintă schimbările survenite în
principalele sarcini ale marinelor europene după
încheierea Războiului Rece. El afirmă că flotele
contemporane sunt similare celor din perioada
victoriană şi îndeplinesc, în principal, misiuni
expediţionare. Cei mai importanţi factori care au
determinat viitorul mediu naval sunt: dinamismul
semnificativ al schimbării situaţiilor şi spectrul
larg al provocărilor care necesită o flexibilitate a
forţelor, litoralitatea – un accent pe apele de coastă
(litorale), capabilităţile expediţionare, asimetria,
caracterul întrunit, lucrul în reţea. Autorul susţine
că flotele sunt instrumente foarte eficiente ale
politicii internaţionale, dar şi-au pierdut abilitatea
de a conduce singure operaţii. Flotele au devenit
o parte a unui sistem întrunit, capabil să utilizeze
efectul sinergiei.
Sfârşitul Războiului Rece a produs - într-o
dimensiune europeană regională – o ameninţare
redusă a unui conflict de mare intensitate. „Vechiul
continent” se afla într-o pauză strategică1. Cu toate
acestea, nu înseamnă că se apropia de viziunea
lui Francis Fukuyama vizavi de sfârşitul istoriei2,
văzut ca o răspândire globală a democraţiei liberale
şi a economiei de piaţă. În paralel, a apărut un
nou spectru de detalii noi, periculoase, mult mai
ameninţătoare, datorită independenţei lor totale
faţă de cele nescrise, dar acceptate atât de Est, cât
şi de Vest, faţă de limitările erei anterioare.
Mult mai important, în joc era o nouă energie,
atât în conflictele locale, deşi fusese anterior
canalizată spre rivalitatea globală a blocurilor
politico-militare antagoniste, dar şi spre conflictele
interne, care fuseseră ţinute sub control de
guvernele autoritare. Luptele nu se dau, acum,
doar la periferia zonei de securitate europene, ci
şi în Balcani şi în Transnistria, aflate în imediate
vecinătate a centrului strategic al continentului.
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Terorismul a devenit un factor la fel de
important, care influenţează securitatea europeană.
Acea metodă, considerată cândva o aberaţie
politică, un fel de cancer într-o societate sănătoasă,
s-a transformat de la tactică la strategie, adaptată
de un inamic în dezvoltare într-o cultură diferită.
Dezvoltarea abilităţilor organizaţiilor teroriste este
strâns legată de creşterea numărului conflictelor
locale. Se constată o dispariţie a conducerii
guvernamentale eficiente şi funcţionale în aşanumitele zone de conflict, precum: Coasta Guineea
(Liberia – Coasta de Fildeş – Sierra Leone),
Republica Democratică Congo, cu ţările centralafricane vecine, Afganistan, Sudul şi Vestul
Sudanului, Sudul Somaliei. Astfel, au devenit un
refugiu perfect pentru diferiţi extremişti politici,
celule ale organizaţiilor teroriste internaţionale.
Prin negocierea unor acorduri cu părţile implicate în
conflictele locale, teroriştii şi-au câştigat libertatea
deplină de acţiune şi au obţinut acces la un grup
important de recrutare. Există un scenariu posibil,
în care – aşa cum s-a întâmplat în Afganistan –
apar structuri ale unei naţiuni după un război civil
susţinut de o organizaţie teroristă.
Trebuie subliniat faptul că, în multe cazuri,
părţile unui conflict încearcă, cu mai mult sau mai
puţin succes, să îşi mute activităţile pe mare. Drept
rezultat, nu doar forţele navale ale unui inamic
sunt atacate, ci şi vasele comerciale şi diferitele
facilităţi, de exemplu, instalaţii petroliere. De
aceea, „nonpacea” globală nu se referă doar la sol.
Zonele de instabilitate se extind şi influenţează
puternic flota comercială.
O altă activitate legată de sfârşitul Războiului
Rece este dezvoltarea structurilor crimei
transnaţionale.
Transformarea
guvernelor
autoritare în structuri liberale, introducerea unor
proceduri mai facile de trecere a frontierei şi, în
general, creşterea mobilităţii europenilor au fost
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exploatate de grupările crimei organizate. Scala
traficului de droguri, întinderea şi volumul migraţiei
ilegale au crescut în mod semnificativ, a apărut
o clasă complet nouă de ameninţări derivate din
potenţiala implicare a crimei organizate în traficul
cu componente ale armelor de distrugere în masă.
Condiţiile specifice, de exemplu, statutul legal al
zonelor maritime, fac din apele care înconjoară
Europa un loc mai atractiv decât zonele terestre
pentru actorii menţionaţi anterior.
Toţi aceşti factori, care, în cazul flotelor europene
ale NATO, sunt însoţiţi de dispariţia clasicului
„inamic de pe apă”, determină o reevaluare
profundă a sarcinilor şi funcţiilor navale.
Noi sarcini pentru vremuri noi
Pe vremea rivalităţilor dintre Est şi Vest,
principala sarcină a flotelor europene ale NATO
era aceea de a menţine un avantaj constant în
Marea Baltică, Marea Mediterană şi de a controla
liniile de comunicaţie maritimă dintre susţinerea
americană şi teatrul de război european. În actuala
eră, post-Război Rece, sarcinile generale ale
flotelor pot fi definite după cum urmează:
-participarea la o gamă largă de activităţi
îndreptate spre controlul „punctelor fierbinţi” şi
suprimarea situaţiilor de criză care reprezintă o
ameninţare directă sau indirectă la adresa securităţii
europene;
-asigurarea, din punct de vedere european,
a securităţii liniilor de comunicaţie maritimă
(antipiraterie şi activităţi antiteroriste);
-sprijinirea agenţiilor maritime de impunere a
legii în lupta împotriva activităţilor criminale de
pe mare.
Evoluţia fundamentală a sarcinilor merge
dincolo de schimbarea zonelor operaţionale pentru
forţele navale şi apariţia unui nou tip de inamic.
Pentru a acţiona eficient, în noile circumstanţe,
forţele navale au fost obligate să abandoneze apele
deschise şi să îşi concentreze atenţia asupra apelor
de coastă. Operaţiunile întreprinse cu participarea
forţelor navale iau o formă expediţionară, sunt
departe de casă, forţele fiind obligate să se
autosusţină săptămâni, poate chiar luni. Tot mai
des, inamicul nu este o flotă navală a unei alte
naţiuni, ci vase maritime ale unor grupări criminale,
ale unor piraţi sau organizaţii teroriste. De aceea,
forţele navale se confruntă atât cu provocările

asimetrice ce ţin de actualele relaţii internaţionale,
cât şi cu războiul asimetric.
Înainte de a intra în detaliile sarcinilor care pot
fi îndeplinite de forţele navale în actuala situaţie,
trebuie adăugate câteva comentarii. În primul rând,
dincolo de schimbarea fundamentală în situaţia
politică, flotele au intrat într-o fază a revoluţiei
tehnologice, care a dus la introducerea unor
tehnologii computerizate tot mai sofisticate şi mai
avansate. Punctul de vedere tradiţional legat de
comunicaţiile maritime, încet-încet, se disipează,
în timp ce standardul dominant în forţele navale
moderne este fixat de soluţia bazată pe reţea3, care
permite o creştere a potenţialului combativ, fără
o investiţie semnificativă în armament. Tendinţa
cea mai pregnantă este legată de implementarea
soluţiilor bazate pe reţea, fără a le limita la o
categorie de forţe şi dezvoltând un spaţiu cibernetic
comun de informaţii referitoare la forţele armate
(forţele întrunite).
Două dintre elementele menţionate anterior,
schimbarea caracterului sarcinilor şi revoluţia
tehnologică, au făcut ca operaţiunile navale
să-şi piardă autonomia (atât operaţional, cât şi
informaţional). De aceea, în prezent, marinele
acţionează, în cea mai mare parte a cazurilor, în
cadrul unor operaţiuni întrunite, în care sunt una
dintre forţele componente care duce o luptă solaer-apă (în viitor, sol-aer-apă-ciberspaţiu-spaţiu
cosmic).
Rezumând, viitoarele operaţiuni navale vor fi
caracterizate de:
-un dinamism semnificativ în privinţa schimbării
situaţiei şi o extindere a spectrului provocărilor
care cer flexibilitatea forţelor, înţeles ca abilitatea
de a îndeplini un spectru larg de sarcini, atât
militare (conflicte de intensitate redusă, medie,
ridicată), cât şi noncombat (operaţiuni altele decât
războiul);
-litoralitate – accent pe apele litorale;
-capabilitate expediţionară - acţionează în zone
îndepărtate, independent de sprijinul bazei de
acasă;
-asimetrie – a acţiona împotriva unor grupuri
nonstatale, organizaţii teroriste, ale crimei
organizate, pirateriei;
-caracter întrunit – operaţiunile navale vor
fi unul din elementele operaţiunilor întrunite,
alcătuite din cel puţin două categorii de forţe;
-lucrul în reţea – anumite elemente ale formaţiei
de luptă vor fi legate, prin linii de mare viteză de
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transfer, pentru a face schimb de informaţii;
-multinaţionalitate
–
datorită
scăderii
dimensiunilor flotelor (ca şi ale forţelor armate,
ca întreg), o singură ţară europeană nu va putea
îndeplini gama largă de activităţi dintr-o operaţiune
expediţionară. De aceea, este aproape sigur că,
în majoritatea cazurilor, vor participa mai multe
naţiuni la o astfel de angajare.
Forţele navale dintr-o operaţiune întrunită
Nu intenţionăm să discutăm chestiuni legate de
participarea forţelor navale la operaţiuni întrunite,
să descriem un scenariu solid, specific, al unei
viitoare angajări. Intenţia noastră este de a prezenta
potenţialele capabilităţi şi limitările forţelor navale
angajate în astfel de misiuni, de a trasa forma şi
echipamentul necesare unei aşa-numite cutii cu
scule, ce ar putea fi utilizată în concordanţă cu
nevoile şi condiţiile unei situaţii date. Cu toate
acestea, s-a presupus că instrumentele furnizate
de flote vor fi dispuse într-un cadru perceput, în
general, ca situaţie de criză, desfăşurată departe de
Europa (de exemplu, Golful Guineea).
Analizând capabilităţile forţelor navale în cadrul
unei operaţiuni întrunite, trebuie să se ţină cont de
faptul că sunt capabile de o dislocare relativ rapidă
în zona dorită şi s-ar putea autosusţine o perioadă
lungă de timp.
Se presupune că un grup de vase de diferite
tipuri, printre care şi nave-doc de debarcare, ar
putea parcurge 400 de mile nautice (740 km) în 24
de ore. Dacă este îndepărtat un element amfibiu şi
grupul este alcătuit doar din vase de suprafaţă din
clasa fregatelor (sau superioară), distanţa creşte la
aproximativ 600 de mile nautice (1100 km).
Un grup de vase de război (în funcţie de clasele
şi tipurile vaselor, ca şi de tipul operaţiunilor) se
poate autosusţine câteva zile. Dacă se pregăteşte şi
se desfăşoară o reaprovizionare pe mare, timpul de
autosusţinere în zonă ar putea fi extins şi limitat,
practic, doar la rezistenţa psihologică a echipajului
şi la soliditatea tehnică a sistemului fundamental.
De exemplu, Forţele Navale ale SUA consideră
că o perioadă de şase luni este durata maximă a
unei operaţiuni fără bază. În cursul războiului
din Insulele Falkland, vasele Marinei britanice
au acţionat în Atlanticul de Sud, în medie, 90 de
zile fiecare, Marina poloneză a dislocat în Golful
Persic, timp de un an, vasul Xawery Czernicki (cu
toate acestea, avea sprijin de la bazele aliate şi
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rotaţia personalului se făcea o dată la şase luni).
Astfel, reaprovizionarea şi rotaţia personalului,
în funcţie de prezenţa forţelor navale în zonele de
interes, pot fi nelimitate.
În plus, trebuie subliniat faptul că există
limitări juridice internaţionale pentru acţiunile
forţelor navale. Zonele oceanice, cu excepţia
unui aliniament de 12 mile de ape teritoriale de
la ţările de pe coastă şi arhipelaguri, fac loc unei
aşa-numite „mări libere”. Nicio ţară nu îşi poate
extinde suveranitatea dincolo de acea zonă sau
încerca să limiteze navigaţia. Regula de mai sus se
aplică şi navelor de război. În general, dislocarea
unui de grup de vase, chiar pentru o perioadă lungă
de timp, într-o zonă de litoral, dincolo de apele
teritoriale, nu are nevoie de un acord formal sau
de vreo aprobare.
De aceea, un grup de vase în ape litorale ar
putea forma un fel de bază operaţională mobilă
atât pentru operaţiuni combative, cât şi pentru
operaţiuni altele decât războiul. Baza operaţională
maritimă este, prin urmare, un instrument care
permite o reacţie flexibilă la posibilele rezultate
ale situaţiei. Bineînţeles, este probabilă folosirea
forţelor în cursul unei operaţiuni expediţionare,
atunci când propriile forţe nu pot construi o bază la
sol sau nu pot sprijini alte componente ale forţelor
întrunite care acţionează în zonele de litoral.
Prezenţă şi supraveghere
Simpla prezenţă a unui grup de nave într-o
zonă tensionată este o demonstraţie de forţă şi o
determinare de a împiedica o ulterioară escaladare.
În acea fază de angajare timpurie, numită faza de
prezenţă, forţele navale, dincolo de semnalizare, ar
putea întreprinde operaţiuni de supraveghere (din
motive politice, este adesea numită monitorizarea
situaţiei).
O forţă navală, în funcţie de alcătuirea ei, ar putea
întreprinde acţiuni de supraveghere cu avioane de
patrulare marină (şi UAV-uri), vase de suprafaţă,
submarine şi forţe navale speciale. Principalul
avantaj al supravegherii îndeplinite de un grup de
vase este reprezentat de prezenţa lor permanentă
în zonă, eliminând, astfel, efectul periodic. Atunci
când se utilizează un submarin, supravegherea ar
putea fi făcută pe ascuns şi, dacă situaţia o cere, ar
putea fi efectuată în interiorul apelor teritoriale ale
unei ţări costiere. Submarinele sunt, de asemenea,
folosite ca mijloc de transport spre ţărm şi pentru
evacuarea forţelor speciale.

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2006

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
Atunci când se analizează chestiunea legată de
prezenţa într-o anumită zonă, nu putem să trecem
cu vederea faptul că, pe viitor, forţele navale (ale
anumitor ţări, printre care şi SUA) îşi vor dezvolta
capabilitatea aeriană şi antiaeriană pe teatru.
Crearea grupării de apărare antiaeriană zonală va
fi rezultatul sistemelor de rachete prevăzute pentru
2010, care să contracareze rachetele balistice şi de
croazieră4.
Opinia grupului de lucru american despre
apărarea antiaeriană şi de pe teatru spune că este
separată de un rol militar (un fel de umbrelă
antirachetă asupra unui teatru, asigurând securitatea
forţelor expediţionare) şi va juca şi un rol politic
splendid. Implementarea sa va oferi o oportunitate
de a furniza şi asigura apărarea împotriva
rachetelor balistice şi de croazieră pentru toate
teritoriile ţărilor aliate, precum Israel sau Taiwan.
Acest lucru va determina întărirea încrederii
americane şi a legăturilor cu aliaţii lor. În plus,
Statele Unite vor rezista la ceea ce s-ar putea numi
negarea accesului în anumite zone, întreprinsă
cu arme şi rachete nucleare. Grupul descris va fi
caracterizat de autosusţinere, mobilitate şi un grad
ridicat de pregătire combativă. Grupul va începe
operaţia la scurt timp după sosirea în zona dorită,
fără necesitatea dezvoltării unor facilităţi costiere.
Conceptul de semnalizare va căpăta, astfel, un sens
totalmente nou.
Cu toate acestea, dacă demonstraţia de pregătire
pentru a utiliza forţa se va dovedi a fi insuficientă
pentru a stopa escaladarea unei crize, forţele navale
vor putea iniţia sarcini pentru faza de angajare
preliminară.
Controlul (supravegherea) vaselor
Experienţele conflictelor care s-au produs
după 1990 arată că elementul tipic de activitate în
această fază este introducerea diferitelor forme de

control (supraveghere) ale vaselor către şi dintr-un
port al unei naţiuni responsabile de începutul şi
escaladarea unei crize. Controlul vaselor trebuie să
fie perceput ca incluzând un spectru larg de sarcini,
pornind de la monitorizarea traficului maritim,
semnalizarea vaselor şi investigarea unui cargo,
încheind cu impunerea unui embargo, de către
organizaţiile internaţionale, care ar putea include
urcarea la bord, inspectarea şi escortarea vaselor
suspecte până în propriile porturi.
Controlul capabilităţilor de transport ale
forţelor navale ar putea fi folosit şi în operaţiunile
altele decât războiul. Permite activităţi împotriva
crimelor de pe mare (piraterie, contrabandă,
trafic cu droguri etc.), contraproliferării armelor
de distrugere în masă şi sprijinul formaţiilor de
poliţie maritimă. Cu toate acestea, caracterul
nautic indubitabil al controlului navelor nu pare a
fi efectuat în viitor doar cu ajutorul forţelor navale.
Nu e nici o îndoială că trebuie să existe o oarecare
formă de cooperare, în special din partea forţelor
aeriene.
Magnitudinea efortului şi durata activităţilor
legate de controlul unui vas sunt cel mai bine
ilustrate de operaţiunile forţelor navale în cursul
crizei din Balcani. Forţele internaţionale au
acţionat atunci în Marea Adriatică, din iulie 1992
până la jumătatea lui 1996, impunând embargoul
(Tabelul 1).
Dacă nici demonstraţia de forţă – prezenţa unui
grup de vase în ape litorale – şi nici controlul vaselor
nu dau rezultatele scontate, este foarte probabil să
înceapă următoarea fază - faza angajării depline.
Proiecţia puterii pe mare
Referindu-ne din nou la experienţele conflictelor armate de după 1990, afirmăm că primul
pas al fazei discutate se referă la obţinerea
superiorităţii aeriene. De aceea, forţele navale vor
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participa la o campanie aeriană întrunită, alocând
vase aeropurtate (atât combative, cât şi de sprijin),
atacând ţintele desemnate cu rachete de croazieră.
Obţinerea superiorităţii aeriene nu înseamnă
eliminarea unei ameninţări cu propriile forţe de
suprafaţă din acea direcţie. Principala ameninţare
este reprezentată de rachetele ghidate lansate de pe
diferite platforme (vase de suprafaţă, submarine,
avioane, lansatoare mobile de pe ţărm). Pericolul
este redus prin acţiuni antiaeriene conduse, în
funcţie de alcătuirea grupului, cu vase aeropurtate,
rachete sol-aer. Participarea la campaniile aeriene
întrunite este unul din elementele de proiecţie a
forţei la ţărm, dar nu foloseşte toate capabilităţile
forţelor navale din acea zonă.
În ultimii ani, am observat o dezvoltare foarte
dinamică a atacurilor terestre de pe nave şi de
susţinere a sistemelor de supraveghere. Armele
SLAM au fost primele care au apărut (Stand Off
Land Attack Missile), având la bază rachete navale
tipice sol-sol. În prezent, fiecare rachetă antinavă
(incluzând şi rachetele suedeze RBS-15) îşi are
echivalentul în clasa SLAM. Au apărut noi tipuri de
rachete, capabile de atacuri de precizie împotriva
ţintelor terestre, în arsenalul forţelor navale (de
exemplu, Polyphem din Germania). De asemenea,
artileria marină experimentează capacitatea de
recunoaştere. În următorii ani, ne aşteptăm la
introducerea armelor de 130-203 mm, cu o rază de
acţiune de 100-130 km. Tendinţa de îmbunătăţire
a capabilităţilor de atac terestru ale artileriei
montate la bord ar putea fi indicată ca exemplu al
unui experiment german – montarea unei turele
de 155 mm PHZ 2000 pe o fregată din clasa 123
(pentru a înlocui arma navală de 76 mm) sau ale
experimentelor suedeze legate de înarmarea vaselor
de asalt Stridsbat cu aruncătoare automate de tip
AMOS. Am putea chiar susţine că, indiferent cât
de lent evoluează armele anti-navă, capabilităţile
de atac la sol cresc în progresie geometrică. Alături
de progresul tehnologic, şi îmbunătăţirea constantă
a sistemelor de comunicare (crearea unei imagini
operaţionale comune pentru forţele întrunite)
permite atacuri ale forţelor navale multinaţionale
şi ale altor componente împotriva unor ţinte aflate
la zeci sau sute de kilometri în interior.
De asemenea, ar trebui subliniat că noile arme
cresc flexibilitatea şi selectivitatea în angajarea
împotriva ţintelor terestre. Folosind aceste arme,
de exemplu, e posibil să loveşti cu exactitate ţinte
mici: automobile selectate, anumite elemente de
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infrastructură sau chiar anumite ferestre dintr-o
clădire.
Superioritate permanentă pe mare
Superioritatea aeriană este o condiţie esenţială
pentru a ajunge la o superioritate permanentă pe
mare, care este înţeleasă drept:
-eliminarea submarinelor inamice,
-eliminarea navelor de suprafaţă ale
inamicului,
-eliminarea lansatoarelor de rachete de coastă,
-eliminarea forţelor speciale navale şi a
formaţiunilor neregulate,
-eliminarea ameninţării cu mine.
Atingerea acelui obiectiv ar putea contribui
la asigurarea trecerii propriilor nave de război şi
de transport sau pentru a crea condiţii operaţiunii
amfibie, ori de a deschide porturile inamice
capturate pentru propriul transport.
În ciuda aparenţelor, ca în cazul controlului
vaselor, obţinerea superiorităţii pe mare nu mai
este o chestiune ce ţine doar de domeniul forţelor
navale. Ar trebui să presupunem că sarcinile
conexe ar putea fi duse la îndeplinire şi de unităţi
desemnate ale forţelor aeriene (teatrul mutânduse, astfel, spre zonele de coastă), în principal de
elicoptere de atac. Această tendinţă este cel mai
bine ilustrată de Marina Britanică – portavionul
Invincible este dotat cu avioane Harrier FA2 şi
Harrier GR7. În plus, atât Marea Britanie, cât
şi Olanda analizează posibilitatea de a folosi
elicopterele Apache de pe nave echipate cu o
punte de zbor de dimensiuni considerabile. De
asemenea, e greu de supraestimat rolul forţelor
speciale, atunci când se discută despre sarcini. Ar
putea reieşi că un rol-cheie pentru atingerea unei
superiorităţi permanente pe mare ar putea fi jucat
de forţele terestre, de exemplu, prin capturarea
zonei vaselor de bază ale inamicului.
Operaţii amfibie
Formate pe baza unui grup de nave, bazele
operaţionale mobile vor avea un caracter modular.
Dacă situaţia o va cere, ele vor cuprinde şi un
element-modul de vase amfibie, având la bord
infanterie marină sau forţe terestre. Ar trebui
subliniat că, în prezent, există o tendinţă, a
majorităţii unităţilor, de a considera că forţele
uşoare sunt adecvate pentru operaţiunile de pe
mare, în special dacă primele mijloace de mutare
a soldaţilor de pe un vas la ţărm sunt, în prezent,
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elicopterele, şi nu vasele de asalt. Pe de altă parte,
treptat, infanteria marină încetează să mai fie
alcătuită din trupe clasice, de amfibie, atunci când
desfăşoară operaţiuni în munţii din Afganistan sau
în deşertul din Irak.
O altă remarcă – vasele moderne amfibie, ca
şi vasele ce alcătuiesc flotele europene, au fost
construite pentru a putea oferi condiţii pentru
staţionări îndelungate ale trupelor şi echipamentului
la bord. De aceea, am putea afirma că nici condiţia
fizică a soldaţilor şi nici potenţialul lor de luptă nu
vor fi afectate de o şedere de câteva luni la bord.
Facem distincţie între următoarele tipuri de
asalturi amfibie:
-asalt amfibie – pe coasta inamicului, obiectivul
fiind acela de a asigura ţărmul; o formă specifică
a asaltului amfibie este operaţia pe coasta unui
potenţial inamic – forţele aterizează cu permisiunea
celor care controlează ţărmul, dar e posibil ca
situaţia să se schimbe; este caracteristica unui
spectru larg de operaţiuni altele decât războiul;
-demonstraţia amfibie – condusă pentru a înşela
un inamic în privinţa intenţiilor reale ale propriilor
forţe sau de a le provoca să-şi dezvăluie poziţiile;
-raid amfibie – o incursiune rapidă pe coasta
inamicului, obiectivul fiind acela de a controla
temporar o anumită zonă (obiect, facilitate), pentru
a produce daune, a culege informaţii, pentru a
captura sau evacua anumite persoane;
-retragerea amfibie – retragerea forţelor de pe
coasta unui inamic sau a unui potenţial inamic, ori
dintr-o zonă în care nu se doreşte prezenţa forţelor
(de exemplu, încheierea misiunii de sprijin al păcii
din Somalia).
Forţele care aterizează de pe vase amfibie pot
acţiona independent sau pot efectua faza iniţială a
ieşirilor forţelor terestre – prin preluarea controlului
plajelor, organizând o bază de reaprovizionare,
capturând şi asigurând porturile. De asemenea,
grupurile amfibie au fost folosite pentru a executa
retragerea mobilă a forţelor care acţionează în
mediu terestru.
Ca şi în cazul scopului îndatoririlor legate de
controlul navelor, în cazul sarcinilor amfibie,
abilitatea de a fi duse la îndeplinire de către
grupuri navale, pe timpul unui conflict, înseamnă
capabilitatea de a acţiona similar în operaţiuni altele
decât războiul. În cea de-a doua variantă, e posibil
să se execute, de exemplu: transportul forţelor
care monitorizează o încetare a focului, tabere de
aşteptare pentru refugiaţi sau controlul asistenţei

umanitare, evacuarea propriilor cetăţeni care se
află în zone periculoase. În plus, de pe mare pot fi
îndeplinite mai multe activităţi de întrajutorare.
Dimensiunea maritimă a transportului strategic
Dincolo de activităţile ce se desfăşoară întro zonă de criză (zonă de luptă), forţele navale
au jucat şi vor juca un rol-cheie în transportul şi
susţinerea trupelor în teatru. Transportul maritim
a fost şi va rămâne un mijloc dominant pentru
transportul strategic.
Este aproape o regulă ca transportul aerian să fie
folosit pentru a transfera personalul, iar transportul
maritim pentru echipament şi provizii. Cu toate
acestea, nu putem presupune, a priori, că cel care
coordonează transportul strategic va avea întotdeauna
la dispoziţie aeroporturi şi zone sigure de dislocare
în imediata apropiere a teatrului de operaţii.
Transportul militar pe mare utilizează, de
obicei, trei tipuri de unităţi:
-vase navale (de amfibie, transport, nave de
aprovizionare etc.);
-vase provenind de la diferite agenţii şi instituţii
subordonate Marinei sau Ministerului Apărării
(de exemplu, Flota Regală Auxiliară din Marea
Britanie);
-vase achiziţionate, prin diferite mijloace,
de pe piaţa civilă (STUFT – nave comerciale
rechiziţionate).
În toate aceste cazuri, forţele navale sunt
responsabile de coordonarea transportului şi oferirea
securităţii navelor (sau a celor achiziţionate) pe
parcursul traseului. Cea de-a doua responsabilitate
menţionată a crescut, în ultimii ani, în importanţă.
În timp ce pe vremea Războiului Rece protecţia
pe mare era limitată, de obicei, la porturile de
destinaţie şi imediata lor vecinătate, în prezent,
datorită ameninţărilor tot mai mari venite din
partea unui inamic nestatal, a apărut necesitatea de
a oferi protecţie pe parcursul întregii călătorii sau,
cel puţin, în zonele mai compacte, ori de-a lungul
coastelor statelor instabile. Un bun exemplu este
reprezentat de măsurile de securitate adoptate
de NATO, în Strâmtoarea Gibraltar, în cursul
operaţiunii Active Endeavour.
Rolul transportului maritim este ilustrat în
Tabelul 2, care prezintă cantitatea de echipament
britanic transportată în Golful Persic în perioada
care a precedat operaţiunea Iraqi Freedom.
Personalul, un total de 46150 de soldaţi, a fost
transportat, în majoritate, pe calea aerului.
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Fără nicio urmă de exagerare, există o teorie
potrivit căreia transportul maritim reprezintă
esenţa operaţiilor moderne expediţionare. Cu
toate acestea, e greu de determinat dimensiunea
transportului maritim necesar, pentru că depinde
de transformările din arhitectura contemporană de
securitate. S-ar putea întâmpla ca într-un an să fie
nevoie de un transport maritim care să se ridice la
mii de tone, iar în anii următori să nu fie nevoie
de acest tip de transport. Astfel, apare întrebarea
legată de cum să îşi asigure un stat capacitatea de
transport maritim şi cum să o menţină la un cost
cât mai redus. Se pare că, în cazul statelor mici şi
mijlocii, niciuna dintre soluţii nu este bună, toate
fiind prea scumpe. O a treia soluţie se referă la o
marjă mare de incertitudine, derivată din situaţia
de pe piaţă – atunci când e nevoie de transport
maritim, s-ar putea să nu fie disponibil.
Există, totuşi, o soluţie, care vine din fuziunea
soluţiilor doi şi trei, implicând un parteneriat
public-privat. Vom discuta această soluţie
pornind de la exemplul britanic. Pentru a creşte
capabilităţile de transport maritim, simultan cu
reducerea costurilor, Ministerul Apărării Naţionale
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din Marea Britanie a comandat două vase la
Harland and Wolff Shipyard din Belfast şi patru la
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft: Hurst Point,
Hartland Point, Eddystone, Anvil Point, Longstoe,
Beachy Head. Regulat, erau utilizate de AWSR
Ltd., care, cu toate acestea, era obligată să le pună,
la un anume moment, la dispoziţia forţelor armate.
Contractul s-a semnat pe o perioadă de 25 de ani.
Operaţiunea de tranzit dinaintea celui de-al doilea
război din Golf, din toamna lui 2002, a presupus
utilizarea vaselor: Hartland Point, Anvil Point,
Hurst Point şi Eddystone, ceea ce însemna 11%
din nevoile forţelor armate5.
Se pare că şi Polonia ar putea utiliza această
soluţie, după anumite modificări de ordin legal.
Ar putea apărea noi posibilităţi, după ce i s-ar
conferi o dimensiune internaţională – o Iniţiativă a
Transportului Maritim în Marea Baltică.
Încheiere
Mările şi oceanele reprezintă aproape 70% din
suprafaţa Terrei. Mai mult de 60% din populaţia
Pământului trăieşte la mai puţin de 400 km de
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coastă. Comerţul pe mare reprezintă esenţa pieţei
contemporane – aproape 98% din comerţul
internaţional este desfăşurat pe mare, pentru că
astfel se asigură comunicarea (transportul) între
depozitele de resurse naturale şi zonele de consum.
Doar datele de mai sus determină teza potrivit
căreia forţele navale ar putea oferi conducători
politici un spectru larg de opţiuni în diferite situaţii
de criză. În acelaşi timp, nu există nici o îndoială
că succesul operaţiunii va depinde, în mare
măsură, de succesul operaţiunii terestre. Luând în
calcul aceste elemente, forţele navale trebuie să fie
pregătite să ducă la îndeplinire misiuni în zone de
coastă (litorale), pentru a putea influenţa situaţia
de la ţărm. Utilizarea la maximum a capabilităţilor
forţelor navale nu s-ar putea produce decât în
cursul operaţiunilor întrunite.
Analizând cele de mai sus, e greu să nu
aminteşti o altă teză generală, cea a lui Michael
Howard, referitoare la forţele navale. În cursul
marii revoluţii produse de înlocuirea lemnului cu
metalul şi de navigarea cu aburi, el a scris:
E greu să nu îţi pară rău de ofiţerii navali ai
secolului 19, care, timp de o generaţie, au trebuit
să îşi schimbe mentalitatea despre nave, arme şi
tactică, de la Nelson la Tripitz, şi au trebuit să îşi
înlocuiască navele de tip Victory cu vase de război.
În acelaşi timp, au trebuit să înţeleagă că, dacă
rămân în urmă, rezultatul ar putea fi catastrofic
pentru ţară.
În prezent, ritmul schimbărilor e mai rapid
decât pe vremea lui Howard şi e nevoie de mai
puţin timp decât o generaţie pentru a ne adapta.

NOTE:
Problema este discutată pe larg şi interpretată de
Bolesław Balcerowicz. Vezi B. BALCEROWICZ,
Pokój i “nie – pokój” Warsaw 2002, pp. 199-206.
2
Vezi F. FUKUYAMA, Koniec historii, Poznań
2000.
3
Ideea Războiului Bazat pe Reţea – RBR- este de
a obţine avantaje informaţionale şi de a fi folosite de
către un comandant, pentru a obţine avantajul comenzii,
şi, în final, avantajul operaţional. Avantajul este obţinut
printr-o imagine largă, constant adusă la zi, pusă la
dispoziţia comandantului de la un anumit nivel. Pentru
ca acea imagine să fie stabilă şi completă, structurile
care achiziţionează, analizează şi utilizează informaţiile
trebuie să fie legate în reţea. Pe scurt, principalul obiectiv
al RBR este de a obţine supremaţia informaţională
pentru a creşte eficienţa operaţiunilor. Vezi See M.
ZIELIŃSKI, Rozwiązania sieciocentryczne w siłach
morskich, „Zeszyty Naukowe AON (Scientific Scripts
of the National Defence Academy)” 2005, no. 1, pp.
150-151.
4
Esenţa grupului va fi reprezentată de crucişătoarele
din clasa Ticonderoga. În 2006 vor începe lucrările
la primul vas, scopul fiind acela de a pune pe nave
elemente din sistemul TAMD. Se estimează că lucrările
vor acoperi toate cele 27 de nave. Comanda zonei de
apărare aeriană – AADC – va fi localizată la bordul
crucişătoarelor. Crucişătoarele optimizate pentru
războiul antiaerian vor fi protejate de un distrugător din
clasa Arleigh Burke şi un submarin nuclear multiscop.
5
La acea vreme, două nave – Beachy Head şi
Longstone - au fost închiriate unui proprietar finlandez,
Transfennica Limited, şi au funcţionat pe relaţia HankoLubek.
1

Comandorul (r.) prof. univ. dr. Krzysztof KUBIAK este şeful Catedrei de Securitate Internaţională
de la Lower Silesian University of Education din Wroclaw şi lector la Academia Navală din Gdansk.
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IMPACTUL GEOPOLITIC
ŞI MANAGERIAL ÎN CRIZA
FINANCIARĂ DIN ASIA DE SUD-EST
Dr. Ion PETRESCU
De multă vreme şi pretutindeni, viaţa
economică, socială, munca, politica, viaţa militară
sunt afectate de criza mondială, criza pieţei, criza
locurilor de muncă, criza în sânul guvernului,
criza geopolitică, criza financiară, etc. Crizele
ne însoţesc, ne marchează, ne formează, ne oferă
modele şi simboluri, ne stăpânesc.
Şi în registrul geopolitic şi managerial, criza
este ataşată evenimentelor sau episoadelor
economice, sociale, politice care ies din obişnuit
şi tind să devină stare de fapt, comună, cu urmări
ce variază pe scara agresivităţii situaţionale.
Nici criza financiară din Asia de Sud-Est nu a
trecut neobservată. Violenţa ei a făcut-o evidentă
în ochii martorilor şi, mai ales, în ochii celor care
au suportat-o.
1. Asia de Sud-Est sub semnul unor tendinţe
geopolitice şi geostrategice contradictorii
Situată pe un spaţiu geografic restrâns, cuprins
între Oceanul Pacific şi India, Asia de Sud-Est
s-a caracterizat de-a lungul timpului, sub aspect
geopolitic şi geostrategic, prin numeroase şi
frecvente tensiuni generate de interesele marilor
puteri Anglia, Franţa, Olanda şi, mai târziu, SUA.
Aceste interese s-au manifestat la început sub forma
unor conflicte interregionale, mai ales de natură
teritorială, pentru ca ulterior să se transforme în
dispute deschise asupra unor regiuni maritime.
Sub aspect etno-cultural, în Asia de Sud-Est se
resimt amprentele civilizaţiilor din India, China
şi Indonezia. Sub aspect geografic, Indochina
(regiunea fiind situată între India şi China) se
prezintă ca o întinsă peninsulă, în întregime
muntoasă, despărţită de arhipelagul indonezian
prin strâmtoarea Malacca. Şi sub aspect politic,
Asia de Sud-Est grupează state continentale în
Peninsula Indochina1 şi state insulare2, şi teritorii
neautonome3.
În plan militar, statele din această zonă manifestă
un interes în continuă creştere de constituire a unui
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sistem de securitate în care China sau Japonia,
ori amândouă să înlocuiască SUA ca putere
în regiune. O asemenea orientare a determinat
ASEAN4 să pună bazele unei cooperări regionale
de reapropiere de China.
La rândul lor, aspectele economice pot deveni
generatoare de conflicte regionale. Avem în vedere
problema resurselor energetice şi necesitatea
asigurării protecţiei căilor de navigaţie maritime
vitale, care pot determina conturarea unui mediu
geopolitic instabil. Rezultatele slabe în domeniul
economic sunt explicate, în primul rând, de
dependenţa mare a industriilor din regiune de
aprovizionarea cu materii prime şi componente
din străinătate, iar în al doilea rând, de dificultăţile
financiare pe care le cunosc întreprinderile din Asia
de Sud-Est şi, în al treilea rând, de împiedicarea
dezvoltării exporturilor, ca urmare a creşterii
ponderii comerţului intrazonal. Nu trebuie scăpată
din vedere nici îndatorarea masivă a sectorului
privat faţă de băncile străine, dornice, la rândul lor,
să-şi dezvolte afacerile în această zonă dinamică a
lumii.
2. Componenta managerială în criza financiară
din Asia de Sud-Est
2.1 . Criza asiatică şi problema securităţii economice
Poziţionând ţările asiatice între ascensiune
inexorabilă şi prăbuşire, Thierry de Montbrial5
prezintă câteva probleme şi învăţăminte ce pot fi
trase din fenomenele de perturbare care au apărut
în Thailanda în primăvara anului 1997.
Privitor la cauza imediată, ea rezidă în
disfuncţia pieţelor financiare din ţările implicate6.
Mai concret, intermediarii, publici sau privaţi,
stăpâniţi de convingerea că pierderile lor ar fi
mereu acoperite de state, au trecut la o finanţare
neratională a unor investiţii dubioase, îndeosebi în
sectorul imobiliar. Ca urmare, a apărut o mişcare
inflaţionistă, localizată în portofoliile de active.
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Acestui fenomen nu i s-a acordat iniţial suficientă
atenţie, însă, după primele semnale de alarmă
din Thailanda, anticipările s-au răsturnat aproape
simultan.
Aşa cum subliniază George Soros7, criza
financiară din Thailanda a devenit extrem de
descurajantă, din cauza ariei de cuprindere şi
gravităţii sale. Se fac precizări şi cu privire la
cauzele crizei. Astfel, se arată că prima cauză
a crizei a fost o aliniere eronată a monedelor
naţionale. Ţările din Asia de Est au menţinut
un aranjament informal care lega monedele lor
naţionale de dolarul american. Aparenta stabilitate
a acestui aranjament a încurajat băncile şi cercurile
de afaceri locale să contracteze împrumuturi
în valută străină, convertind împrumuturile în
moneda locală - fără realizarea acoperirii prin
operaţiuni de hedging - şi investindu-le apoi
sau împrumutându-le unor proiecte locale, de
preferinţă cele legate de proprietatea imobiliară.
Acesta părea a fi un procedeu lipsit de riscuri de a
produce bani, atât timp cât aranjamentul informal
al legării de dolar era funcţional. Dar aranjamentul
a ajuns să fie supus unor presiuni, mai întâi prin
subevaluarea monedei chinezeşti din 1996 şi apoi
prin aprecierea dolarului american faţă de yenul
japonez. Balanţa comercială a ţărilor în cauză sa deteriorat, deşi deficitele comerciale au fost la
început contrabalansate de afluxul substanţial şi
continuu din conturile de capital.
Despre caracterul neaşteptat al fenomenului,
Joseph E. Stiglitz8 arată că, atunci când s-a prăbuşit
bahtul thailandez, la 2 iulie 1997, nimeni nu ştia că
acesta era începutul celei mai mari crize economice
de după Marea Criză.
Un alt învăţământ semnificativ sintetizat
de Thierry de Montbrial se referă la instituţiile
internaţionale, îndeosebi la Fondul Monetar
Internaţional. Acesta a fost acuzat că nu a
diagnosticat riscurile, că le-a agravat ex ante,
lăsând statele imprudente să creadă că, în caz de
nevoie, va sări mereu în ajutorul lor, iar ex post
impunându-le adesea remedii neadecvate.
Dintre cele trei critici, cea mai întemeiată
i se pare lui Thierry de Montbrial a fi prima.
Se subliniază că este de necontestat faptul
că autorităţile FMI atrăseseră în 1996 atenţia
conducătorilor de la Bangkok şi, într-o măsură
mai mică, celor de la Kuala Lumpur asupra
necesităţii de a-şi reduce deficitele curente, de
a-şi controla mai bine bugetul şi, mai ales, de a-

şi consolida sectorul financiar. Dar, eufemistic
vorbind, sfaturile au fost foarte discret formulate
- întrucât în sistemul internaţional, aşa cum este el,
nici un stat nu recunoaşte vreo autoritate care săi fie superioară. Evident că aici este punctul slab.
Previziunile economice publicate de organizaţia
internaţională - de altfel, nici cele publicate de
OCDE - nu au cuprins niciodată vreo referire
clară la posibilitatea unei crize de încredere de o
asemenea amploare. Nu se cunoaşte nici ca FMI
să fi exprimat temeri legate de vulnerabilitatea
excesivă a sistemului financiar japonez. Pentru a
se justifica, funcţionarii Fondului formulează că
simplul fapt de a trage semnalul alarmei în aşa fel
încât să se audă ar putea avea efecte catastrofale. Se
apreciază de către autor că acest argument nu este
prea convingător, întrucât cea mai bună modalitate
de a limita consecinţele unei dereglări este de a o
repera şi de a o dezvălui cât de curând posibil.
Celelalte două critici adresate Fondului i se
par lui Thierry de Montbrial mai contestabile
şi, de altfel, că sunt contradictorii. În faţa unei
crize efective, susţine autorul, FMI obligă statele
implicate să înghită poţiuni atât de amare, încât
nici un guvern nu poate contempla cu inima uşoară
perspectiva lor.
S-au făcut aprecieri şi cu privire la natura
remediilor, susţinându-se că nu i se poate reproşa
unei instituţii internaţionale că a dat prioritate
pentru stingerea unui incendiu măsurilor care şi-au
dovedit utilitatea în altă parte, înainte de a examina
în detaliu reformele structurale adecvate pentru
fiecare ţară.
Pe aceeaşi problemă a criticilor, dar cu o poziţie
mult mai severă, intervine Joseph E. Stiglitz, care
susţine că, din nefericire, politicile FMI impuse
de-a lungul acestei perioade tumultuoase au
înrăutăţit situaţia. Cum FMI a fost creat cu scopul
clar de a emite avertizări în privinţa izbucnirii unor
asemenea crize şi de a se ocupa de ele, faptul că a dat
greş în atâtea ocazii a ridicat problema regândirii
substanţiale a rolului său, mulţi oameni din SUA şi
din alte ţări cerând o reexaminare a multora dintre
politicile sale şi chiar a instituţiei în sine. Privind în
urmă, este evident că politicile FMI nu numai că au
exacerbat situaţiile de declin economic, dar au fost
răspunzătoare şi de apariţia acestora: liberalizarea
prea rapidă a pieţelor financiare şi de capital a
fost probabil cauza cea mai importantă a crizei,
cu toate că şi greşelile comise de ţările respective
au jucat un rol în declanşarea ei. Astăzi FMI îşi
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recunoaşte multe dintre greşelile făcute, deşi nu
pe toate - reprezentanţii săi şi-au dat seama cât de
periculoasă poate fi, de pildă, liberalizarea exagerat
de rapidă a pieţei de capital -, dar schimbarea de
optică vine prea târziu ca să mai fie de vreun ajutor
pentru ţările aflate deja în suferinţă.
Cel de-al treilea învăţământ din criza asiatică,
tras de către Thierry de Montbrial, ţine de
următoarea observaţie: în cursul anilor ‘90,
gradul de interdependenţă în perimetrul Asiei de
Est a crescut considerabil, fără ca structurile de
cooperare regională, în speţă pe plan economic şi
financiar, să fi cunoscut aceeaşi evoluţie. Aceste
ţări, ai căror reprezentanţi se lăudau odinioară de
a fi ajuns la un grad înalt de integrare fără a se
împovăra cu mecanisme greoaie, ca acelea cu care
se dotase Uniunea Europeană, descoperă după
criză că nu există asigurare reală fără un asigurător.
Ele îşi dau astfel seama că, legându-şi moneda de
dolarul american, nu au creat decât iluzia unui
sistem de cursuri stabile, lipsindu-se de orice
capacitate de reacţie coordonată în caz de furtună.
De unde şi răspunsurile lor, dezastruoase într-o
primă fază, şi incapacitatea lor de a rezista la un
val de devalorizări care aminteşte în mod neplăcut
de lanţul de evenimente din anii ‘30. Incapacitatea
Japoniei de a exercita un rol pe măsura ponderii
sale economice şi opoziţia Statelor Unite9 la orice
tentativă de salvare întreprinsă în afara controlului
lor nu au aranjat lucrurile.
În felul acesta autorul ajunge la ideea că Asia de
Est ar trebui să-şi asigure mijloacele instituţionale
ale integrării, şi aceasta dincolo de sfera economică,
din cauza problemelor teritoriale sau etnice aflate
în litigiu. Dacă această importantă regiune continuă
să rămână pasivă, avertizează prestigiosul om
de ştiinţă, îmbinarea unei recesiuni economice,
cu întregul său cortegiu de consecinţe sociale şi
politice (se vede astăzi acest lucru în Coreea de
Sud şi în Indonezia), cu un incident de frontieră ar
putea avea efectul unei bombe. Nu trebuie uitat nici
faptul că majoritatea statelor din regiune sunt state
multietnice, care suferă de o insuficientă identitate.
În caz de recesiune, diferitele comunităţi inegal
afectate de criză pot fi gata să se arunce unele
asupra altora, ca în Indonezia, sau să-i incrimineze
pe străini.
Şi, în sfârşit, cel de-al patrulea învăţământ pus
în evidenţă de Thierry de Montbrial este legat
de globalizare, extinderea comerţului liber şi
tendinţa spre mobilitatea perfectă a capitalurilor.
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S-a intensificat considerabil interdependenţa
planetară, în timp ce mijloacele de asigurare a
unei bune reglementări de ansamblu lipsesc. În
aceste condiţii, se evocă din nou vechea propunere
a economistului american James Tobin privind
taxarea mişcărilor de capital pe termen scurt,
care, după părerea autorului însuşi, este complet
irealistă. Mai utilă este discuţia despre oportunitatea
controlului asupra intrării capitalurilor în ţări cu
imagine temporar atrăgătoare, în scopul de a evita
efectele de saturaţie şi, mai ales, de a preveni
şocurile provocate de refluxul capitalurilor în cazul
schimbării de comportament - mereu gregar –, din
indiferent ce motiv, al operatorilor pe pieţe.
2.2. Formele de manifestare a crizelor
Aşa cum susţine J. Stiglitz, crizele respective
s‑au manifestat sub două forme bine cunoscute:
-prima este ilustrată în Coreea de Sud, o ţară
cu realizări impresionante, pe care le sistematizăm
astfel:
-o dată ieşită din devastatorul Război
al Coreei, această ţară a formulat o strategie de
dezvoltare care a făcut ca venitul pe locuitor să
crească de opt ori într‑un interval de 30 de ani, a
contribuit la reducerea drastică a sărăciei, a eradicat
analfabetismul şi a făcut ca decalajul tehnologic
dintre Coreea de Sud şi ţările mai avansate să se
diminueze semnificativ;
-la sfârşitul amintitului război, Coreea era
mai săracă decât India; la începutul anilor 1990,
era primită în Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE), clubul celor
mai avansate ţări industrializate. Coreea devenise
unul dintre cei mai mari producători mondiali de
circuite integrate pentru calculatoare, iar marile
sale companii, Samsung, Daewoo şi Hyundai, pro
duceau bunuri cunoscute în toată lumea;
-deşi la începutul transformărilor piaţa
internă de capital se aflase sub un control foarte
strict, presiunile exercitate de SUA au făcut ca
firmele autohtone să‑şi îndrepte cu reţinere atenţia
spre capitalul străin;
-împrumutându‑se din străinătate, firmele
autohtone s‑au expus la fluctuaţiile de pe piaţa
internaţională. La sfârşitul anului 1997, Wall
Street‑ul a fost traversat de zvonul că această
ţară avea probleme, că nu va mai putea să
reînnoiască împrumuturile scadente acordate de
băncile occidentale şi că nu dispunea de rezervele
necesare pentru a se achita de obligaţiile financiare.
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Asemenea zvonuri se pot autoalimenta. Imediat
băncile, care cu puţin timp înainte erau nerăbdătoare
să împrumute bani firmelor coreene, au decis să nu
reînnoiască împrumuturile. Când toate au hotărât
acest lucru, zvonul a devenit realitate: Coreea avea
probleme;
-a doua formă de manifestare este ilustrată de
Thailanda. Aici, aşa cum am arătat şi mai devreme,
un atac speculativ (combinat cu o rată mare de
îndatorare pe termen scurt) a fost principalul
vinovat. Să detaliem situaţiile:
-speculatorii, crezând că o monedă se
va devaloriza, încearcă să scape de aceasta şi
să cumpere dolari; în condiţiile în care moneda
este liber convertibilă - adică poate fi schimbată
în dolari sau în orice altă valută - acest lucru se
poate face uşor. Dar, pe măsură ce cantitatea de
monedă vândută creşte, valoarea ei scade – astfel,
bănuielile speculatorilor ajung să se confirme;
-o altă situaţie, mai des întâlnită, este
aceea în care statul încearcă să susţină moneda
naţională. El vinde dolari din rezerva proprie
(bani pe care ţara îi păstrează, adesea în dolari,
pentru „zile negre”), cumpărând moneda locală
pentru a‑i susţine valoarea. În cele din urmă,
însă, statul rămâne fără valută forte. Nu mai are
dolari de vândut. Moneda naţională se prăbuşeşte.
Speculatorii sunt mulţumiţi. Aşteptările le‑au
fost confirmate. Pot acum să cumpere din nou
monedă locală, obţinând astfel un câştig frumuşel.
Veniturile pot fi substanţiale.
2.3. Elemente de management în reacţiile
Fondului Monetar Internaţional
Se cuvine a se reţine că, dacă crizele au avut
un mod obişnuit de manifestare, la fel de obişnuite
au fost şi reacţiile FMI. Acesta a furnizat sume
uriaşe (în total, incluzând ajutorul financiar din
partea ţărilor din G-7, 95 de miliarde de dolari).
S-a urmărit ca, în acest fel, ţările să poată susţine
cursul de schimb. Mai mult, s-a şi crezut şi
propagat că, dacă piaţa ştia că există suficienţi
bani în vistierie, n-ar mai fi avut nici un rost să
se declanşeze un atac asupra monedei naţionale şi
astfel „încrederea” în aceasta ar fi fost restabilită.
În realitate, însă, banii au servit unui alt scop: ei
au permis ţărilor să furnizeze dolari firmelor care
se împrumutaseră de la băncile occidentale, astfel
încât acestea să‑şi achite datoriile. În felul acesta,
banii respectivi au fost, în parte, un ajutor acordat
băncilor internaţionale şi, în egală măsură, un ajutor

acordat ţărilor în cauză. Pe de altă parte, creditorii
nu au mai avut de suferit din cauza imposibilităţii
de a‑şi recupera împrumuturile acordate. Însă, în
fiecare ţară în care banii FMI erau folosiţi pentru
a susţine temporar un curs de schimb valutar
nerealist, apărea o altă consecinţă: oamenii bogaţi
din ţara respectivă profitau de ocazia de a‑şi
transforma banii în dolari la un curs de schimb
favorabil şi de a‑i transfera în străinătate.
Sub impulsul managerial-financiar, FMI a
pus la banii daţi anumite condiţii, într-un pachet
de măsuri ce ar fi trebuit să rezolve problemele
care au generat criza. Aceste alte componente ale
pachetului, împreună cu banii oferiţi, ar fi trebuit
să convingă pieţele să reînnoiască împrumuturile
şi pe speculatori să‑şi îndrepte atacurile spre alte
ţinte, mai uşor de atins. Componentele respective
constau, de regulă, în rate mai mari ale dobânzilor
- în cazul Asiei de Est fiind vorba despre rate mult
mai mari - plus cheltuieli mai mici ale statului
şi impozite mai mari. De asemenea, constau în
„reforme structurale”, adică schimbări în structura
economiei, despre care se credea că stă la originea
problemelor. În cazul Asiei de Est condiţiile nu sau referit numai la creşterea ratelor dobânzilor şi la
scăderea cheltuielilor statului, ci şi la realizarea unor
schimbări în plan politic şi economic, la reforme
manageriale majore, cum ar fi creşterea gradului
de deschidere şi a transparenţei şi perfecţionarea
cadrului de reglementare a pieţelor financiare, ca
şi la reforme minore, precum desfiinţarea mono
polului asupra cuişoarelor din Indonezia.
Cei de la FMI vor susţine că impunerea acestor
condiţii a fost o chestiune de răspundere. Au dat
miliarde de dolari, aveau răspunderea de a se
asigura nu doar că banii vor fi rambursaţi, ci şi că
ţările făceau „ceea ce trebuia” pentru redresarea
economiilor proprii. Dacă criza macroeconomică
fusese provocată de probleme structurale,
acestea trebuiau să fie rezolvate. Condiţiile erau
acaparatoare, în sensul că ţările care acceptau
ajutorul FMI trebuiau să renunţe, în mare măsură,
la suveranitatea lor economică şi la autonomia
managerială. Unele obiecţii la adresa programelor
Fondului vizau tocmai acest aspect şi faptul că ele
ar fi dus la subminarea democraţiei; altele vizau
faptul că acele condiţii nu contribuiau (şi se pare
că nici nu erau menite să contribuie) la redresarea
economiilor.
Faptele au dovedit că programele - cu toate
condiţiile şi cu toţi banii respectivi - n‑au dat
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rezultate. Ele ar fi trebuit să stopeze căderea
cursurilor de schimb valutar, însă acest lucru nu
s-a întâmplat, pieţele abia întrezărind faptul că
FMI „venise în ajutor”. De fiecare dată, încurcat
de lipsa de efect a potenţialelor sale soluţii, FMI
a cerut ţărilor vinovate de aceasta să ia în serios
chestiunea realizării reformelor necesare. De
fiecare dată, reprezentanţii săi au anunţat lumii că
existau probleme foarte importante care trebuiau
să fie rezolvate, ca să se poată vorbi despre o
adevărată redresare.
În loc să restabilească încrederea în faptul că
banii vor începe să intre în ţară, criticile lansate
de FMI au grăbit exodul capitalului. Din această
cauză, ca şi din alte motive la care ne vom referi
pe scurt mai târziu, percepţia existentă în marea
majoritate a ţărilor în curs de dezvoltare, percepţie
pe care o împărtăşim şi noi, este aceea că FMI a
devenit el însuşi o mare parte a problemei, în loc
să fie o parte a soluţiei.
Urmările negative sunt ample şi cu efecte
nemaiîntâlnite. Pe măsură ce criza avansa, şomajul
creştea tot mai mult, PIB‑ul scădea vertiginos, iar
băncile se închideau. Rata şomajului a crescut de
patru ori în Coreea de Sud, de trei ori în Thailanda
şi de zece ori în Indonezia. În această ultimă
ţară, 15% dintre bărbaţii care lucrau în 1997 îşi
pierduseră slujbele până în august 1998, dezastrul
economic fiind şi mai mare în zonele urbane ale
insulei principale, Java. În Coreea de Sud, numărul
săracilor din mediul urban aproape s‑a triplat,
aproximativ un sfert din populaţie fiind cuprinsă
de sărăcie; în Indonezia, numărul săracilor s-a
dublat. În unele ţări, precum Thailanda, oamenii
daţi afară de la serviciile pe care le avuseseră la
oraş s-au întors la ţară, de unde veniseră. Acest
lucru a făcut să crească însă presiunea exercitată
asupra sectorului rural. În 1998, PIB-ul a scăzut
în Indonezia cu 13,1%, în Coreea cu 6,7%, iar în
Thailanda cu 10,8%. La trei ani după încheierea
crizei, PIB‑ul Indoneziei era încă inferior cu 7,5%
celui de dinaintea crizei, iar cel al Thailandei era
cu 2,3% mai mic.
Efectele crizei s-au extins. Astfel, deteriorarea
condiţiilor existente într-o ţară a contribuit la
prăbuşirea economiilor ţărilor vecine. Declinul
acestei regiuni a avut repercusiuni asupra întregii
lumi: creşterea economică la nivel mondial a scăzut
şi, odată cu aceasta, preţurile materiilor prime de
bază. Din Rusia până în Nigeria, numeroasele
ţări cu economie de piaţă emergentă, dependente

34

de resursele naturale, aveau mari, foarte mari
probleme. Pe măsură ce investitorii care riscaseră
plasându‑şi banii în aceste ţări şi-au văzut averile
diminuându-se tot mai mult şi pe măsură ce băncile
care îi finanţau îşi cereau banii înapoi, aceştia au
fost nevoiţi să-şi reducă investiţiile pe alte pieţe
emergente. Până şi Brazilia, care nu depindea nici
de ţiţei, nici de comerţul cu ţările confruntate cu
mari probleme, o ţară cu trăsături economice mult
diferite de cele ale ţărilor respective, a fost atrasă
în vârtejul creat de criza financiară internaţională,
din cauza temerii care îi cuprinsese pe investitorii
străini şi a indisponibilităţii acestora de a mai
acorda împrumuturi. În cele din urmă, aproape
toate ţările cu economie de piaţă emergentă, chiar
şi Argentina, considerată multă vreme de FMI
copilul reformei, în mare măsură pentru faptul că
reuşise să reducă inflaţia, au fost afectate.
Analizând sub semnul exigenţelor, cerinţelor şi
principiilor de management financiar fenomenul
de ştrangulare a economiei cu rate înalte ale
dobânzilor, astăzi FMI este de acord cu faptul
că politicile fiscale (cele care privesc deficitele
bugetare) pe care le-a promovat au fost excesiv
de restrictive, dar nu recunoaşte greşelile pe care
le-a făcut în privinţa politicii monetare. Când a
intervenit în Asia de Est, Fondul a obligat ţările
să mărească ratele dobânzilor în aşa măsură încât
acestea au ajuns să atingă niveluri considerate
astronomice după standardele obişnuite. Conse
cinţele au fost cele previzibile: ratele mari ale
dobânzilor au făcut să crească numărul firmelor
aflate în pragul falimentului şi, odată cu aceasta,
numărul băncilor cu împrumuturi neperformante.
Situaţia tot mai grea a întreprinderilor şi a
sectorului financiar a accelerat declinul generat de
politicile restrictive prin scăderea cererii agregate.
FMI realizase o reducere simultană a cererii şi a
ofertei agregate.
Criza asiatică a adus cu sine multe schimbări
care vor fi de mare folos ţărilor în viitor. Standardele
din sfera administrării şi gestiunii contabile a
întreprinderilor au fost îmbunătăţite - uneori acest
lucru făcând ca ţările respective să se situeze în
fruntea celor cu economie de piaţă emergentă.
Noua Constituţie a Thailandei promite să asigure
crearea unei democraţii mai solide (ea conţinând
o prevedere referitoare la „dreptul cetăţenilor de
a şti”, care nu există nici măcar în Constituţia
SUA), care să faciliteze o transparenţă superioară
celei a instituţiilor financiare internaţionale. Multe
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dintre aceste schimbări au creat condiţiile pentru o
creştere economică şi mai susţinută în viitor.
NOTE:
Cele şase state din Peninsula Indochina sunt
următoarele: Birmania, Thailanda, Malaysia, Vietnamul,
Laos, Kampuckia.
2
Statele insulare sunt: Singapore, Indonezia,
Filipine.
3
Sultanatul Brunei şi Timorul de Est reprezintă
teritoriile neautonome ale Asiei de Sud-Est.
4
ASEAN - Asociaţia Naţiunilor din Sud-Estul
Asiei include Indonezia, Malaezia, Brunei, Filipine,
Singapore, Thailanda şi Vietnam
5
MONTBRIAL, T., de, Cincisprezece ani care au
zguduit lumea, Ed. Expert, 2003, pp. 259 – 265.
6
Apărută în Thailanda, criza s-a extins asupra Asiei
de Sud-Est, ajungând să ameninţe China şi Japonia şi
chiar întreaga economie mondială.
1

7
SOROS, G., Criza capitalismului global. Societatea
deschisă în primejdie, Ed. Polirom, ARC, 1999. pp.
133-147.
8
STIGLITZ, E.J., Globalizarea. Speranţă şi deziluzii,
Ed. Economică, 2003, pp.147-212.
9
Când a început criza, occidentalii nu şi-au dat seama
de gravitatea situaţiei. Întrebat despre ajutorul destinat
Thailandei, preşedintele SUA Bill Clinton s-a referit la
prăbuşirea bahtului ca la „o mică defecţiune” apărută
pe drumul spre bunăstarea economică. Încrederea
şi calmul preşedintelui Clinton au fost împărtăşite
de liderii financiari ai lumii, care au participat, în
septembrie 1997, în Hong Kong, la întrunirea anuală a
FM şi Băncii Mondiale. Reprezentanţii FMI au fost atât
de siguri de recomandările lor, încât au cerut chiar să se
procedeze la o modificare în statutul organizaţiei, astfel
încât să se exercite presiuni şi mai mari asupra ţărilor în
curs de dezvoltare, în vederea liberalizării pieţelor de
capital ale acestora.

Generalul de brigadă (r.) prof.univ.dr. Ion PETRESCU este directorul coordonator al Centrului
Universitar Braşov al Universităţii „Spiru Haret”. Este conducător de doctorat în management
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A publicat până în prezent 79 de cărţi, în special de
management. Menţionăm câteva dintre acestea: Managementul crizelor, Ed. Expert, 2006,
Dimensiunea europeană a managementului personalului organizaţiei, Ed. Alma Mater, 2006,
Managementul mediului, Ed. Expert, 2005, Profesiunea de manager în viziune europeană, Ed. Lux
Libris, 2005, Management comparat, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, Management social,
Ed. Expert, 2004.
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OLEODUCTUL BAKU -TBILISI CEYHAN: IMPLICAŢII GEOPOLITICE
ŞI GEOECONOMICE ÎN ASIA
CENTRALĂ ŞI CAUCAZ
Dr. Gheorghe MINCULETE
Dr. Maria Magdalena POPESCU
La 25 mai 2005, la Baku, a avut loc un
eveniment crucial pentru începutul secolului
XXI: inaugurarea giganticului oleoduct american
Baku-Tbilisi-Ceyhan, a cărui construcţie politică
a început cu mai bine de zece ani în urmă.
Evenimentul excepţional - cu urmări dintre cele
mai importante pe plan geopolitic - a trecut,
nu întâmplător, aproape neobservat în massmedia. Motivul acestei discreţii este acela că s-a
încercat să nu se conexeze construcţia şi, mai ales,
intrarea în funcţiune a importantului oleoduct de
prezenţa militară a SUA în spaţiul Asiei Centrale
şi Caucazului, odinioară zone de influenţă ale
URSS.
Determinări geopolitice şi geoeconomice
Procesul de mondializare a informaţiei
şi economiei nu rezolvă şi nu poate rezolva
toate problemele care ţin de vocaţiile, virtuţile,
asperităţile şi nonconformismele acţiunii umane.
Dimpotrivă, pe măsură ce se dezvoltă noi
provocări şi, în consecinţă, noi riscuri asumate şi
noi forme de confruntări impuse sau facilitate de
societăţile de tip informaţional, apar, reapar şi se
perpetuează numeroase asimetrii, unele foarte noi,
se accentuează impactul lor economic, cultural,
social şi militar, cu consecinţele de rigoare.1
Celebrul Zbigniew Brzezinski, în „Marea tablă
de şah. Supremaţia americană şi imperativele
sale geostrategice“, apărută la New York în anul
1997, arată că „înfrângerea şi prăbuşirea Uniunii
Sovietice au desăvârşit ascensiunea rapidă a
Statelor Unite, ca unică şi, de fapt, primă putere
mondiala reală. (...) Ele au devenit dintr-o dată
prima şi singura adevărată putere globală. (...)
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Pentru America, principala miza geopolitică este
Eurasia“. Totodată, autorul utilizează sintagma
,,Balcanii eurasiatici”, făcând deosebirea de
„Balcanii europeni”, pentru a desemna partea
nonrusă (meridională) a fostei Uniuni Sovietice,
o vastă regiune expusă intervenţiilor marilor
puteri, între care cea - contestabilă - a Rusiei şi
cea - considerată prioritară şi legitimă- a Statelor
Unite. Aceasta regiune instabilă merge din Ucraina
Orientală până în Asia Centrală, trecând prin
Caucaz şi Marea Caspică.2
Bazinul bogat în hidrocarburi al Caspicii
şi căile de export ale petrolului şi gazelor sunt
terenul rivalităţii între vechea putere dominantă,
Rusia, şi Statele Unite, care revendică dominaţia
în Eurasia pe motivul vocaţiei lor de conducătoare
ale lumii. Cel puţin aceasta este maniera strategilor
americani de a privi lucrurile, indiferent dacă sunt
apropiaţi ai preşedintelui Bush, adversari, liberali
sau democraţi. Transcaucazia (sau Caucazul de
sud ori Caucazul meridional) este regiunea cea
mai avansată pe drumul „basculării“ spre tabăra
SUA şi NATO. Ea include trei state: Azerbaidjan,
de unde se extrage petrolul Caspicii, Georgia, pe
care acesta o tranzitează, şi Armenia, care până
de curând scăpase de amintita basculare, datorită
simpatiilor ei proruse şi, mai ales, a conflictelor ei
cu Azerbaidjanul şi Turcia vecină. Însă contextul
geopolitic este pe punctul de a se schimba rapid.
Ca şi Azerbaidjanul şi Georgia, Armenia ar putea
candida la integrarea în NATO.3
Prin realizarea oleoductului BTC (BakuTbilisi-Ceyhan) se va schimba în mare măsură
harta politică şi economică a regiunii. Cel mai lung
oleoduct din lume măsoară nu mai puţin de 1779
km şi a costat circa 4 miliarde de dolari. Construcţia
oleoductului a început în 2002 şi a durat trei ani.
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Capacitatea de transport proiectată a traseului este
de 50 milioane de tone pe an. Ţiţeiul caspic este
transportat prin această conductă pe la sud de Baku
- prin Georgia şi unele dintre cele mai muntoase
regiuni ale Caucazului - până în portul Ceyhan
(Turcia), de unde petrolierele îl vor distribui în
toată lumea. Marea problemă nu a fost însă cea
„inginerească“, ci una pur „politică“: oleoductul
BTC evită cu grijă teritoriile şi sistemele petroliere
ale Rusiei şi Iranului, fiind, în acelaşi timp, cea
mai scurtă şi mai economică rută din Asia Centrală
până la Marea Caspică.
Oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan reprezintă
un obiectiv economic strategic de lungă durată al
Washingtonului, în condiţiile în care resursele de
energie din Peninsula Arabiei şi Orientul Mijlociu
se vor diminua rapid, potrivit specialiştilor, în
jurul anilor 2010-2015. De la începutul anilor
‘90, Statele Unite au utilizat cu perseverenţă
excepţională oportunitatea legată de dispariţia
URSS (1991) pentru a-şi instaura hegemonia în
regiunea extrem de bogată în resurse petroliere din
Asia Centrală, din jurul Mării Caspice. Oleoductul
BTC a creat însă un deceniu de intrigi politice în
întreaga zonă, Washingtonul încercând permanent
să-şi asigure o poziţie dominantă în regiune, în
detrimentul Moscovei4.
Mass-media consideră că SUA sunt cel mai
mare beneficiator al oleoductului. Destinaţia finală
a conductei este foarte apropiată de baza militară
americană de la Incirlîk. În trecut, resursele de
petrol şi gaze din Asia Centrală erau transportate în
principal spre Europa, împotriva dorinţei Statelor
Unite. Trecerea ţiţeiului caspic prin Turcia, în zona
Mării Mediterane, cu ocolirea Rusiei, va slăbi în
mare măsură capacitatea energetică a acesteia
din urmă şi-i va reduce spaţiul strategic din Asia
Centrală în toate domeniile. În plus, finalizarea
conductei de petrol va favoriza controlarea situaţiei
din Afganistan, Irak şi întreaga Asie Centrală şi
de Vest de către SUA şi consolidarea securităţii
energetice a acestora în secolul 21. Acestea sunt,
potrivit unui comentariu publicat în ziarul britanic
Financial Times, principalele semnificaţii politice
pe care le comportă în prezent construirea amintitei
magistrale petroliere.5
La inaugurarea oleoductului Baku-TbilisiCeyhan au participat secretarul american pentru
Energie, Samuel Bodman, care a citit o scrisoare
a preşedintelui Bush, preşedinţii celor trei state
implicate în proiect (Azerbaidjan, Georgia şi

Turcia), precum şi preşedintele Kazahstanului,
Nursultan Nazarbaiev. Anterior ceremoniei BTC,
Nazarbaiev a semnat o declaraţie prin care ţara sa
se obligă să transporte la Baku o parte din petrolul
Mării Caspice.
Directorul executiv al companiei British
Petroleum (BP), Lord Browne, a fost, la rândul său,
prezent la ceremonie. BP deţine 30,1% în cadrul
consorţiului BTC. Restul se împarte între compania
de stat din Azerbaidjan SOCAR - 25%, concernul
american UNOCAL - 8,9%, Statoil din Norvegia
- 8,71%, Petroleum din Turcia - 6,53%, alături de
alte corporaţii americane, japoneze, italiene, şi
franceze care deţin procente neglijabile.6
Oleoductul - care străbate Azerbaidjanul,
Georgia şi Turcia - a determinat schimbări politice
majore în zonă. Practic, a trezit din „somnolenţa
geopolitică“ una dintre regiunile cele mai bogate
în resurse energetice din întreaga lume. În
2003, Administraţia Bush şi organizaţiile nonguvernamentale americane (Freedom House,
National Endowment for Democracy etc.) l-au
susţinut pe Mihail Saakasvili în tentativa de al răsturna de la putere, în Georgia, pe Eduard
Sevardnadze, favorizând instaurarea unui guvern
proamerican la Tbilisi.
Preşedintele Saakasvili a ţinut să remarce în
discursul său că finalizarea oleoductului BTC
reprezintă o „victorie geopolitică“ pentru statele
din jurul Mării Caspice. Afirmaţia sa se referă,
desigur, la ţările din regiune aliate Statelor Unite,
emancipate de sub tutela Moscovei cu sprijinul
Washingtonului. Noul regim de la Tbilisi este
unul dintre principalii beneficiari. În aprilie 2005,
Statele Unite au semnat o înţelegere în baza căreia
Washingtonul va acorda un ajutor de 110 milioane
de dolari Georgiei. La începutul lunii mai, în acelaşi
an, preşedintele Bush a inclus Georgia în turneul
său est-european, lăudând la Tbilisi „revoluţia
trandafirului“ şi numindu-l pe Saakasvili „un
luptător pentru libertate“. 7
În scrisoarea citită de secretarul american pentru
Energie, preşedintele Bush numeşte construcţia
oleoductului BTC drept „o realizare monumentală”,
adăugând: „Acest oleoduct poate determina o
creştere economică a întregii zone şi va asigura
baza pentru o societate prosperă şi dreaptă a ţărilor
care promovează libertatea”. Trebuie subliniat
însă că oleoductul BTC asigură, pe de altă parte,
o subordonare totală a fostelor republici sovietice
din Asia Centrală faţă de interesele americane.
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Şi preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev,
a ţinut să mulţumească Administraţiei Bush cu
ocazia inaugurării oleoductului BTC: „Realizarea
acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără susţinerea
constantă şi implicarea SUA”. Aliev se referea la
faptul că Statele Unite au preferat ca oleoductul să
treacă prin Azerbaidjan, în defavoarea Armeniei,
care putea oferi o rută alternativă spre Turcia.
Pentru Washington, însă, recunoştinţa lui Ilham
Aliev este destul de stânjenitoare. Ea demonstrează
că „promovarea democraţiei” în regiune nu
reprezintă principala preocupare a responsabililor
americani. Fiindcă regimul dictatorial şi corupt
de la Baku nu este un partener de afaceri tocmai
recomandabil pentru „campionii libertăţii”.
Gaidar Aliev, primul preşedinte azer, a condus
Azerbaidjanul între 1969 şi 1991 în cel mai pur
stil comunist, iar din 1991 a înlocuit „dictatura
Partidului Comunist” cu „dictatura personală”.
După moartea lui Gaidar Aliev - conform unui
scenariu comun în republicile ex-sovietice -,
puterea a fost preluată de fiul acestuia, Ilham Aliev,
vicepreşedinte la SOCAR, compania petrolieră a
statului azer, care deţine 25% din acţiunile BTC.
Potrivit unui studiu al Transparency International
privind corupţia pe glob (începând cu cel mai puţin
corupt stat), Azerbaidjanul ocupa poziţia 140 din
146 de state. Adică, numai alte şase ţări îl depăşesc
în materie de corupţie.
La 21 mai 2005, poliţia azeră a intervenit în
forţă împotriva unei demonstraţii a opoziţiei.
Manifestanţii cereau amendamente la legea
electorală din Azerbaidjan - care favorizase clanul
Aliev -, crearea unui post de radio independent şi
anchetarea asasinării ziaristului Elmar Guseinov,
un critic al regimului Aliev, împuşcat de
„necunoscuţi” la începutul lunii martie 2005, pe
când îşi părăsea locuinţa.
Administraţia Bush a „închis ochii” în faţa
tuturor acestor abuzuri. Un raport al organizaţiei
Human Rights Watch, din luna aprilie 2005, arăta
că „drepturile omului” nu stau prea bine nici în
Georgia lui Saakasvili, pe care Bush o consideră
„bastion al libertăţii”. Noul regim de la Tbilisi
continuă - după cum arată raportul HRW - tortura
pe scară largă şi smulgerea mărturisirilor prin
utilizarea tehnicilor de forţă. „Unele din legile
noi întăresc practicile poliţiei, acuzată de violarea
drepturilor omului, tortură şi tratamente neadecvate
împotriva deţinuţilor”, avertiza raportul HRW.
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Implicaţiile oleoductului BTC pentru ţările pe
care le străbate
Administrarea giganticului oleoduct BakuTbilisi-Ceyhan este asigurată de o înţelegere
- Inter-Governamental Agreement - semnată de
ţările participante la construcţie. Această înţelegere
oferă beneficiarilor BTC privilegii extraordinare.
Altfel spus, oleoductul are un statut special, de
„stat în stat”, în Azerbaidjan, Georgia şi Turcia.
Statutul privilegiat permite BTC să eludeze
legislaţiile naţionale, care i-ar putea diminua cifra
de afaceri. Ceea ce, pe termen lung, este extrem de
primejdios. Organizaţiile pentru protecţia mediului
au fost primele care au tras un semnal de alarmă
în acest sens. Hannas Ellis, de la Friends of the
Earth, a declarat: „Este revoltător faptul că bani
publici, furnizaţi de instituţii ca Banca Mondială,
au fost utilizaţi pentru acest proiect, sub formă de
‘ajutor’. Oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan creează
probleme imense pentru populaţiile şi regiunile
pe care pretinde că le ajută”. Aceste probleme
au fost identificate într-o serie de documente
date publicităţii de CEE Bankwatch Network,
organizaţia britanică Friends of the Earth, Green
Alternative din Georgia, Les Amis de la Terre
din Franţa şi Centrul Naţional de Ecologie din
Georgia. Într-un raport, publicat cu doar câteva zile
înainte de inaugurarea oleoductului, se subliniază
imensele riscuri pentru mediul înconjurător pe
care acesta le prezintă. Riscuri care nu au fost nici
măcar evaluate cu seriozitate.
În goană după profit, autorităţile naţionale nau ezitat să sacrifice parcuri naţionale sau situri
protejate, considerate de mare valoare naturală sau
istorică. Fermierii, al căror teren a fost confiscat
pentru construcţia oleoductului, n-au primit
compensaţii corespunzătoare. În continuarea
celor menţionate, Asia Times relata: „...Potrivit
informaţiilor care circulă la Baku, omul care
conduce efectiv Azerbaidjanul la ora actuală este
David Woodward, preşedintele British Petroleum.
Un adevărat ‘vicerege’, un fel de ‘atlas’ viu al
intervenţiilor BP din ultimii 30 de ani, din Scoţia
până la Abu Dhabi şi din Alaska până în Serbia.
Woodward şi BP se încăpăţânează să prezinte BTC
drept cel mai ‘curat’ şi mai sigur oleoduct construit
vreodată. Ţăranii georgieni şi organizaţiile
internaţionale pentru protecţia mediului sunt însă
de cu totul altă părere”.
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Asigurarea securităţii oleoductului
Veniturile pe care le vor obţine cele trei state
traversate de oleoductul BTC, din tranzitarea
petrolului, sunt o adevărata mană cerească.
Câştigurile sunt atât de atractive încât guvernanţii
din Azerbaidjan, Georgia şi Turcia au acceptat fără
să crâcnească să acorde privilegii excepţionale
administraţiei „coridorului energetic”.8 Oleoductul
BTC este proiectat să atingă, până în 2008, o
capacitate de 8 milioane de barili pe zi, ceea ce
va aduce un important influx de capital unor
ţări extrem de sărace. Astfel, Azerbaidjanul - o
republică ex-sovietică săracă - va câştiga 29
de miliarde de dolari pe an numai de pe urma
oleoductului. Georgia - o ţară mică şi lipsită de
resurse naturale - va obţine anual 600 de milioane
de dolari, prin exploatarea oleoductului de către
companiile străine. Turcia va câştiga - datorită
oleoductului - 1,5 miliarde de dolari pe an.9
Deşi în Azerbaidjan şi Georgia nivelul de trai
este scăzut (710, respectiv 730 dolari anual pe cap
de locuitor), veniturile considerabile realizate de pe
urma oleoductului nu se vor duce către ameliorarea
standardului de viaţă. Se estimează că doar vreo 30
de milioane de dolari vor fi investiţi în domeniile
„comunitar şi al mediului”.
Pentru Washington, oleoductul BTC este
numai un element al unui plan mult mai ambiţios.
Raţiunile economice sunt dublate de un interes
strategic, militar. Administraţia Bush are acum
ocazia să-şi sporească prezenţa militară în Asia
Centrală şi Caucaz, motivând necesitatea asigurării
„securităţii oleoductului“. În detrimentul Rusiei
şi Chinei, care îşi văd ameninţate interesele. Ca
urmare a „războiului împotriva terorismului“,
Statele Unite şi-au instalat deja baze militare
în Tadjikistan şi Uzbekistan. Pentru a asigura
securitatea oleoductului, Statele Unite vor disloca
forţe în Georgia şi Azerbaidjan, înlocuind astfel
defuncta URSS în zonă.
Necesitatea instalării unor baze militare
americane
Asigurarea „securităţii oleoductului” poate
urma modelul Bondsteel din Kosovo, care asigura
securitatea oleoductului AMBO. Baza militară
americană Bondsteel, din provincia Kosovo,
constituie cea mai mare locaţie americană din
străinătate, construită după războiul din Vietnam.

Oleoductul AMBO (Albania Macedonia
Bulgaria Oil) a fost inaugurat tot în 2005, cu
puţin înaintea oleoductului Baku-Tbilisi-Ceyhan.
El a necesitat investiţii de 1,3 miliarde de dolari,
se întinde între portul Burgas, străbate Bulgaria,
Macedonia şi Albania, până în portul Vlora de la
Marea Adriatică, unde este încărcat de petroliere.
Construirea AMBO - prin Bulgaria, Macedonia şi
Albania - a tensionat însă relaţiile dintre Statele
Unite şi Turcia.
Pentru a asigura securitatea viitorului „coridor
de energie” - oleoductul AMBO, din cadrul TransBalkan Oil -, în iunie 1999, US Army a achiziţionat
1000 acri de teren în sud-estul provinciei Kosovo,
la graniţa cu Macedonia, în apropierea localităţii
Uresevici. În circa trei luni a fost ridicată aici o
imensă bază militară americană. Baza are trei
cartiere de locuinţe, o biserică, o bibliotecă şi
dispune de unul dintre cele mai moderne spitale
militare. În 2002, aici se aflau dislocate 55 de
elicoptere Black Hawk şi Apache de atac. Conform
unor informaţii, la Bondsteel se va transfera, în
curând, baza militară americană de la Aviano din
Italia. Bază high-tech, Bodsteel are 25 km de
drumuri şi peste 300 de clădiri. Pe lângă această
bază, Statele Unite au mai construit câteva mai
mici, lângă Calea Presevo, dar şi lângă Coridorul 8
european finanţat de UE. 10
Lucrările de construcţie a uriaşei baze
americane Bondsteel au fost încredinţate firmei
Brown & Root Services, o subsidiară a concernului
Halliburton Oil. Colonelul Robert L. McClure
scria, în revista de inginerie Bulletin, „1.000 de
foşti militari americani selecţionaţi de Brown &
Root , împreună cu 7.000 de localnici albanezi, şi
1.000 de ingineri militari au lucrat de la începutul
lui iulie până în octombrie 1999, 24 de ore pe zi,
în schimburi, şapte zile pe săptămână, pentru a
termina baza Bondsteel.”
Trebuie să precizăm că, potrivit analizelor,
regiunea albaneză din jurul bazei are un şomaj
extrem de ridicat şi un nivel de trai printre cele
mai scăzute din Europa. Brown & Root a plătit pe
cei 7.000 de localnici albanezi cu un salariu care
oscila între 1 dolar până la 3 dolari pe oră. Cu alte
cuvinte, un albanez putea ajunge la 24 de dolari pe
zi, 820 de dolari pe lună, o cifră fabuloasă pentru
albanezii din Kosovo.11
Modelul bazei americane Bondsteel, care apără
securitatea AMBO, se va aplica, potrivit opiniilor
analiştilor politici şi militari, în fostele republici
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sovietice, pentru a asigura securitatea oleoductului
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC).
Washington Post scria, în 1999: „Cu un Orient
Mijlociu tot mai fragil, trebuie să construim baze
în Balcani, pentru a ne asigura petrolul de la Marea
Caspică”. „Este clar acum că axa Est-Vest va
combina cele două oleoducte, unind Marea Caspică
de Marea Adriatică, Asia Centrală de Europa”,
concluziona cotidianul italian Sole 24 Ore.12
Este interesant de remarcat că „axa oleoductelor”
americane evită, în mod surprinzător, România. O
ţară cu mari posibilităţi de prelucrare a petrolului,
cu portul Constanţa II, cu Combinatul Petromidia
şi Canalul Dunăre-Marea Neagră. Şi, în plus, cu
posibilitatea conexiunii unui oleoduct mult mai
ieftin, prin Pancevo şi Croaţia13. Primele speculaţii
cu privire la intenţia Statelor Unite de a înfiinţa baze
militare în Azerbaidjan au apărut în luna aprilie
2005, imediat după vizita secretarului Apărării,
Donald Rumsfeld, la Baku. La începutul anului,
generalul James Jones - comandantul forţelor
americane din Europa - declarase că Statele Unite
sunt interesate în formarea unei „poliţii caspice”,
pentru a proteja oleoductul BTC. Informaţia a fost
detaliată, în aprilie 2005, de publicaţia Wall Street
Journal, care dezvăluia că Washingtonul este dispus
să investească circa 100 de milioane de dolari pentru
a crea „poliţia caspică” şi pentru construirea unui
centru de comandă la Baku. Temându-se de reacţia
dură a Rusiei, guvernul azer a evitat o perioadă să
dea un răspuns ferm ofertei americane. Ostilitatea
cu care Moscova priveşte instalarea militară
americană în fostele republici sovietice - pe care le
consideră în sfera sa imediată de influenţă - a fost
reafirmată de Mihail Marghelov, seful Comisiei de
afaceri externe din Dumă, care afirma că „Rusia
se va opune întotdeauna la prezenţa oricărei forţe
militare străine în ţările din cadrul CSI“.
Un alt parlamentar rus, Konstantin Kosakov, a
denunţat ambiţiile Washingtonului în zonă: „Este
evident că acest proiect (oleoductul BTC) are mai
mult raţiuni politice decât economice, fiind menit
să creeze o alternativă la transferul energetic din
Caspica spre Vest, ocolind Rusia şi alte state ca
Iranul“.
Se apreciază că Bazinul Caspic deţine 8 la sută
din rezervele mondiale de petrol şi gaze naturale.
Un nou oleoduct, urmând aceeaşi rută ca BTC, va
fi gata în 2006. Un acord în acest sens a fost semnat
în martie 2005 între Azerbaidjan şi Kazahstan.
Noul oleoduct va exploata resursele Kazahstanului
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şi va transporta petrolul kazah la Baku, de unde
acesta va intra pe oleoductul BTC.
**
Diverse
constrângeri
geopolitice
şi
geoeconomice au condus spre căutarea altor soluţii
de evacuare a hidrocarburilor caspice: capacităţile
de transport, insistenţa americanilor sau dorinţa
azerilor (precum şi a turkmenilor şi kazahilor)
de a nu depinde doar de rutele ruseşti. În aceste
condiţii, de la bun început, a apărut proiectul
Baku-Tbilisi-Ceyhan, până în prezent cea mai
importantă alternativă la proiectele Rusiei. Orice
s-ar zice, nimeni, nici chiar ruşii, nu mai contestă
astăzi necesitatea a două rute principale.
De altfel, Georgia a căutat în permanenţă
alte surse de finanţare, în special cele venite din
SUA, americanii fiind foarte interesaţi de o reţea
regională extinsă, pentru a-şi valoriza contractele
semnate cu Kazahstanul, în vederea exploatării
câmpului Tenguiz. Pentru SUA, Marea Caspică e
un mijloc de diminuare a dependenţei sale faţă de
ţările din Orientul Apropiat. Spre a se contrapune
Teheranului şi Moscovei, oleoductul Baku-TbilisiCeyhan a devenit o prioritate absolută pentru
americani. Acest oleoduct trebuie, de fapt, să
devină pilonul stabilităţii statelor din zonă. „Nu
e o conductă în plus - declara secretarul pentru
energie Bill Richardson, în 1999 -, este o structură
strategică ce promovează interesele naţionale de
securitate ale SUA”.14
SUA susţin, în viitor, un proiect de conducte
transcaucazian care să fie racordat la BTC.
Hidrocarburile din Kazahstan şi Turkmenistan
vor evita, după Azerbaidjan, tranzitarea Rusiei.
În paralel, SUA acordă celor opt state riverane
Mării Caspice o asistenţă militară din ce în ce
mai importantă, în 2000, suma cheltuielilor fiind
evaluată la aproximativ un miliard de dolari,
Georgiei revenindu-i partea cea mai însemnată.
Rezultă, evident, că Washingtonul dorea să se ocupe
de statul cel mai instabil din zonă, Georgia (cu trei
republici secesioniste Abhazia, Adjaria, Osetia de
Sud). Sub pretextul de a-i ajuta pe georgieni şi, în
fine, acela invocat de ruşi de combatere a islamiştilor
ceceni infiltraţi în Defileul Pankisi, Pentagonul
îşi stabileşte un prim cap de pod politico-militar,
chiar dacă e vorba de un contingent modest, acest
lucru implicând o intimidare a ruşilor (din simplul
motiv de a nu se atinge de soldaţii americani), în
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cazul în care ar încerca să provoace ofensive sau
represalii pe pământul georgian. Este evident că,
chiar dacă acest contingent are un număr redus
de militari, aflarea lui aici presupune dotarea cu
tehnică militară avansată.
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A ÎNŢELEGE TRANSFORMAREA
MILITARĂ A NATO
Frank H.J. HYE
Pentru ca transformarea NATO să reprezinte
o reuşită, este indispensabilă, în cadrul întregii
Alianţe, o înţelegere împărtăşită a principiilor
fundamentale ale transformării. Este necesar să
înţelegem de ce NATO trebuie să se transforme,
ce domenii va aborda şi cum se va realiza această
transformare. În acest proces de înţelegere, Allied
Command for Transformation (ACT) joacă un rol
deosebit de important.
Cele 26 de naţiuni ale NATO pot avea
perspective diferite, obiective diferite şi puncte de
plecare diferite. Totuşi, ele trebuie să se îndrepte
împreună într-o direcţie unică, în scopul de a păstra
o alianţă capabilă să apere pacea şi securitatea
membrilor săi în anii următori.
Patru factori-cheie convergenţi au determinat şi
au făcut posibile marile şi serioasele transformări
care au loc în NATO.
Mediul strategic este primul factor.
Ameninţările şi provocările din domeniul
securităţii sunt, astăzi, mai puţin definite, mai
difuze şi, posibil, mai periculoase decât cu zece ani
în urmă. Doar utilizarea forţei armate nu mai este
suficientă pentru a garanta eficacitatea acţiunii.
Cel de-al doilea factor este revoluţia tehnicilor
informatice.
Revoluţia tehnicilor informatice, începută în
anii şaptezeci, a schimbat, profund, felul în care
populaţia mondială gândeşte şi acţionează. Naţiunile
Alianţei şi naţiunile partenere îşi restructurează
forţele pentru a acumula aceste inovaţii şi pentru a
fi pregătite să se opună ameninţărilor reprezentate
de acestea.
Cel de-al treilea factor este sensibilizarea
publicului.
Asigurarea permanentă a unor informaţii
complete despre evenimentele din lume face ca
audienţa internaţională să fie mai informată – şi
mai implicată - ca niciodată până acum. Succesul
unei campanii militare se bazează, de acum înainte,
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atât pe forţa relaţiilor publice, cât şi pe soliditatea
planurilor de operaţii.
În sfârşit, forţele militare ale Alianţei au nevoie
de noi capacităţi pentru a-şi îmbunătăţi, perfecţiona
şi extinde aptitudinea de a lucra formând o forţă
unificată şi coerentă.
ACT este o organizaţie concepută în mod unic
şi creată în mod durabil de către naţiunile Alianţei
în vederea explorării, dezvoltării şi aplicării
transformării militare în cadrul Alianţei. Trei teme
fundamentale constituie centrul activităţii ACT
pentru a face posibilă această transformare:
· Mai întâi, capacitatea de angajare rapidă
şi interoperabilitatea. Forţele Alianţei trebuie să
meargă acolo unde este necesar şi să coopereze
mai bine în medii complexe, la toate nivelurile de
angajare.
· Apoi, transformarea militară a NATO este
proprietatea naţiunilor membre. ACT poate
organiza acest proces, dar, de fapt, naţiunile sunt
cele care îl stăpânesc şi îl realizează.
· În sfârşit, ACT este motorul Alianţei
pentru transformarea militară. ACT este cel care
impulsionează NATO şi naţiunile membre să-şi
transforme forţele, metodele şi organizarea, astfel
încât să facă faţă nevoilor Alianţei în secolul al
XXI-lea.
Vom aborda transformarea militară a
NATO încercând să răspundem la trei întrebări
fundamentale: de ce, ce şi cum?
Rememorând câteva evenimente-cheie care au
avut consecinţe majore pentru alianţă şi lume în
general, vom explora problema „de ce” NATO are
nevoie să se transforme.
Examinând „ce” trebuie să fie transformat,
vom studia provocările, ocaziile şi complexitatea
generate de transformarea NATO.
În sfârşit, studiind „cum” se transformă NATO,
vom explora metodele şi structurile necesare pentru
a beneficia de noile tehnologii şi de noile idei spre
a realiza şi susţine această transformare.
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1. Transformarea: de ce?
Căderea zidului Berlinului a fost, în 1989,
evenimentul caracteristic al unei cascade de
schimbări care a afectat Europa Centrală şi Europa
de Est la sfârşitul anilor optzeci şi a modificat,
definitiv, dinamica strategică ce definise securitatea
mondială timp de peste 40 de ani. NATO a câştigat
Războiul Rece fără a trage un singur foc.
Vechiul inamic familiar dispăruse, dar NATO
s-a aflat, brusc, în situaţia delicată de a face faţă
incertitudinilor unui context geopolitic care se
schimba rapid. Ceea ce era sigur era faptul că,
dacă NATO dorea să rămână pertinentă, trebuia să
transforme o alianţă de forţe staţionate, pregătite
pentru un război de supravieţuire naţională în
Europa şi în Atlanticul de Nord, într-o alianţă
structurată în scopul de a reliefa provocările
viitorului, unde şi felul în care acestea se prezintă.
Originea acestei transformări se află în declaraţia
unei alianţe transformate, de la Londra, în iulie
1990 şi în summit-ul de la Roma, din anul următor,
unde a fost elaborat un concept strategic pentru
Alianţă, care definea un nou context strategic şi se
referea la o abordare mai extinsă a securităţii în
viitor.
Nu fără ironie, provocarea imediată în această
nouă eră a NATO nu vine dintr-o direcţie nouă, ci
dintr-o regiune aflată de mult timp în război, chiar
pe teritoriul european: Balcanii. În 1999 a fost atins
apogeul, în timp ce NATO conducea în Kosovo
primele operaţii de război din istoria sa. Însă, în
ciuda succesului lor, aceste operaţii au evidenţiat
şi nevoia Alianţei de a căuta interoperabilitatea
şi de a acoperi prăpastia care creştea mereu între
ambiţia şi capacităţile sale.
Bazându-se pe învăţăturile anilor nouăzeci,
summit-ul de la Washington din 1999 redefinea
conceptul strategic, în special, prin delimitarea
principalelor elemente ale unei abordări mai
largi a securităţii. El recunoştea noi ameninţări,
precum proliferarea armelor de distrugere în masă
(ADM), progresia criminalităţii transnaţionale şi
problemele generate de slăbirea statelor.
Acest concept strategic a pus accent pe
capacitatea de desfăşurare rapidă, sprijin şi
interoperabilitate în calitate de capacităţi militarecheie şi a lansat Iniţiativa Capacităţilor de Apărare,
pentru a identifica deficienţele militare critice care
ar necesita o restaurare imediată, nu numai în
termeni de echipament, dar şi conceptual.

Inovaţia consista mai mult într-o abordare în
termeni de capacităţi, decât în fundamentarea
pe ameninţare sau pe un scenariu. Concentrarea
dezvoltării viitoare a NATO pe o ameninţare de
tipul Războiului Rece – care nu mai exista – era
neadaptată şi, potenţial, periculoasă. Soluţia consta
în dezvoltarea unui anumit număr de capacităţi
interoperabile şi legate între ele, care să permită
NATO să reacţioneze în mod adaptabil şi flexibil
în faţa unor ameninţări neprevăzute.
Secolul al XXI-lea de-abia începuse în
momentul în care atacurile teroriste din SUA au
revelat un nou tip de inamic şi au demonstrat că
sursele de instabilitate din regiunile situate dincolo
de frontierele tradiţionale ale NATO puteau afecta
direct securitatea ţărilor din Alianţă.
Evenimentele din 11 septembrie au confirmat
în mod tragic că terorismul mondial, recurgerea
potenţială la armele de distrugere în masă,
instabilitatea regională, stările de corupţie,
ideologiile radicale şi conflictele nerezolvate
constituie, astăzi, cele mai mari ameninţări pentru
pacea şi securitatea viitoare a ţărilor din Alianţă.
Cu aceste evenimente în fundal, conducătorii
NATO s-au reunit la summit-ul de la Praga în
noiembrie 2002, şi au hotărât că NATO se va
angaja într-un program exhaustiv de transformare
şi de reformă. Acest proces trebuia să cuprindă:
· O extindere a Alianţei;
· O restructurare a comandamentelor militare, a
proceselor de decizie şi a forţelor armate;
· Crearea forţei de reacţie NATO (NRF), care ar
fi, în acelaşi timp, un instrument pentru operaţii şi
un vehicul de transformare.
Summit-ul de la Praga a angajat Alianţa,
prin Angajamentul Capacităţilor de la Praga, în
dezvoltarea mijloacelor necesare pentru conducerea
operaţiilor potenţiale.
Acest angajament obligă naţiunile membre
NATO să întreprindă schimbările necesare în cadrul
forţelor lor, în scopul de a transforma capacităţile
militare ale Alianţei.
Aceste obiective, precizate la summit-ul de
la Istanbul, din 2004, au furnizat un model şi o
trambulină pentru procesul de transformare şi,
pentru prima oară, au definit o Alianţă care căuta
o forţă mondială pentru a înfrânge ameninţările,
oriunde ar apărea în lume.
În parte, datorită acestor evenimente istorice
şi unei preocupări crescânde a Alianţei de a trata
problemele de securitate într-un context mondial,
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NATO a recunoscut provocările viitoare generate
de apariţia ameninţărilor asimetrice, precum şi
nevoia de a se implica în roluri, ca, de exemplu:
· Prevenirea conflictelor şi gestionarea crizei;
· Menţinerea păcii, operaţiile umanitare şi
ajutorul acordat în caz de catastrofe;
· Operaţiile în curs încep să demonstreze nevoia
posibilă de a se implica pentru a sprijini şi operaţiile
de stabilizare şi de reconstrucţie.
Pentru a garanta succesul acestor noi misiuni,
NATO recunoaşte că trebuie să adopte noi
moduri de gândire şi că mijloacele şi procedeele
militare trebuie să cuprindă utilizarea coordonată
şi reciproc benefică a instrumentelor economice,
civile şi politice ale puterii naţiunilor aliate.
Acum, cum va proceda NATO şi în ce
direcţie?
Profitând de tehnologiile apărute, NATO se
poate adapta la cerere – reconfigura atât cât este
necesar – şi poate face apel la un ansamblu variat
de competenţe, în funcţie de nevoi.
Intercategoriile
de
forţe
înseamnă
interoperabilitate – astfel încât toate armatele
prezente lucrează în înţelegere, în mod coordonat
şi se sprijină reciproc.
Coerenţa – scopul final – va fi atinsă atunci când
NATO, acţionând ca o forţă unică, interoperabilă şi
cu intercategorii de forţe, se va putea transforma şi
mai mult, pentru a armoniza gândirea şi acţiunea,
şi cu o percepţie împărtăşită a mediului în care
are loc acţiunea, deciziile şefilor săi şi intenţiile
adversarilor săi.
Acum, când am înţeles de ce NATO trebuie
să se transforme, putem aborda „ce” trebuie să
îndeplinească această transformare.
2. Transformarea: ce se transformă?
Transformarea NATO nu se rezumă la noi
sisteme de arme şi un echipament mai modern, ci
reprezintă o nouă manieră de a îmbunătăţi modul
de acţiune.
Transformarea este un proces continuu, nu
o stare finală.
Multe ţări s-au lansat în acest proces de câţiva
ani, dar schimbarea din cadrul NATO a fost inegală,
limitată şi dezordonată. Alianţa are nevoie de o
abordare nouă, care să se orienteze înspre viitor şi
să favorizeze schimbarea.
Cea mai mare provocare este - poate - în
starea de spirit a oamenilor, din punct de vedere
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intelectual şi cultural. Aceasta înseamnă adoptarea
unui comportament care caută să inoveze şi să
experimenteze, pentru a dezvolta rapid capacitatea
potrivită.
Pentru forţele transformate ale NATO,
perspectivele sunt următoarele:
Viitorul militar al NATO
Transformarea capacităţilor
Secolul 20		
Secolul 21
Static			
Agil
Reactiv			
Dinamic
Regional		
Global
Masă 			
Manevră
Atriţie			
Precizie
Rezolvarea unui conflict
Coerenţă
Logistică de aprovizionare Logistică integrată
Informaţii naţionale
Informaţii fuzionate
		

Figura 1

Operaţiile recente din Afganistan şi din Irak au
arătat că începem să progresăm. Operaţiile au avut
un ritm fără precedent – cu forţe mai compacte – şi
cu un număr mic de victime. Marca acestor operaţii
consista în aceste forţe – adevărate intercategorii
de forţe integrate.
Figura 2 reprezintă evoluţia spre caracterul
integrat şi de intercategorii de forţe - rezolvarea
unui conflict, coordonare, integrare şi
coerenţă.
În calitate de alianţă, noi estimăm că am atins
stadiul 2, cu siguranţă, şi că ne îndreptăm spre
stadiul 3. De asemenea, estimăm că cel mai bun
vehicul care să-i permită NATO să ajungă şi să
depăşească stadiul 3 este Forţa de Reacţie NATO
(NRF – NATO Response Force).
NRF este catalizatorul nostru pentru
transformarea forţelor militare NATO – ca nişte
naţiuni.
Stadiul 4 este descris ca o forţă bazată pe efecte,
pusă în reţea şi interdependentă, o forţă coerentă.
Deşi există mandatul ACT pentru promovarea
transformării în cadrul Alianţei, naţiunile sunt
cele care fac să avanseze această muncă la nivel
naţional în vederea transformării propriilor lor
forţe. La ora actuală, forţele identificate pentru
forţa de reacţie a NATO nu au ajuns încă la acest
nivel de coerenţă. Multe contribuţii individuale
acţionează încă izolat, atât pe plan naţional, cât şi
la nivel de componentă.
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Figura 2
Iată spre ce trebuie să ne îndreptăm eforturile:
o forţă interaliată, cu intercategorii de forţe şi, fără
deosebire, cu unităţi interschimbabile, indiferent
de culoarea uniformei sau de drapel.
Abordarea operaţiilor bazate pe efecte (EBAO)
În scopul de a transforma forţele NATO în mod
metodic şi logic, ACT dezvoltă un cadru conceptual
pentru a aduna cerinţele şi a le transforma în
capacităţi. Conceptul dominant în acest cadru este
abordarea operaţiilor bazate pe efecte sau Effects
Based Approach to Operations – EBAO.

EBAO adoptă o abordare globală a ameninţării,
concentrându-se pe cauzele şi efectele ei şi
orientând eforturile astfel încât să producă efectele
adecvate pentru a învinge, a atenua ameninţarea
sau a se opune acesteia. Ea determină utilizarea
capacităţilor militare integrate şi cu intercategorii
de forţe, în opoziţie cu o abordare strict terestră,
navală sau aeriană.
Abordarea EBAO cuprinde toate instrumentele
puterii politice, economice şi militare puse la
dispoziţia Alianţei şi chiar mai mult. Ea caută
sprijinul mutual şi coordonarea cu celelalte

Figura 3
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organizaţii şi agenţii internaţionale. Abordarea
EBAO şi utilizarea instrumentelor puterii politice,
economice, civile şi militare ale Alianţei vor permite
NATO să opereze eficient în noul mediu strategic.
Comandantul militar va conduce misiunea militară
cu sprijinul coordonat al celorlalte domenii. În acest
domeniu al misiunii, vor fi încredinţate acţiuni unor
pârghii nemilitare, pe care comandantul militar
va trebui să le integreze şi/sau susţine, pentru a
participa cu succes la situaţia finală căutată. De
asemenea, şi alţi actori nemilitari vor fi, probabil,

Desfăşurarea şi sprijinul cu intercategorii
de forţe permit Alianţei să desfăşoare rapid forţe
pregătite pentru misiune, acolo unde trebuie, şi
să le sprijine pe toată durata operaţiilor, până la
succesul final.
Şapte domenii de transformare
Pentru a îndeplini aceste trei obiective, şapte
domenii prioritare – sau domenii de obiective
transformaţionale (Transformation Objective
Areas) – au fost dezvoltate pentru a se concentra

Figura 4
la comandă, în vederea producerii efectelor dorite
în sfera economică, politică şi civilă, cu sprijinul
militarilor.
Trei obiective de transformare
Există trei obiective critice de transformare în
sprijinul abordării EBAO.
Superioritatea în decizie este o stare prin care
comandantul aliat deţine o superioritate la nivelul
informaţiei în raport cu adversarul său şi este
capabil să ia hotărâri mai eficiente.
Coerenţa efectelor este o stare în care forţele
aliate utilizează capacităţi integrate, pentru a
produce şi distribui informaţia, a genera efectele
dorite, a evalua rezultatele şi a înnoi angajarea,
dacă este nevoie.
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pe capacităţile specifice bazate pe efecte şi pe
planificarea de apărare.
Relaţia dintre domeniile şi obiectivele
transformaţionale este reprezentată aici. Ea
vizează dispunerea viitoarelor forţe NATO, care
să fie adecvate, într-un sistem de gestionare a
capacităţilor de apărare ale NATO.
Ne aşteaptă provocări ce nu pot fi ignorate,
printre care cele mai mici nu sunt schimbările
culturale necesare pentru a sprijini această politică
de transformare. Transformarea nu este o alegere
uşoară. Singura provocare pentru NATO este că ea
încearcă această „revoluţie” într-o alianţă de 26 de
ţări.
În acest caz, NATO va trebui să admită că, pe
termen scurt, progresul nu va fi atât de rapid pe
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cât ar fi necesar. Este responsabilitatea ACT – în
calitate de motor al schimbării NATO – să continue
efortul pe toate fronturile transformării.
3. Transformarea: cum?
Procesul de transformare trece prin procese
ierarhizate, care detaliază munca conceptuală.
El aplică instrumentele de management şi de
planificare pentru a livra capacităţile transformate
de care are nevoie NATO.
Procesul de dezvoltare a capacităţilor (CDP)
Experienţa ne arată că schimbarea este,
adesea, primită prost, rareori, cu bunăvoinţă – şi
că, întâmplător, ea trebuie să fie impusă pentru a
fi eficientă. În calitate de motor al schimbării în
NATO, ACT riscă şi îndrăzneşte să exploreze
necunoscutul.
Studierea cerinţelor şi transformarea unui
concept în capacitate reprezintă o sarcină
considerabilă. Pentru a se asigura că dezvoltarea
unei capacităţi progresează într-un mod bine
definit, ACT foloseşte o metodologie cunoscută
sub numele de proces de dezvoltare a capacităţilor
sau CDP (Capability Development Process).
Deşi structurat, acest proces nu este complet
rigid, deoarece adoptarea sau abandonarea lui
este posibilă în diferite etape. Din acest punct de
vedere, CDP este comparabil cu o autostradă, care
posedă o destinaţie şi un punct de plecare, dar şi
mai multe intrări şi ieşiri intermediare.
O gamă completă de procese
Arta şi ştiinţa transformării impun ca un anumit
număr de procese complexe şi specifice să se
coordoneze şi să se echilibreze, în mod armonios.
Niciunul dintre ele nu este mai important decât
celelalte şi toate depind de celelalte.
Procesul de planificare a apărării din NATO
furnizează un cadru în care planificările de apărare
la nivel naţional şi la nivel NATO sunt armonizate.
Acest proces garantează faptul că şefii militari din
NATO dispun de combinaţia potrivită de forţe şi
de echipament pentru a conduce întreaga gamă de
operaţii din Alianţă.
Determinarea capacităţilor viitoare necesare
este deosebit de importantă. Cercetarea şi
tehnologia joacă un rol major în aceste alegeri.
Ele oferă ocazia de a studia tehnologiile în curs de
dezvoltare în mediul ştiinţific, al învăţământului şi

al afacerilor, pentru a-şi demonstra forţa potenţială
de a acoperi lacunele capacităţilor militare.
Dezvoltarea conceptelor şi experimentul
sunt alte două elemente-cheie care reprezintă părţi
integrante ale dezvoltării capacităţilor. Printro metodă cunoscută sub numele de „dezvoltare
în spirală”, soluţiile potenţiale sunt inserate în
experienţe sau în operaţii militare, chiar când
acestea sunt încă în faza de dezvoltare. Aceste
soluţii sunt, astfel, perfecţionate şi îmbunătăţite
pentru a-şi spori eficienţa şi randamentul. În final,
ele sunt folosite de naţiunile Alianţei sau printr-o
finanţare comună a NATO. Prin această utilizare,
conceptele de astăzi devin capacităţile disponibile
de mâine.
Procesul de transformare este urmat de o reţea
completă de pregătire şi de antrenament, care
include organisme şi instituţii din întreaga Alianţă
şi din naţiunile partenere. Aceste mijloace oferă
forţelor şi Statelor Majore din NATO cunoştinţele
strategice şi operaţionale, precum şi tactice,
tehnice şi procedurile necesare în vederea punerii
capacităţilor în serviciul acţiunii.
În sfârşit, după experienţa operaţiilor şi
exerciţiilor, capacităţile NATO şi performanţa
personalului sunt evaluate şi analizate. Concluziile
sunt introduse în dezvoltarea noilor capacităţi, ca
şi în noua pregătire, astfel încât NATO să rămână,
în permanenţă, coerentă şi îmbunătăţită.
O structură internă inovatoare pentru ACT
Admiţând aspectele unice de management
legate de transformare şi fiind de acord cu cerinţa
de a optimiza organizarea şi metodele pentru
ameliorarea şi evaluarea rezultatelor lor, Statul
Major al ACT a abandonat tradiţionala structură
militară codată în divizii „J”, pentru a adopta o
organizare matriceală mai apropiată de lumea
instituţiei.
În acest cadru matriceal, elementele sau
domeniile verticale se referă la aspectele de
rutină, cu termen mai lung sau permanente ale
transformării, în timp ce structura orizontală
(echipele capacitare integrate sau Integrated
Capability Teams – ICT) se concentrează pe
domeniile de obiective transformaţionale care
contribuie la abordarea EBAO.
ACT - pol central al transformării
Statul Major al ACT şi organismele subordonate
lui nu lucrează, desigur, izolat; dimpotrivă, întreţin
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Figura 5
un anumit număr de relaţii privilegiate cu alţi
actori.
În primul rând, Comandamentul Aliat pentru
Operaţii (ACO) este, totodată, partenerul nostru şi
clientul nostru; legătura puternică care îi uneşte pe
cei doi comandanţi strategici este indispensabilă
pentru succesul NATO. În acelaşi timp, noi lucrăm
atât cu, cât şi pentru naţiunile, care sunt, în
definitiv, arbitrii capacităţilor produse de noi.
ACT menţine, de asemenea, parteneriate cu
alte agenţii, centre de pregătire sau de învăţământ.
În special, relaţia dintre ACT şi lumea industriei,
necesară pentru adaptarea noilor tehnologii,
este vitală pentru dezvoltarea experimentelor,
exerciţiilor şi antrenamentului.
Rezultate incontestabile
Rezultatele muncii depuse de ACT iau forme
tangibile, cum ar fi echipamente noi, proceduri
noi şi procese transformate de planificare şi de
execuţie, de pregătire şi antrenament.

Rezultatele sunt, uneori, mai puţin tangibile şi
mai subtile, ca, de exemplu: îmbunătăţirea continuă
a interoperabilităţii între naţiunile membre,
investiţii de apărare mai eficiente şi o colaborare
mai puternică, pentru a numi doar câteva dintre
acestea.
Împreună, rezultatele considerate ca intangibile
ale ACT furnizează ţărilor membre o „întoarcere la
investiţie” cu intercategorii de forţe antrenate din
ce în ce mai bine, care sunt în măsură să utilizeze o
vastă gamă de capacităţi noi şi întărite.
Prin interoperabilitate, printr-o adaptare
comună şi cu sprijinul Comandamentului Aliat
pentru Transformare, naţiunile membre vor fi
mai capabile să-şi transforme forţele şi procesele,
pentru a permite NATO să rămână o alianţă fără
echivalent într-un viitor previzibil.
Traducere şi adaptare: Despina NICOLAIE

Generalul-maior Frank H.J. HYE este reprezentat pentru Europa al Comandamentului Aliat
pentru Transformare al NATO.
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POLITICA NATO FAŢĂ DE ZONA
EXTINSĂ A MĂRII NEGRE – O NOUĂ
ÎNŢELEGERE TRANSATLANTICĂ?
Dr. Ioan CRĂCIUN
Încheierea Războiului Rece a marcat sfârşitul
diviziunii Europei. Acest lucru nu numai că a
transformat relaţiile dintre Est şi Vest, dar a afectat
şi parteneriatul transatlantic. Acum Europa e mai
largă şi ambiţiile SUA sunt diferite. De aceea,
dacă crem ca relaţia transatlantică să rămână
sănătoasă, o nouă înţelegere trebuie să reflecte
noua realitate, incluzând aici o Europă unită,
care lucrează împreună cu Statele Unite pentru a
face faţă provocărilor din Europa şi din afara ei.
Această nouă înţelegere trebuie să includă Europa
Centrală şi de Est în definirea unui ţel strategic
comun, centrat pe provocările majore de astăzi. În
acest context, România vrea să joace un rol activ în
întărirea legăturii transatlantice, oferind puterea
propriului exemplu, influenţând prin generozitate
şi acţionând cu inteligenţă.
Mai bine de 50 de ani, Europa şi America,
au împărţit idealurile aceluiaşi destin într-o
comunitate unică în istorie, o comunitate construită
pe: emoţii, afinităţi culturale, şi interese comune.
Ceea ce a dat însă durabilitate acestei comunităţi
au fost valorile fundamentale comune pe care s-a
bazat: democraţie, respectarea drepturilor omului,
libertate. De aceea, Alianţa Nord-Atlantică este
unică. Ea nu este doar o alianţă militară, ci, poate
mult mai important, este o alianţă morală. Nu a
fost, şi nici în prezent nu este, ca toate celelalte
alianţe ale trecutului, realizată pentru îndeplinirea
unui singur scop după care să dispară, de îndată ce
acel scop a fost îndeplinit.
Nevoia de a sta împreună
Această alianţă unică este astăzi la fel de
importantă pe cât a fost în trecut, chiar dacă sau schimbat condiţiile de securitate. Într-adevăr,
Războiul Rece a luat sfârşit şi suntem extrem de
mulţumiţi de acest fapt. Ne-am dorit atât de mult
atingerea acestui ideal, şi trebuie să recunoaştem că

datorăm împlinirea lui, în primul rând, solidarităţii
transatlantice. Da, Războiul Rece s-a încheiat, însă
nevoia de a rămâne împreună nu a dispărut, şi asta
în ciuda faptului că relaţiile transatlantice sunt
dominate în prezent de tensiuni.
Dacă Europa şi America de Nord şi-au unit
eforturile pentru completarea agendei de securitate
a secolului XX, nu putem spune acelaşi lucru despre
agenda de securitate a secolului XXI. Europa şi
America par să-şi fi pierdut cadenţa de altădată
şi, de aceea, agenda de securitate a începutului
de mileniu trei este dominată de tensiuni, în
mare parte cauzate de percepţia diferită a puterii
şi ameninţărilor. Din acest motiv, Europa şi SUA
trebuie să definească din nou o strategie comună
centrată pe provocările actuale la adresa securităţii
globale, strategie care, în opinia noastră, trebuie să
se axeze pe cel puţin două probleme majore. Prima
se referă la ceea ce poate fi definit ca „noua agendă
estică” şi viitoarea consolidare a comunităţii euroatlantice, iar cea de-a doua se referă la ceea ce
poate fi definit ca „noua agendă pentru Orientului
Mijlociu Extins”. Însă, pentru a pune în practică
aceste deziderate, Europa şi America trebuie să
rămână împreună şi să-şi unească din nou eforturile
pentru a face faţă noilor provocări provenite atât
din interiorul continentului european, cât şi din
afara acestuia.
Europa lărgită şi noua înţelegere
transatlantică
Marea realizare a evenimentelor istorice din
1990 a fost includerea Europei de Est – de la
Marea Baltică la Marea Neagră - în cadrul Europei
Occidentale, fapt ce a condus la angajarea ţărilor
occidentale într-un amplu proces de sprijin al
ţărilor din această regiune pentru integrarea lor în
graniţele NATO şi ale Uniunii Europene.
Extinderea stabilităţii în această zonă devine
mult mai importantă, dacă luăm în considerare cea
de-a doua problemă referitoare la Orientul Mijlociu
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Extins. Dacă în secolul XX Europa era regiunea din
care proveneau cele mai mari ameninţări la adresa
securităţii internaţionale, în prezent acest rol a fost
preluat de Orientul Mijlociu Extins. Acum, cel
mai mare pericol pentru americani, cât şi pentru
europeni, se pare că îşi are originea în această
zonă, iar, pentru a face faţă acestei ameninţări,
Occidentul are nevoie de mai mult decât o strategie
militară. Este nevoie de o strategie care să ţintească
rădăcinile cauzelor tuturor problemelor acestei
regiuni, altfel numele grupurilor teroriste sau ale
statelor-sponsor al terorismului s-ar putea schimba,
iar ameninţarea pe termen lung va rămâne.
Occidentul are nevoie de o mare strategie
privind, în primul rând, propria reorganizare în
confruntarea cu noile probleme referitoare la
conflict şi instabilitate şi promovarea principiilor
apărării colective, democraţiei şi securităţii
globale. Şi, dacă lucrurile stau aşa, este evident că
cel mai potrivit instrument de implementare a unei
asemenea strategii este Alianţa Nord-Atlantică,
acea alianţă, însă, care poate răspunde acestei noi
strategii. Aceasta este noua alianţă, o organizaţie
diferită de cea din perioada Războiului Rece, o
alianţă total transformată, ce are la bază o nouă
înţelegere politică între Europa şi SUA, precum şi
un nou set de principii de promovare a relaţiilor
Est-Vest.
Dacă în perioada Războiului Rece, relaţia
transatlantică a fost, în principal, nu în
exclusivitate, dar în principal, axată pe problemele
Europei, în prezent relaţiile dintre Europa şi
SUA nu se mai referă aproape în exclusivitate la
problemele Europei, ci la cum Europa şi SUA îşi
pot uni eforturile împotriva provocărilor la adresa
securităţii internaţionale. Agenda comună este
acum axată pe modul cum Europa şi America pot
contribui împreună la menţinerea păcii şi securităţii
lumii, iar aceasta este ceea ce Alianţa trebuie să
facă.
Perspectivele României
Vorbind în termenii Europei extinse şi ai legăturii
transatlantice, care ar trebui să fie perspectivele
unei ţări est-europene care a devenit membru cu
drepturi depline în cadrul Alianţei Nord-Atlantice
şi, în acelaşi timp, se află în plin proces de aderare
la UE, iar al cărei viitor depinde atât de viitorul
legăturii transatlantice, cât şi de cel al Europei
Extinse?
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Ca şi alte state central şi est-europene, România
a fost percepută ca o ţară care, în multe momente
dificile, a trebuit să aleagă între Europa şi SUA. Cel
mai recent moment de acest fel a fost războiul din
Irak, care a generat creşterea tensiunilor în cadrul
relaţiei transatlantice şi a condus la accentuarea
divizării aliaţilor.
Să fim sinceri, vom recunoaşte că în acel moment
ne-am întrebat de ce se întâmplă aşa, unde este acea
mare familie reprezentată de lumea democratică
occidentală? De ce această lume din care ne
dorim să facem parte nu mai merge împreună? Şi
toate acestea se petreceau exact la momentul în
care România abia intrase în familia democraţiei
transatlantice, moment perceput ca un adevărat test
al relaţiei euro-atlantice. Confruntându-se, însă,
cu un asemenea test, România a subliniat, încă de
la început, că nu consideră că se află în faţa unei
alegeri între Europa şi SUA, ci, de fapt, obiectivul
ei major, atât în Europa, cât şi ca membru NATO,
este de a contribui la întărirea relaţiei transatlantice,
şi nu la sprijinul unei divizări a comunităţii euroatlantice. La modul general vorbind, ne putem chiar
întreba acum dacă intrarea ţărilor Europei Centrale
în Europa a schimbat dinamica sau aspectele
discursului în cadrul Uniunii Europene sau NATO?
Într-o oarecare măsură, apreciem că da, dar în nici
un caz în sensul ameninţării valorilor fundamentale
ale acestor organizaţii. Am putea spune că, din
contra, ele contribuie la întărirea acestor organizaţii,
la dezvoltarea sensului existenţei lor şi oferă
posibilitatea unei mai largi implicări în gestionarea
problemelor securităţii actuale.
Chiar dacă România este acum în plin proces
de transformare şi reformă pe drumul ireversibil al
integrării în Uniunea Europeană, după ce a devenit
membru NATO, poate contribui la întărirea relaţiei
transatlantice prin puterea propriului său exemplu,
influenţând prin generozitate şi acţionând cu
inteligenţă.
Într-adevăr, noi am fost beneficiarii acelui tip de
sprijin şi expertiză, din partea Europei şi a SUA, care
a contribuit la consolidarea libertăţii, democraţiei,
economiei de piaţă, iar acum aceste valori euroatlantice fundamentale trebuie exportate în zonele
învecinate ţării noastre: zona Balcanilor, zona
Mării Negre, Europa de Est, în general. În acest
sens, România poate şi are datoria ca, prin puterea
propriului exemplu, să contribuie la lărgirea
frontierelor democraţiei şi libertăţii. Desigur, se
poate spune, pe bună dreptate, că acesta reprezintă
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un fel de idealism, dar aici găsim, de asemenea, şi
propriul nostru interes, şi anume, sprijinul ideii noii
Europe. Construcţia Europei Extinse trebuie să fie
fundamentată pe un nou destin, un destin cimentat
în cadrul comunităţii euro-atlantice lărgite, un
destin pe care România îl poate sprijini şi influenţa
prin propria ei generozitate.
Da, este propriul nostru interes, al ţărilor Europei
Centrale şi al celor Occidentale, de a integra toate
ţările Europei de Est, în special cele din Balcani
şi din zona lărgită a Mării Negre, inclusiv Rusia,
în această construcţie a „noii Europe unite”, şi
am putea spune „relaţiei transatlantice unite”, iar
acest obiectiv nu poate fi îndeplinit decât acţionând
cu inteligenţă.
Eforturile din zona Mării Negre Extinse
Să ne oprim puţin asupra acestei zone speciale
care este zona lărgită a Mării Negre, pentru că,
atunci când vorbim despre Europa Extinsă, trebuie
să includem această zonă în ea. Fără zona lărgită
a Mării Negre, proiectul Europei Extinse poate
deveni o afacere neterminată. Să privim mai întâi
zona Mării Negre, să reflectăm şi apoi să vorbim
despre ea în termenii „marelui câştig provocator”.
Din punct de vedere geopolitic, putem spune
că această zonă se află situată la intersecţia a
trei regiuni extrem de importante: fostul spaţiu
sovietic la Est, Orientul Mijlociu Extins la Sud şi
regiunea occidentală, reprezentată de comunitatea
democratică transatlantică la vest. Toate aceste
regiuni se întâlnesc în zona Marea Neagră - Marea
Caspică, iar dacă dorim să combatem ameninţările
care vin dinspre fostul teritoriu sovietic şi dinspre
Orientul Mijlociu sau să folosim oportunităţile care
vin dinspre comunitatea euro-atlantică, atunci va
trebui să ne gândim la această zonă ca la o punte de
legătură între aceste provocări şi tentaţii, o punte
de legătură pe care astăzi o denumim zona lărgită
a Mării Negre. Mai mult decât atât, nu este greu
de sesizat faptul că aceasta este zona în care se
intersectează nu doar interesele statelor riverane,
ci şi ale altor state, din alte regiuni ale lumii.
Putem afirma că, în acest context, România a
iniţiat dezbaterea asupra viitorului acestei regiuni
şi asupra modului cum ea poate fi conectată ca
un întreg la comunitatea transatlantică, şi cum
pot fi mobilizate toate energiile pentru a dezvolta
cooperarea şi susţine efortul de transformare.
Propunerea României este ca noi toţi să ne

înarmăm cu valorile civilizaţiei euro-atlantice şi
să luptăm împotriva haosului şi instabilităţii cu
armele economiei de piaţă, democraţiei, toleranţei
şi ale regulilor de drept. România îşi doreşte să
vadă această regiune – regiunea Mării Negre
Lărgite - puternic ancorată în organizarea stabilă şi
democratică a Occidentului.
Există deja o serie de iniţiative din partea
mai multor state din regiune. Bulgarii au unele
idei, românii au unele idei, la fel şi georgienii.
Există, deci, iniţiative care au ca scop dezvoltarea
cooperării între statele din această zonă în
domeniul securităţii şi reformelor. Pe de altă parte,
România a înaintat propunerea activării unui forum de dezbatere al Mării Negre Lărgite, care
ar putea reprezenta atât cadrul de dialog politic
instituţionalizat, cât şi generatorul acţiunilor practice în domeniul cooperării.
Există şi alte declaraţii (Ucraina, Georgia), care
susţin crearea unei comunităţi bazate pe valorile
fundamentale euro-atlantice, la care statele din
zonă pot adera în funcţie de opţiunea lor, şi care să
contribuie la întărirea relaţiilor şi cooperării dintre
ele şi la consolidarea democraţiei în zonă.
Toate aceste lucruri dovedesc că există deja o
opinie favorabilă pentru intensificarea întâlnirilor,
a dialogului şi coordonării, atât la nivel înalt,
cât şi la nivelul implementării deciziilor. Ceea
ce dorim însă în acest moment este realizarea
acelei complementarităţi în sprijinul eforturilor
de transpunere în practică a idealurilor de pace,
prosperitate şi securitate pentru comunitatea de
state din zona lărgită a Mării Negre care împărtăşesc
aceste valori fundamentale.
În abordarea tuturor acestor iniţiative trebuie
însă să privim lucrurile din perspectiva unei
geometrii variabile şi să le sprijinim numai pe cele
care, în mod concret, duc la promovarea valorilor
euro-atlantice în zona lărgită a Mării Negre şi
sprijină întărirea legăturilor şi, implicit, construcţia
Europei Extinse.
Concluzii
Confruntarea cu ameninţările la adresa securităţii
secolului XXI trebuie să găsească Europa şi SUA
conlucrând atât în interiorul Europei, cât şi în afara
ei. Europa este acum diferită de cum a fost în trecut
şi se confruntă cu provocări diferite, iar SUA sunt
decise să joace rolul principal în redefinirea noii
ordini mondiale.
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În ultimii zece ani, lărgirea NATO şi UE a fost
darul cel mai de preţ pe care comunitatea euroatlantică l-a oferit statelor în tranziţie, fapt ce a
dus la modificarea geometriei de securitate, atât în
Europa, cât şi în întreaga lume. În acest context,
Europa şi SUA au nevoie de o nouă strategie
comună pentru un nou model de cooperare
transatlantică, ale cărei caracteristici esenţiale
trebuie să fie flexibilitatea şi adaptabilitatea.
Există nevoia clară de reangajare a Europei şi
SUA într-un proces multilateral de consolidare a
comunităţii euro-atlantice, iar acest proces trebuie
să includă ceea ce poate fi denumit ca „noua agendă
estică” şi „noua agendă a Orientului Mijlociu
Extins”. Statele occidentale trebuie să sprijine mai
consistent statele care doresc integrarea viitoare
în NATO şi Uniunea Europeană. Pe de altă
parte, NATO şi Uniunea Europeană trebuie să-şi
întărească rolul din ce în ce mai global şi să devină
instrumente reale de combatere a provocărilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii secolului XXI.
Plecând de la aceste perspective, statele esteuropene care doresc integrarea în NATO şi
Uniunea Europeană trebuie să dezvolte proiecte
şi strategii comune, precum proiectul zonei lărgite
a Mării Negre, pentru a fi mai uşor integrate. Ele
trebuie să-şi împărtăşească propriile experienţe, să
înveţe unele de la altele şi să reacţioneze inteligent,
pentru crearea unui cadru propice întâlnirilor bi şi
multilaterale, cooperării şi dialogului intensificat.
În acest context, România, prin iniţiativele
lansate, va juca un rol activ atât în întărirea noii
relaţii transatlantice, cât şi în definirea noii agende
de securitate pentru Europa Centrală şi de Est,
contribuind la lărgirea frontierelor democraţiei şi
libertăţii, oferind puterea propriului său exemplu,
influenţând prin generozitate şi acţionând cu
inteligenţă.
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PROVOCĂRI ALE INTEGRĂRII
EUROPENE
Dr. Petre DUŢU,
Daniel PĂTRĂŞCOIU
Integrarea europeană, fenomen complex, de
durată şi multidimensional, generează, pe de o
parte, unele provocări, iar pe de altă parte, trebuie
să răspundă altora la adresa sa şi a statelor
membre. Calitatea şi promptitudinea răspunsurilor
date de către decidenţi acestor provocări vor
facilita integrarea şi vor spori influenţa Uniunii
Europene în regiune şi în lume.
1. Consideraţii generale
Integrarea europeană este un fenomen complex,
de durată şi multidimensional. Complexitatea sa
derivă din contextul mondial şi regional în care
ea se derulează, din interacţiunile dintre statele
membre ale UE şi dintre cele care aspiră la aderare,
precum şi din inter-relaţionarea cu ceilalţi actori
statali şi nonstatali, regionali şi globali. Totodată,
multitudinea aspectelor implicate în acest proces,
de la cele sociale la cele ecologice, îi amplifică
această caracteristică. Un alt aspect esenţial ce ţine
de complexitatea integrării europene este lărgirea
Uniunii Europene prin primirea de noi membri.
Cele zece state recent primite au niveluri şi ritmuri
de dezvoltare economică, socială etc. diferite
şi, adesea, cu valori sub cele ale indicatorilor
economici, şi nu numai, din statele europene
dezvoltate.
Integrarea europeană este un fenomen de
durată, întrucât, prin definiţie, îi sunt caracteristice
o serie de faze şi etape succesive obligatorii
de parcurs de toate statele ce aderă la Uniunea
Europeană. Practic, acceptarea cererii de aderare a
unui stat la UE nu semnifică decât începutul unei
vaste activităţi de asimilare, însuşire, interiorizare
şi aplicare de către toţi cetăţenii statului respectiv
sau de majoritatea acestora a valorilor, normelor şi
regulilor dominante în cadrul mediului integrator.
Pe de altă parte, instituţiile statului-naţiune trebuie
să facă acelaşi lucru ca şi populaţia, adică să
asimileze valorile, normele şi regulile specifice
UE. De asemenea, nu trebuie omis nici faptul că

integrarea este un proces de natură psihosocială,
ceea ce îi măreşte timpul de realizare, prin
intervenţia trăsăturilor psihologice ale indivizilor
şi implicarea caracteristicilor sociale ale grupurilor
de apartenenţă şi de referinţă. În acelaşi timp,
condiţiile impuse de mediul integrator se întâlnesc
cu cele ale integratului. Rezultanta acestei
„confruntări” poate să însemne fie reducerea
timpului de integrare, când există o compatibilitate
ridicată între cele două medii integrator şi integrat,
fie sporirea acestuia, în cazul unor disfuncţionalităţi
sau chiar incompatibilităţi între cele două medii
menţionate.
Integrarea europeană este un fenomen
multidimensional, deoarece priveşte o multitudine
de aspecte. Concret, este vorba de dimensiunile
socială, economică, politică, militară, culturală,
informaţională şi psihosocială. De fapt, aceste
dimensiuni reflectă direcţiile principale în care se
acţionează atât de către mediul integrator, cât şi de
cel integrat, pentru a atinge finalitatea procesului
de integrare propriu-zis.
Este evident că desfăşurarea acestui fenomen
răspunde unor provocări ale mediului extern la
adresa UE, ca organizaţie, iar Uniunea Europeană
generează o serie de provocări atât statelor membre
şi candidate la aderare, cât şi celorlalţi actori
regionali şi globali. Ambele genuri de provocări se
cer luate în seamă de programatorii şi decidenţii
politici din instituţiile UE.
În acest context, politicile naţionale şi regionale
de integrare trebuie elaborate cu luarea în calcul
a acestor provocări de sorginte internă, regională
şi chiar globală. Acestea din urmă sunt produsul
fenomenului globalizării în care se produce
integrarea europeană.
De altfel, într-o anumită măsură, integrarea
europeană este răspunsul adecvat pe care
majoritatea statelor europene îl dă fenomenului
globalizare, omniprezent, astăzi, în toată lumea şi
în toate domeniile de activitate umană.
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2. Genuri de provocări ale integrării europene
Integrarea europeană, ca fenomen complex,
de durată şi multidimensional, trebuie să facă
faţă unor provocări diverse, ca natură, intensitate,
frecvenţă şi amplitudine, din partea mediului
regional şi global în care există şi se derulează. Pe
de altă parte, la rândul său, integrarea europeană
generează o serie de provocări la adresa statelor
membre şi a ţărilor candidate la aderare.
Aceste provocări, potrivit naturii lor, pot fi:
sociale, economice, politice, culturale, informaţionale, militare şi psihosociale.
Provocările sociale privesc, pe de o parte,
starea de lucruri existentă în domeniu, atât la
nivelul UE, cât şi al statelor membre, şi, pe de
altă parte, „zestrea” în materie cu care vor veni
ţările candidate. Este vorba de protecţia socială,
de sănătatea publică, de educaţia, de egalitatea
şanselor, de echitatea şi solidaritatea garantate şi
asigurate tuturor cetăţenilor, prin lege, şi nivelul
dezvoltării economice a fiecărui stat membru.
Practic, acestea sunt garantate atât la nivelul UE,
cât şi al fiecărui stat, printr-o legislaţie adecvată,
relativ uniformă în urma armonizării, dar nivelul
asigurării lor este diferit de la o ţară membră la alta.
Provocarea apare din necesitatea aducerii acestor
drepturi cetăţeneşti, asigurate diferit de la un stat la
altul, la nivelul existent în Uniunea Europeană.
Totuşi, provocările sociale rămân o realitate în
condiţiile lărgirii UE cu ţări ale căror sisteme de
protecţie socială se situează net sub standardele
europene, pe de o parte, şi faptul că UE nu are
competenţe în domeniul social, potrivit tratatului
constituţional, pe de altă parte.
Provocările economice se referă la eliminarea
decalajelor de ritm, calitate, nivel, etc. ale activităţii
de producţie şi ale serviciilor între statele membre,
precum şi între UE şi ceilalţi actori economici
regionali/globali. La nivelul UE există Pactul de
stabilitate şi creştere (PSC), adoptat în primăvara
anului 2005. Acesta reprezintă organul esenţial al
politicii economice şi financiare a UE, prin care
se urmăreşte realizarea ambiţiosului obiectiv
economic fixat prin strategia de la Lisabona, adică
economia UE să devină cea mai competitivă din
lume.
În calea acestui demers stau deficitele
majorităţii statelor membre ale UE, în particular
cele ale Germaniei şi Franţei, ţări lidere ale
Uniunii Europene, şi lărgirea cu noi membri,
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proces ce favorizează creşterea numărului şi,
câteodată, durata deficitelor bugetare ale noilor
ţări intrate în această organizaţie regională.
Pentru depăşirea acestui inconvenient, se impune
creşterea atractivităţii UE, adică asigurarea unei
concurenţe fiscale şi a unei sănătăţi a finanţelor
publice adecvate în cadrul uniunii economice şi
monetare. „Incitând ţările membre să se înscrie
într-o acţiune plurianuală şi să amelioreze calitatea
cheltuielilor publice, Pactul de stabilitate şi creştere
poate fi de o mare utilitate în conducerea politicii
de atractivitate”1. De asemenea, este necesară o
politică de coeziune europeană din partea tuturor
statelor membre. Aceasta politică este necesară,
întrucât UE este confruntată cu numeroase
probleme puse de lărgirea rândurilor sale, prin
primirea de noi state membre. Este vorba de cele
zece state intrate în UE în mai 2004 şi de România
şi Bulgaria, care vor adera la această organizaţie
în ianuarie 2007. Adeziunea acestor ţări, al căror
nivel de bogăţie se situează sub media comunitară,
va antrena o sporire a disparităţilor regionale şi
sociale, a noilor inegalităţi teritoriale şi agravarea
sărăciei şi a excluderii sociale. În acelaşi timp,
este de aşteptat de la această nouă lărgire a UE
declanşarea unui proces de ajungere din urmă şi o
coordonare mai bună între actorii sociali europeni.
Se pare că, în raporturile dintre statele membre,
metoda interguvernamentală, chiar suprastatală
este cea care domină la nivelul Uniunii Europene.
În acest context, dezvoltarea investiţiilor
productive şi a comerţului exterior au permis
creşterea economică a ţărilor Europei centrale şi
răsăritene, ceea ce pare a fi o confirmare a ideii
că ajungerea din urmă s-a amorsat. Totodată,
stabilitatea acestor rezultate este limitată: rata
şomajului în noile state membre este ridicată şi
ecártul dintre evoluţia salarială şi productivitatea
muncii se măreşte. În plus, aceste ţări trebuie să
facă faţă unor noi provocări. Răspunsul ce trebuie
dat acestora este dificil şi complex. Astfel, dacă
se favorizează dezvoltarea investiţiilor directe în
străinătate, de exemplu, se încurajează transmiterea
de tehnologii şi se uşurează constrângerea financiară
a acestor economii, dar apare riscul să crească
dualismul între întreprinderile cu capital străin
şi micile sectoare constituite din întreprinderile
locale. Pe de altă parte, adoptarea unui curs de
schimb avantajos monedei naţionale, în raport
cu euro, favorizează stabilitatea monetară însă
riscă să exercite o presiune asupra competitivităţii
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naţionale. Dimpotrivă, alegerea unei tranziţii suple
la euro ar permite să se evite constrângerea ce
apasă asupra competitivităţii, dar incită, în acelaşi
timp, la depreciere şi poate să provoace inflaţie.
Se pare că soluţia optimă la acest tip de
provocări înseamnă, practic, înfăptuirea celor
trei obiective principale de la Lisabona, adică:
o integrare economică mai mare, o mai bună
coordonare a pieţei muncii şi a sistemelor de pensie
şi o restructurare a cheltuielilor publice.
Provocările politice privesc, în esenţă,
următoarele aspecte: asimilarea, interiorizarea,
respectarea şi aplicarea valorilor democratice şi a
normelor proprii UE în toate statele membre şi de
către toţi cetăţenii, acceptarea autorităţii instituţiilor
UE şi a suveranităţii limitate a statelor membre.
Este vorba, înainte de toate, de asigurarea unei
concordanţe sporite între structurile şi instituţiile
politice europene şi cele naţionale, de fapt, între
ceea ce întreprind ele în mod concret. Aici, se
poate vorbi şi de necesitatea armonizării legislative
în domeniul relaţiilor şi activităţii politice din
statele membre şi de la nivelul Uniunii Europene.
Corelaţia dintre drepturile politice presupuse de
cetăţenia naţională şi de cetăţenia europeană este
unul dintre rezultatele acestei armonizări.
Totodată, se impune clarificarea ideologică a
diferitelor curente existente în cadrul partidelor
politice de la nivel naţional şi din Parlamentul
european. Practic, este vorba de apropierea
partidelor naţionale parlamentare de partidele
europene, prezente în Parlamentul european.
Provocările culturale privesc însuşirea,
respectarea şi promovarea valorilor culturale
europene şi naţionale. De fapt, aceste provocări
pot fi socotite rezultanta interacţiunii dintre
culturile naţionale ale statelor membre şi cultura
specifică Uniunii Europene, organizaţie ce trebuie
să contribuie „la dezvoltarea culturii statelor
membre în respectul diversităţii lor naţionale şi
regionale, punând totodată în evidenţă moştenirea
comună”2. În acest context, se cuvin reamintite
principalele valori caracteristice ale civilizaţiei
europene: grija respectului drepturilor omului;
refuzul fatalităţii, implicarea individului în lume,
în atingerea unui ideal şi căutarea progresului cu
voinţa de a transmite o moştenire altor civilizaţii;
un ataşament faţă de libertăţile individuale;
coexistenţa contrariilor, antagonismelor şi
complementarităţilor, o confruntare de idei
degajată de orice dogmatism.

La rândul său, fiecare cultură naţională se
distinge printr-un ansamblu de trăsături definitorii,
printr-o anume identitate specifică. Intrarea în UE
face ca diferitele identităţi culturale naţionale să
interacţioneze atât între ele, cât şi cu identitatea
culturală europeană în formare. Pe de altă parte,
se manifestă tendinţa ca fiecare identitate culturală
naţională să-şi păstreze trăsăturile specifice,
proprii.
De altfel, politica UE în domeniu este de a păstra
identităţile culturale naţionale, implicându-le activ
şi constructiv în formarea identităţii culturale
europene. În acest context, un rol important îl
vor juca învăţământul de toate gradele din fiecare
stat membru, instituţiile de cultură naţionale şi
personalităţile marcante ale culturii naţionale,
dar şi cele europene. Altfel spus, Europa va apăra
semnele identităţii valorilor culturale europene,
păstrând forţa creatoare a culturii popoarelor sale,
promovând totodată respectul culturii tuturor
ţărilor în cadrul unui pluralism cultural mondial
încurajând comunicarea interculturală.
Provocările informaţionale rezultă din
necesitatea realizării unei compatibilităţi în materie
între statele dezvoltate din UE şi statele recent
intrate în organizaţie. În domeniul informaţional
şi al comunicaţiilor există un decalaj între statele
membre dezvoltate şi cele de curând primite în UE,
ceea ce poate genera unele provocări pentru cei
implicaţi în comunicare. Deosebirile din punctul
de vedere al dotării cu tehnologie informaţională
de vârf, ce există atât între statele membre ale
UE, cât şi între instituţiile Uniunii Europeane şi
statele ce o compun, se cer mai întâi diminuate
şi apoi eliminate, în scopul asigurării unei
comunicări optime, oportune şi sigure între ţările
şi instituţiile implicate. Dacă luăm doar exemplul
Internetului, aici provocările informaţionale vor
dobândi o formă suficient de clară. Fără îndoială
Internetul, ca o invenţie socială şi ca un instrument
social, odată inventat, a devenit un proces de
autoorganizare la scară globală. Acest proces
de autoorganizare va continua şi s-ar putea ca,
în acest cadru, să apară aspecte calitative noi3.
Având în vedere rolul important pe care Internetul
îl are în prezent în UE şi în statele ce o compun,
vulnerabilitatea sa devine direct o vulnerabilitate
nouă şi importantă a societăţii umane. Evident, nu
se poate pune problema de a renunţa la Internet,
ca reţea mondială, ci de a găsi antidoturi, sisteme
de apărare, ceea ce duce la o nouă etapă tehnico-
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socială a Internetului. Desigur, Internetul există
în toate statele membre UE, dar diferă amploarea
reţelei şi numărul constant al utilizatorilor. Inclusiv
aceste diferenţe interstatale pot fi apreciate drept o
provocare din domeniul informaţional, dacă se are
în vedere tendinţa de evoluţie a societăţii umane
către societatea informaţională.
Provocările militare izvorăsc din multiple
surse şi privesc constituirea unui sistem adecvat
de apărare şi securitate comun pentru statele
membre ale UE. Totodată, aceste provocări apar şi
ca urmare a rolului crescând al UE în soluţionarea
conflictelor, în asigurarea păcii şi stabilităţii
regionale şi globale. O altă sursă a provocărilor
în domeniul militar pare a fi apartenenţa multora
dintre statele membre ale UE la Alianţa NordAtlantică, statut care le obligă pe acestea la
asumarea unui sistem de responsabilităţi privind
apărarea şi securitatea colectivă4. Pe de altă parte,
statele membre ale UE, în condiţiile creării unui
sistem comun de apărare şi securitate la nivelul
organizaţiei, au o serie de obligaţii militare pe
care trebuie să le îndeplinească. Este vorba atât
de contribuţia financiară şi materială, cât şi de
cea umană pe care trebuie să o aducă fiecare stat
membru UE la constituirea unei structuri militare
proprii acestei organizaţii.
Provocările psihosociale sunt un produs al
interacţiunii dintre condiţiile sociale concrete din
fiecare stat membru şi din UE şi caracteristicile
psihologice ale persoanelor şi grupurilor umane ce
populează spaţiul geografic cuprins între frontierele
Uniunii Europene. Ele se referă, în principal, la:
înfăptuirea unei coeziuni sociale, a unui climat
psihosocial, a unui consens social, a unor relaţii
interpersonale şi interumane, a unei opinii publice
adecvate atât la nivelul statelor membre, cât şi al
UE. Acestea se cer realizate în condiţiile existenţei
şi interacţiunii constante şi semnificative a
tradiţiilor, obiceiurilor şi mentalităţilor naţionale
între ele, dar şi cu cele în formare la nivelul UE.
Prezenţa tradiţiilor, mentalităţilor şi obiceiurilor
specifice fiecărei naţiuni dă o notă aparte implicării
lor în procesul formării coeziunii sociale, a
consensului, climatului, relaţiilor interumane şi
opiniei publice europene. Desigur, în timp, se vor
forma şi manifesta tradiţii, mentalităţi şi obiceiuri
europene, ca rezultantă a vieţii şi activităţii, în
spaţiul Uniunii Europene, a tuturor persoanelor
aparţinând statelor membre ale acestei organizaţii.
Potrivit locului de origine se disting: provocări
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interne şi provocări externe. Provocările interne
sunt cele care provin din activitatea proprie
a Uniunii şi a statelor sale membre în toate
domeniile. Acţionând în direcţia consolidării
integrării europene, Uniunea Europeană va trebui
să facă faţă, în cursul anilor ce vin, provocărilor
interne de dezvoltare a vieţii politice şi a spaţiului
politic european într-o Uniune lărgită deschisă
noilor state membre, dar cu semnele sale de
identitate, şi marilor provocări mondiale, pentru
că Uniunea devine „un factor de stabilitate şi un
model în noua organizare a lumii”5. Pe de altă parte,
Uniunea Europeană se va confrunta cu provocări
externe generate de aspiraţia sa de a-şi afirma mai
consistent rolul de actor politic mondial, dar şi de
acţiunea celorlalţi actori globali şi regionali statali
şi nonstatali de a-şi apăra şi promova interesele.
Astfel, în relaţiile sale cu restul lumii, Uniunea
îşi afirmă şi promovează valorile şi interesele. În
acest mod, ea contribuie la pacea, securitatea şi
dezvoltarea durabilă a planetei, la solidaritatea şi
respectul mutual între popoare, la comerţul liber
şi echitabil, la eliminarea sărăciei şi la protecţia
drepturilor omului, ca şi la respectul strict şi la
dezvoltarea dreptului internaţional, la respectul
principiilor Cartei ONU.
3. Concluzii
Integrarea europeană este un proces ce va fi
prezent încă mult timp de aici încolo. Realizarea sa
pe coordonatele şi la parametrii doriţi de iniţiatorii
săi impune din partea celor implicaţi eforturi
susţinute şi constante pentru a da un răspuns
adecvat (prompt şi eficace) tuturor provocărilor la
adresa UE şi a statelor ce o compun6.
Principalele provocări cărora UE şi statele
membre trebuie să le facă faţă sunt: globalizarea
- implantarea geografică rămâne un factor
determinant pentru cercetare şi inovaţie în toate
domeniile de activitate umană. În acest sens, este
crucial să se amelioreze atractivitatea UE pentru
producţie, servicii, turism, educaţie, învăţământ,
cultură etc.; evoluţia tehnologică - este vorba de a
combina tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor,
noile tehnici manageriale şi organizaţionale şi
dezvoltarea unei mâini de lucru calificate pentru a
permite o ameliorare substanţială a competitivităţii
în toate sectoarele de activitate din UE; inovaţia şi
spiritul de întreprinzător - competitivitatea dintre
întreprinderi se bazează între altele pe creaţia
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permanentă de noi întreprinderi şi creşterea celor
existente, mai ales într-o fază de progres tehnologic
rapid. Industria, agricultura, învăţământul, educaţia,
cultura, sănătatea, protecţia socială, securitatea şi
apărarea europene au nevoie de dezvoltare şi de
exploatarea economică a produselor şi serviciilor
noi sau ameliorate şi de optimizarea proceselor din
instituţii şi întreprinderi. O creştere a cheltuielilor
de cercetare şi dezvoltare în raport cu PIB este
necesară, căci UE este devansată de principalii
concurenţi în multe din domeniile menţionate;
dezvoltarea durabilă şi noile cereri ale societăţii
- UE trebuie să facă faţă unei cereri crescânde de
securitate, de sănătate, de protecţie socială şi de
protecţie a consumatorului, care reflectă în parte
preocupările opiniei publice faţă de consecinţele
anumitor tehnologii noi în materie de mediu, de
etică sau de sănătate publică. Trebuie găsit un
echilibru just între obiectivele de la Lisabona şi de
la Goteborg7.
De asemenea, se impune cu prioritate
ameliorarea integrării politicilor Uniunii Europene
pentru a face faţă provocărilor cu care această
organizaţie şi statele sale membre se confruntă. În
acest sens, este esenţial de a veghea la integrarea
apropiată a tuturor activităţilor din UE susceptibile
să contribuie la urmărirea obiectivelor sale
strategice în toate domeniile de activitate. Este
vorba mai ales de politica comercială, de politicile
legate de piaţa unică, de politicile de transporturi
şi de energie, de politica de cercetare şi dezvoltare,
de politica de concurenţă, de politica regională
şi de politica macro-economică. Pentru a pune
de acord obiectivele Consiliului european de la
Lisabona cu cele ale Consiliului european de la
Goteborg şi pentru a urmări simultan obiectivele
economice, sociale şi de mediu în cadrul

conceptului de dezvoltare durabilă, celelalte
politici trebuie să fie luate în seamă. Printre
acestea, trebuie ţinut cont de politicile sociale, de
folosirea şi formarea profesională, politicile de
protecţie a consumatorului şi de sănătate publică,
protecţia mediului şi responsabilitatea socială a
întreprinderilor.
România, stat candidat la aderarea în UE la
1 ianuarie 2007, se va confrunta, la rândul său
cu provocările analizate anterior. De aceea, este
absolut necesar ca factorii de decizie să adopte
încă de acum o serie de măsuri politice, sociale,
economice, culturale etc. prin care să se poată
da un răspuns cât mai bun provocărilor specifice
procesului integrării europene, dar şi celor generate
de însăşi intrarea sa în această organizaţie.
NOTE:
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POLITICA UNIUNII EUROPENE
DE CONSOLIDARE A SECURITĂŢII
MEDIULUI
Vasile POPA
Abordarea subiectului implicării UE în
problematica securităţii mediului porneşte de
la studierea atentă a raportului globalizare
– securitate, care arată o ignorare îndelungată a
elementului securitatea mediului, motivată, evident,
de implicaţiile şi responsabilităţile economice
ce derivă din afectarea mediului înconjurător şi,
de aici, a individului şi comunităţilor de către
procesul vast al globalizării.
La Barry Buzan găsim o recunoaştere explicită
a factorului mediu, ca sector major afectat de
globalizare din perimetrul securităţii. Acesta
accentuează că securitatea colectivităţilor umane este periclitată de cinci sectoare majore:
militar, politic, economic, societal şi de mediu.
În securitatea mediului se află implicată starea
biosferei locale şi globale, ca suport esenţial de
care depind celelalte activităţi umane. Cele cinci
sectoare operează, după Buzan, unite unele faţă de
altele printr-o reţea complexă de legături1.
În această „cea mai completă analiză teoretică
a conceptului de securitate“, cum o aprecia Ken
Both, în anul 1991, autorul trasează repere ce vor
fi apoi extinse în lucrările Şcolii de la Copenhaga şi
chiar în concepţia NATO, care, la Summit-ul de la
Roma, din acelaşi an, accepta existenţa celor cinci
dimensiuni ale securităţii, inclusiv cea de mediu.
Noua dezvoltare trasează şi perspectiva cea
mai corectă a securităţii. Securizarea aspectelor
nonmilitare este atât de importantă, încât merită
abordări aprofundate2. Între acestea, securizarea
mediului rămâne problema cea mai nouă, dar şi
cea mai gravă dintre cele provocate de globalizare,
căreia UE îi rezervă o atenţie specială.
1. Mediul, instabilitatea şi insecuritatea
Aprofundări ale cercetătorilor Centrului de
Studii Strategice de Apărare şi Securitate3 arată,
argumentat, că degradarea mediului generează
instabilitate şi insecuritate la nivelul comunităţilor
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umane. Astfel, securitatea mediului controlează,
practic, stabilitatea socio-politică şi protejează
interesele de securitate. Starea de securitate
a individului sau grupului, concluzionează
cercetătorii fenomenului, este marcată din plin de
degradarea mediului local sau regional, ca efect
al sărăcirii resurselor naturale, al penuriei de apă
şi hrană, al efectului de seră etc. De aici, nevoia
elaborării unor strategii care să conducă la folosirea
raţională a resurselor naturale şi, implicit, la
ocrotirea şi păstrarea mediului, dar şi la prevenirea
apariţiei unor eventuale surse de instabilitate la
nivel naţional şi regional.
Sfârşitul şi începutul de mileniu ne atenţionează
cu gravitate că securitatea mediului natural este
puternic afectată prin reducerea dramatică a
resurselor naturale ca: apa potabilă, solul fertil,
pădurile, resursele piscicole, dar şi a diversităţii
biologice, datorită dispariţiei continue a unor
specii. Aceasta şi motivează hotărârea Conferinţei
ONU asupra Mediului şi Dezvoltării (UNCED)
de la Rio de Janeiro, din 1992, care a adoptat
acel program 21, ce fixează obiectivele politice şi
criterii ambientale acceptate universal, prin care
comunitatea internaţională a demonstrat o mai
bună conştiinţă a necesităţii de a acţiona în comun
şi coordonat pentru a înfrunta consecinţele unei
folosiri iraţionale a resurselor naturale ale planetei.
De altfel, şi Conferinţa internaţională „Rio Plus
Five“ din 1997 a demonstrat o preocupare sporită
pentru aflarea unor remedii globale la problemele
mediului.
Revenind la Programul 21, subliniem relaţia
strânsă pe care acesta o stabileşte între securitatea
mediului şi dezvoltarea economică, de data aceasta
eliminând sensul fatalist acceptat de antiecologişti
– acela că dezvoltarea produce automat afectarea
mediului ambiant. De la o abordare separată,
contraproductivă, a celor două, se ajunge, acum,
la tratarea lor în comun, element care contribuie
sinergic la stoparea, practic, a procesului degradării
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mediului. Termenul de „capacitate de susţinere“,
lansat la Rio, explicitează resortul activ al securităţii
mediului şi dezvoltării – abordarea împreună a
tuturor riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor de
natură ecologică.
Putem semnala, pornind de aici, o realitate care
are şanse să se impună: aceea a implicării mai
accentuate a guvernelor în aspecte de mediu, pe
considerentul că acestea din urmă pot să afecteze,
deopotrivă, economiile statelor şi nivelul de trai al
populaţiei.
Alături de ele se aliniază organizaţiile interguvernamentale şi neguvernamentale, care văd
în intensificarea cooperării singura cale de ieşire
din impas, de găsire a unor soluţii viabile pentru
consolidarea securităţii mediului.
Este o dovadă clară a conştientizării generale
a faptului că instabilitatea şi insecuritatea pe
care le generează constant degradarea mediului
înconjurător sunt stări induse, a căror existenţă
poate fi controlată, prin prevenirea modificării
factorilor de mediu, în zone şi regiuni paşnice sau
de conflict, ca şi prin împiedicarea sistematică a
degradării globale a mediului natural. Iar aceasta
şi explică rapiditatea încorporării unor asemenea
chestiuni, cu un înalt grad de prioritate, pe agendele
politice ale ţărilor industrializate şi ale altor ţări
care sunt conştiente de importanţa dimensiunii
ambientale în viitorul relaţiilor internaţionale4.
Demersul nu este, nici pe departe, facil, pentru
că presupune dezvoltarea unor eforturi notabile şi
implică costuri însemnate economice, sociale şi
politice. Analiştii de mediu remarcă importanţa
şi profunzimea temelor prin care se defineşte
conceptul de „dezvoltare sustenabilă“, ce stă la
temelia noului mod de a ataca problema mediului,
teme puternic interrelaţionate: deşertificarea, prin
schimbările provocate de despăduriri şi activităţile
care afectează conservarea biodiversităţii; contaminarea apei şi activităţile de prezervare a spaţiilor
umede; depozitarea transfrontalieră a reziduurilor
periculoase, folosirea substanţelor chimice
periculoase şi între acestea a contaminantelor
organice cu efecte persistente; contaminarea
oceanelor şi deprecierea resurselor piscicole;
schimbarea climatică derivată din încălzirea
globală terestră prin efectul emisiei de gaze, în
special dioxid de carbon, şi perforarea stratului de
ozon; conservarea speciilor pe cale de dispariţie.
Convenţia-cadru ONU asupra Schimbării
Climatice reuşeşte să introducă responsabilităţi

sporite pentru statele industrializate şi în special
cele mai dezvoltate, care trebuie să ia măsuri de
reducere sau limitare a emisiilor lor de gaze în
atmosferă. Aceasta necesită crearea de instrumente
economice care să impulsioneze adoptarea de
politici adecvate pentru reducerea sau limitarea
emisiei de gaze în atmosferă. Vor fi implicate,
indiscutabil, costuri economice importante; dar
numai aşa, cred specialiştii, „se va redesena
infrastructura productivă ce va implica folosirea
noilor tehnologii“5.
2. Protocolul de la Kyoto şi lupta contra
schimbării climatice
După cum se cunoaşte, în 1997, la cea de-a
treia Conferinţă a Părţilor Convenţiei ONU asupra
Schimbării Climatice, s-a lucrat la adoptarea
Protocolului de la Kyoto, ce stabileşte, în formă
cantitativă, procentajul de reducere a gazelor cu
efect de seră ale statelor de la Anexa I a Convenţiei,
care, reunite, trebuie să reducă concentraţia în
atmosferă a gazelor cu efect de seră cu 5,2 la sută,
între 2008 şi 2012, în raport cu nivelul anului
1990. S-au stabilit, de asemenea, unele mecanisme
„de flexibilizare“ sau măsuri derogatorii, ca marjă
de manevră în ce priveşte mijloacele de atingere
a obiectivelor. Acestea vizează un mecanism de
dezvoltare proprie: obţinerea de credite pentru
emisii de către ţările industrializate, dacă finanţează
proiecte de reducere a emisiilor în statele în
dezvoltare; un program de schimb al drepturilor de
emisie. Contrar Declaraţiei de la Rio, Protocolul
de la Kyoto prevede sancţiuni pentru statele care
nu respectă dispoziţiunile acordului, fără însă
ca textul să precizeze şi constrângerile ce pot fi
impuse. Abia Planul de acţiune de la Buenos Aires,
din noiembrie 1998, adoptat de cea de-a patra
Conferinţă a Părţilor, stabileşte măsuri concrete
pentru lupta împotriva efectului de seră, insistând
asupra importanţei mecanismelor de ajutorare a
ţărilor în curs de dezvoltare.
Totuşi, regulile de aplicare a Protocolului de la
Kyoto, ce urmau să fie stabilite de Conferinţa de la
Haye, în 2000, au rămas la stadiul de intenţie, din
cauza: grupului „umbrelă“ (SUA, Japonia, Canada
şi Rusia, Australia, Noua Zeelandă, Norvegia,
Islanda şi Ucraina), care vrea să instaureze o piaţă
mondială a drepturilor de emisie a gazelor cu efect
de seră; a UE, ce priveşte piaţa drepturilor de
emisie ca un complement la măsurile de reducere; a
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G 77, care aruncă responsabilitatea asupra statelor
bogate, cele mai importante producătoare de gaze
cu efect de seră, sau a statelor OPEC, care vor să
primească despăgubiri pentru pierderile suferite
în domeniul petrolier. Nu este exclus ca, aplicând
într-o manieră atât de inadecvată mecanismele
Protocolului Kyoto, să se obţină, în final, cum
arată şi calculele Greenpeace (coroborate cu cele
ale unor ONG-uri şi chiar guverne), o creştere cu
15 la sută a emisiilor de gaze.
După ce SUA s-au opus semnării Protocolului,
ulterior, au propus un plan propriu, mai puţin
constrângător, prin care emisiile să fie reduse cu
18 la sută în zece ani, prin dezvoltarea energiilor
alternative. Din păcate, după calculele Grupului
interguvernamental de experţi asupra evoluţiei
climatului, reducerea reală a concentrărilor de
gaze cu efect de seră din atmosferă şi stabilizarea
lor la nivelul anului 1990 este posibilă doar printro diminuare cu 60-80 la sută a emisiilor în raport
cu producţia mondială actuală.
Un pas important înainte îl marchează
Conferinţa de la Bonn, din iulie 2001, ce adoptă
un sistem de respectare a regulilor Protocolului
de la Kyoto. Eforturile internaţionale continuă la
Marrakech, în 2001, unde se reuşeşte transpunerea
în limbaj juridic a celor stabilite la Bonn, dar şi
în continuare, la reuniunile de la New Delhi (oct.nov. 2002), Milano (dec. 2003), ca şi de la Buenos
Aires (la Conferinţa numită „După Kyoto“), din
decembrie 2004, unde părţile încearcă, fără succes,
să fixeze un calendar al negocierilor pentru a defini
obiectivele reducerii emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Toate aceste sforţări, însă, şi cele ce au urmat
în ultimii trei ani, se bazează pe previziunile deloc
optimiste ale experţilor, care indică pentru acest
secol o creştere medie a temperaturii cu 0,2-0,5 °C
pe deceniu. O creştere cu un grad până în 2025 şi
de 3 grade de acum până la finele secolului duce
la o reîncălzire climatică cu consecinţe importante
asupra mediului, sănătăţii şi economiei (ridicarea
nivelului mării, deplasări de populaţii, afectarea
ecosistemelor, deşertificări, creşterea numărului
de insecte purtătoare de boli virale etc.).
De aceea, frânarea schimbărilor climatice, prin
dezvoltarea de noi tehnologii cu înaltă performanţă
energetică, prin luarea de măsuri de reducere
a emisiilor poluante etc. reprezintă singura
alternativă viabilă la spectrul sumbru pe care îl
întrevăd oamenii de ştiinţă. Viitorul automobilelor
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poluante, evident, este tot mai nesigur, pentru că,
potrivit calculelor, 1 litru de benzină arsă produce
2,5 kg de gaz cu efect de seră. Statele vor trebui
să recomande folosirea cu măsură a maşinilor şi
orice acţiune care conduce la reducerea emisiilor
poluante.
Voinţa de aplicare a dispoziţiilor Protocolului
de la Kyoto este vizibilă la nivel comunitar. UE a
stabilit măsuri privind emisiile de CO2 în sectoarele
cele mai mari emiţătoare (hârtie, sticlă, ciment,
sectorul energetic şi rafinării), monitorizând în jur
de 12000 de instalaţii din cele 25 de state membre.
Stabilind riguros, pentru fiecare perioadă, obiective
de reducere a emisiilor la fiecare instalaţie, la nivel
naţional, se reuşeşte evitarea creşterii şi, mai mult,
o reducere organizată a procentajelor de gaze
emise. Nu sunt uitate aici nici tehnologiile „curate“,
transferul de tehnologii moderne, stimularea
proiectelor de cercetare din domeniu care aduc
soluţii tehnologice noi, permiţând capturarea şi
stocarea CO2, dezvoltarea de surse energetice mai
puţin carbonice etc.
De altfel, acest proces este în dezvoltare, mai
ales după 16 februarie 2005, când a intrat efectiv în
vigoare Protocolul de la Kyoto. De la această dată,
30 de state industrializate trebuie să atingă obiective
cantitative de reducere sau limitare a emisiilor
lor de gaze cu efect de seră, piaţa internaţională
a comerţului de carbon devine o realitate legală
şi practică, comerţul de emisii permiţând statelor
industrializate să cumpere şi vândă credite de emisii
între ele. Mecanismul de dezvoltare „curată“ trece
la faza unei operaţionalizări complete, încurajând
investiţiile în proiecte ce limitează emisiile în
ţările în curs de dezvoltare, promovând, totodată,
dezvoltarea durabilă. În acelaşi timp, Fondul de
dezvoltare al Protocolului este pregătit să asiste
ţările în dezvoltare să facă faţă efectelor negative
ale schimbărilor climatice.
3. UE şi securitatea mediului
Analiza surselor insecurităţii individului
(afectarea securităţii personale, a securităţii
economice, a securităţii utilizării – accesului la
muncă, a securităţii alimentare, dar şi culturale), pe
care o întreprinde Julliette Voinov-Kohler6, aşează
la loc important degradarea securităţii mediului
(poluarea apei, solului, aerului, despădurirea,
catastrofele naturale etc.), ca element ce ameninţă
persoana şi populaţia, marcându-le fizic, material,
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psihic. Această problematică este, în prezent, în
atenţia instituţiilor naţionale şi internaţionale,
îndeosebi a UE, care abordează securitatea
mediului din perspectiva obiectivelor Strategiei
Lisabona pentru Dezvoltare Durabilă şi pe baza
prevederilor Protocolului de la Kyoto.
La reuniuni recente ale Consiliului de Mediu
al UE s-au dezbătut aspecte legate de tehnologiile
„curate“ şi politica de coeziune pentru mediu. S-a
conturat concluzia că este nevoie ca organizaţia săşi sporească contribuţia la cofinanţarea proiectelor
pentru infrastructura de mediu, care interesează
majoritatea statelor în dezvoltare, spre deosebire de
finanţările pentru tehnologii înalte, pretabile ţărilor
dezvoltate. Programele operaţionale sectoriale,
în baza cărora organizaţia face finanţări pentru
protecţia mediului, se referă la: eficienţa energetică
pentru POS (Programul Operaţional Sectorial)
Competitivitate, problema siturilor contaminate
pentru Programul Operaţional Regional, educaţia
pentru mediu pentru POS, Dezvoltarea Resurselor
Umane şi acordarea de plăţi compensatorii, în baza
Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru ariile
protejate ce vor fi cuprinse în Reţeaua Natura 2000.
În domeniul proiectelor pentru infrastructura
de mediu este nevoie de o mai mare flexibilitate,
abordându-se proiectele pentru infrastructura de
apă, prin includerea în cuprinsul lor a prevederii
care să conţină şi treapta terţiară (biologică) în
epurarea apelor uzate. Implementarea acquisului comunitar în domeniul apei impune investiţii
de mediu în sectorul infrastructurii rurale, prin
fondurile de dezvoltare adresate acestui sector7.
UE este preocupată, de asemenea, de strategiile
tematice privind managementul deşeurilor, mediul
ambiental urban, situaţia în domeniul organismelor
modificate genetic, managementul riscului la
inundaţii, ambientul şi calitatea aerului, strategia
privind biocombustibilii, acţiunea în sectorul
biomasei. Este necesară o integrare a problematicii
mediului în politica de dezvoltare socio-economică
a guvernelor.
UE este intens preocupată de evoluţia negativă
a stării mediului comunitar. Agenţia Europeană
a Mediului concluzionează, într-un raport asupra
tendinţelor sectorului energetic în UE între 19902003, publicat la finele lunii iunie 2006, că se
înregistrează o creştere constantă a consumului
de energie în Europa, legată de transporturi, ce
„anulează, pur şi simplu, beneficiile politicilor de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră“8. Între

2003 şi 2004, emisiile de CO2 au crescut cu 0,4 la
sută în cele 25 state membre ale UE, arată raportul.
Ca atare, afectarea securităţii mediului înconjurător
îngrijorează nu numai UE, dar şi Consiliul Europei,
şi ONU, care cooperează strâns în abordarea întro manieră globală, cu ajutorul mecanismelor
transfrontaliere şi interregionale, a problematicii
respective. Numeroase rezoluţii ale acestor
foruri privesc cooperarea şi dezvoltarea durabilă,
protecţia mediului aerian şi terestru, a spaţiului
marin. În bazinul Mării Mediterane, de exemplu,
sunt implicate în protecţia şi gestiunea durabilă a
mediului, ONU (prin Convenţia de la Barcelona
şi Planul de acţiune pentru Mediterana, şi prin
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Agricultură - FAO – Comisia generală de pescuit
pentru Mediterana, Planul de acţiune pentru
Mediterana al Programului Naţiunilor Unite pentru
Mediu şi Strategia pentru dezvoltare durabilă a
Mediteranei), UE (prin CARDS, INTERREG,
Consiliul consultativ regional pentru Mediterana),
Consiliul Europei (prin Comitetul de Miniştri,
Adunarea Parlamentară şi Congresul puterilor
locale şi regionale).
UE consideră, pe bună dreptate, degradarea
mediului unul din factorii majori ce trebuie
luaţi în considerare de politica de securitate
europeană. Chiar dacă ameninţarea la adresa
mediului înconjurător nu constituie o ameninţare
clară, asemenea terorismului, crimei organizate
transfrontaliere, traficului de droguri, armament
şi fiinţe umane, consolidarea, iar nu şubrezirea
standardelor de mediu este un obiectiv aflat
permanent pe agenda de lucru a organizaţiei. Statele
în curs de aderare sunt obligate să implementeze
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei
mediului până la data aderării9. Aceasta presupune
aplicarea directivelor Consiliului European
referitoare la calitatea aerului, managementul
deşeurilor şi calitatea apei, controlul poluării
industriale şi managementul riscului, protecţia
naturii, substanţe chimice şi organisme modificate
genetic, zgomot, protecţie civilă, securitate nucleară
şi radioprotecţie, armonizarea legislaţiei naţionale
cu acquis-ul comunitar de mediu, promovarea şi
controlul implementării noii legislaţii. Urmărirea
cu asiduitate a îndeplinirii obiectivelor strategice
ale unei astfel de politici comunitare va conduce
la consolidarea securităţii mediului natural, social
şi economic, a sănătăţii, siguranţei şi traiului
populaţiei, la apărarea vieţii planetei.
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NOTE:
1 Barry BUZAN, People, States and Fear, 1991, pp.
19-20.
2 Este semnificativă, în acest sens, analiza efectuată
de dr. Dan Dungaciu, în „Geopolitică şi securitate la
Marea Neagră – opţiunile strategice ale României şi
Moldovei“, care accentuează ideea că Marea Neagră
este singura „periferie“ naturală europeană ignorată
de către Bruxelles. Sporirea securităţii bazinului Mării
Negre implică o mai intensă preocupare a UE şi NATO
pentru problemele spaţiului respectiv, iar în viziunea
preşedintelui României, „internaţionalizarea Mării
Negre“ (http://www.studiidesecuritate.ro/pdf/c1.pdf).
3 AC Mihai-Ştefan DINU, dr. Grigore
ALEXANDRESCU, Surse de instabilitate, în http://

cssas.unap.ro/pdf-studii/surse-surse-de-instabilitate.
pdf, pp.11-12.
4 Elsa KELLY, Cambio global y medio ambiente, în
Buletinul ISIAE, Anul 2, Nr. 7.
5 Ibidem, p. 2.
6 Julliette VOINOV-KOHLER, La sécurité globale.
Une approche exhaustive de menaces envers la securite
de l]individu, http://www.studiidesecuritate.ro
7 Vezi Comunicatul Consiliului de Mediu,
Luxemburg, 28 iunie 2006, www.mmediu.ro/presa/
presa.htm
8 Vezi L`Expansion.com din 28.06.2006, UE: les
emissions de CO2 continuent d`augmenter, http://www.
lexpansion.com/art/15.0.144985.0.html
9 Vezi pentru aceasta www.mapam.ro/pages/ue/
cap2.pdf
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GRUPURILE TACTICE DE LUPTĂ –
INSTRUMENTE OPERAŢIONALE
ALE STRATEGIEI EUROPENE
DE SECURITATE
Dr. Ion DRAGOMAN
Marius MILITARU
După succesul operaţiei ARTEMIS desfăşurată
de UE în Congo în 2003, Franţa, Germania şi Marea
Britanie (participante la operaţia respectivă)
au propus crearea unor unităţi permanente de
circa 1500 militari, rapid desfăşurabile pentru
a ameliora capacitatea de reacţie autonomă şi
rapidă a UE, într-o nouă orientare a obiectivului
global 2010 al acesteia. Conceptul grupurilor
tactice de luptă, dezvoltate separate de ţările de
mai sus, va fi adoptat ulterior de Uniune. 20052006 a fost o perioadă importantă, pentru că UE a
putut lansa grupurile tactice de luptă, cu o tactică
coerentă, capabile să întreprindă o operaţiune cu
astfel de dimensiuni. Capacitatea operaţională
totală va fi atinsă în 2007, când UE va putea să
îşi asume mai multe operaţiuni de reacţie rapidă,
în care va fi necesară o forţă egală cu cea a unui
grup tactic de luptă.
Ca efect al globalizării, riscurile la adresa
comunităţilor umane organizate în state îşi schimbă
natura, ponderea, conţinutul, cauzele, impactul
şi consecinţele, astfel încât se resimte nevoia
permanentă de a adapta politicile de securitate
la noile evoluţii care ameninţă societăţi întregi,
anumite grupuri sociale şi chiar fiecare persoană
în parte. Pe măsura „organizării” pericolelor în
era globalizării, statele îşi transformă strategiile
de securitate, în sensul de a defini cu claritate
vulnerabilităţile cu care se confruntă şi, în special,
în sensul adoptării măsurilor cele mai eficace de
contracarare a efectelor acestora, prin sporirea
caracterului preventiv, coerent şi sinergic al
acţiunilor protectoare a siguranţei tuturor cetăţenilor
săi; în acest sens, spre deosebire de trecut, când
mobilizarea naţiunii pentru a susţine cu succes un
război contra pericolelor externe cerea demersuri
îndelungate în timp, de concentrare a eforturilor

de apărare a intereselor naţionale, în ultimii ani,
în paralel cu reducerea efectivelor militare, s-a
trecut la constituirea unor forţe naţionale de reacţie
rapidă1, care să răspundă prompt provocărilor la
adresa securităţii.
O atitudine asemănătoare o întâlnim şi în cazul
organizaţiilor internaţionale de securitate care
depun eforturi permanente de a se transforma în
sensul dorit de managementul creativ şi eficient
al prevenirii conflictelor şi al gestionării crizelor.
Organizaţia Naţiunilor Unite, spre exemplu,
conştientă că după adoptarea rezoluţiilor de
intervenţie în soluţionarea diferitelor conflicte
internaţionale şi interne, nu este în măsură săşi creeze rapid forţele necesare îndeplinirii
mandatului, preferă să abiliteze o organizaţie
regională sau o coaliţie de state pentru a îndeplini
deciziile internaţionale în favoarea menţinerii
păcii şi securităţii internaţionale; pentru aceleaşi
motive, în lipsa propriilor sale forţe militare
de implementare a rezoluţiilor Consiliului de
Securitate, Naţiunile Unite au cerut statelor să aibă
în permanenţă forţe disponibile „stand by” pentru
constituirea promptă a misiunilor de sprijinire a
păcii, aşa cum este Brigada cu capacitate de luptă
ridicată iniţiată de câteva state europene2. Într-un
proces profund de transformare din aceleaşi cauze şi
cu aceleaşi obiective se află şi NATO, care, pe baza
noului concept strategic al Alianţei, şi-a constituit
propria forţă de răspuns3 rapid la ameninţările
existente în noul început de mileniu, iar criticile
la adresa ineficacităţii OSCE se bazează pe acelaşi
fundament al lipsei capacităţilor operaţionale de
intervenţie rapidă pentru îndeplinirea obiectivelor
pe care această organizaţie şi le-a propus în
favoarea siguranţei statelor şi cetăţenilor.
În cadrul Politicii sale Externe şi de Securitate
Comună (PESC), Uniunea Europeană a dezvoltat,

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2006

63

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
după adaptările de la Maastricht survenite la Nisa
în anul 2000, o adevărată Politică Europeană de
Securitate şi Apărare (PESA), care a înglobat şi
obiectivele UEO, cu intenţia ca, în viitor, să se
ajungă la o apărare europeană comună.
Acest adevărat sistem de securitate europeană,
care s-a dezvoltat activ şi coerent în ultimii ani,
a trecut deja de la formele sale instituţionale la
cele operaţionale, UE reuşind să conceapă şi să
desfăşoare mai multe operaţii proprii, până în acest
moment4. La baza sistemului respectiv stă Strategia
Europeană de Securitate, care direcţionează eforturile celor 25 (din anul 2007, 27) de membri
în direcţia dezvoltării culturii strategice pentru
protecţia rapidă a securităţii, la nevoie chiar prin
„intervenţie robustă”; cheltuind mai mult de 160
miliarde de euro pentru apărare, UE îşi propune
să fie capabilă să susţină simultan câteva operaţii
pentru care se cer capacităţi militare şi civile de
reacţie rapidă, fiind necesar ca structurile sale
militare să devină forţe mai flexibile şi mai mobile,
capabile să se confrunte cu ameninţările, iar
resursele alocate acestui obiectiv să fie suficiente
şi utilizate mai eficient.
De asemenea, Strategia Europeană de Securitate
prevede creşterea coerenţei şi sinergiei, dar şi a
comunicării între diferitele capabilităţi, militare şi
civile, inclusiv cu cele poliţieneşti, administrative,
juridice şi diplomatice.
Îndeplinirea acestor obiective de securitate
europeană se realizează, în fapt, prin desfăşurarea
periodică a unor conferinţe, în cadrul cărora statele
membre oferă capabilităţile necesare militare şi
civile. Spre exemplu, deoarece, ca şi Naţiunile
Unite, UE se confruntă cu o ofertă insuficientă a
statelor pentru operaţiile poliţieneşti, Reuniunea
Şefilor de Poliţie din UE referitoare la rolul
poliţiei în cadrul PESA, din 25 octombrie 2004,
a recunoscut rolul central al poliţiei în operaţiile
de management al crizelor internaţionale şi a
dispus crearea capacităţilor UE de gestionare
civilă a crizelor prin implementarea Planului de
Acţiune pentru aspectele civile ale PESA5; în acest
context s-a luat şi iniţiativa înfiinţării unei Forţe de
Jandarmerie Europene, cu o capacitate iniţială de
reacţie rapidă de 800 de persoane în termen de 30
de zile6.
Până la crearea unei adevărate armate europene,
acelaşi sistem, ca şi în cazul forţelor poliţieneşti
ori de jandarmerie, se foloseşte şi pentru crearea
Forţei Europene de Reacţie Rapidă. Astfel, la
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şedinţa Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii
Externe, ca organ de decizie al UE, desfăşurată
la Bruxelles, la 22 decembrie 2004, s-a analizat
şi Direcţia Conferinţei Ofertelor de angajamente
asupra capacităţilor militare7 a miniştrilor apărării
naţionale din statele membre, ca iniţiativă de
aplicare a Strategiei Europene de Securitate şi
instrument în operaţionalizarea PESC, ocazie cu
care s-a decis continuarea realizării obiectivului
global 2010, prin constituirea în cadrul forţei de
reacţie rapidă a grupurilor tactice8 ale UE, formate
de un stat sau de o coaliţie de state şi înregistrate întro bază de date, sub responsabilitatea Comitetului
Militar al UE (EUMC).
Prin intermediul acestora, UE are ambiţia de a
fi în măsură să ia decizia de a lansa o operaţie în
cinci zile de la aprobarea concepţiei de gestionare
a crizei de către Consiliul UE, obiectivul în ceea
ce priveşte desfăşurarea forţelor în teatru fiind ca
acestea să-şi înceapă executarea misiunii pe teren
într-un termen de zece zile de la luarea deciziei
UE de lansare a operaţiei, ceea ce înseamnă că
grupările tactice respective vor trebui constituite
plecând de la mijloace şi capacităţi mobilizabile
între cinci-zece zile, putând fi folosite pentru
toate misiunile de tip Petersberg9 şi cele enunţate
în Strategia Europeană de Securitate; ele trebuie
să fie apte să-şi menţină puterea de luptă până
la sfârşitul misiunii sau până la înlocuirea lor cu
alte forţe, desfăşurând operaţii pe o durată iniţială
de 30 de zile, prelungită până la 120 de zile prin
reaprovizionare cu resurse.
Miniştrii apărării din statele membre ale UE au
declarat, de asemenea, că, pentru a fi considerate
ca unităţi militare ale UE, grupurile de luptă
respective trebuie să fie conforme normelor
stabilite deja în materie de capabilităţi militare
precizate şi definite de comun acord, şi anume,
disponibilitate, utilizabilitate şi desfăşurabilitate,
stare de pregătire, supleţe, conectivitate, capacitate
de a rezista şi a supravieţui, protecţie medicală,
interoperabilitate, caracteristici care pot fi realizate
cu sprijinul consistent al Agenţiei Europene de
Apărare10.
Consiliul UE hotărâse încă din mai 2004 ca, la
începutul anului 2005, grupurile tactice să aibă o
capacitate iniţială, cea totală urmând să fie atinsă
în cursul anului 2007, UE fiind în măsură ca, între
2005 şi 2007, să realizeze cel puţin o operaţie de
reacţie rapidă cu un grup de luptă; după atingerea
capacităţii operaţionale totale, Uniunea va putea
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întreprinde concertat două operaţii de reacţie
rapidă cu o forţă de talia unui grup tactic, lansând
aceste misiuni aproape simultan.
Având în vedere complementaritatea securităţii
în Europa prin cooperarea cu NATO, Declaraţia
miniştrilor apărării, bazându-se pe concluziile
Consiliului European de la Nisa, a invitat statele
membre să integreze în grupurile lor tactice şi forţe
oferite de statele europene membre ale NATO care
nu fac parte din UE, ca şi de statele candidate
la aderare, de alţi parteneri potenţiali, ceea ce
sporeşte caracterul multinaţional global al acestui
concept. Se precizează, de altfel, că documentele
privind forţa de reacţie a NATO (NRF) şi conceptul
de grupuri tactice ale UE se completează şi se
înlocuiesc reciproc, ţinând cont de caracteristicile
specifice ale celor două organizaţii, astfel încât
normele, metodele practice şi procedurile să fie
compatibile pe cât posibil, în special prin schimburi
constante de informaţii vizând asigurarea coerenţei
globale şi complementaritatea dintre cele două
forţe de reacţie rapidă, pentru stabilirea, într-o
manieră coerentă, transparentă şi complementară,
a nevoilor în materie de capacităţi comune ale
celor două organizaţii de securitate.
De fapt, originea constituirii Grupurilor tactice
de luptă ale UE poate fi găsită în formele anterioare
de compunere militară operaţională ale statelor,
prin integrarea unor subunităţi şi unităţi naţionale
în formaţiuni multinaţionale de tipul Eurocorp,
Euromar şi, de ce nu, în ceea ce ne priveşte,
Batalionul mixt româno-ungar, Brigada din SudEstul Europei, BLACKSEAFOR ori Batalionul
multinaţional de geniu „Tisa”. Acest gen de
colaborare a statelor în domeniul securităţii lor
militare a evoluat rapid, sub impulsul globalizării
relaţiilor internaţionale, astfel încât, după succesul
operaţiei ARTEMIS, desfăşurată de UE în Congo
în 2003, Franţa, Germania şi Marea Britanie
(participante la operaţia respectivă) au propus
crearea unor unităţi permanente de circa 1500
militari11, rapid desfăşurabile, pentru a ameliora
capacitatea de reacţie autonomă şi rapidă a UE,
într-o nouă orientare a obiectivului global 2010
al acesteia, în principal pentru a răspunde la
cererile ONU mandatând operaţii în Capitolul VII
al Cartei Naţiunilor Unite12. În timp ce conceptul
UE de reacţie rapidă a fost iniţiat, în 2003, cu
intenţia de a obţine capabilităţi militare cu mare
putere de răspuns imediat şi de a crea mecanismul
de consultare, planificare şi decizie în acest scop,

concepţia grupurilor de luptă nu face decât săl dezvolte şi să-l concretizeze pe primul, punând
la dispoziţia UE forţa operaţională necesară
materializării intenţiei.
În acest sens, iniţiatorii au integrat conceptul,
experimentat deja în alte forme, în viziunea
largă a UE pentru reacţie rapidă, alături de alte
elemente, precum planificare avansată, mecanisme
de finanţare permanentă, SOFA13 generice etc.,
stabilind următoarele elemente esenţiale ale
grupurilor de luptă: mărime coerentă şi credibilă a
pachetului de forţe (în valoare de 1500 militari), cu
elemente de sprijin adecvate (atât operaţionale, cât
şi logistice), inclusiv transportul aerian strategic
necesar şi capabilităţile de susţinere şi debarcare;
desemnarea specifică a forţelor, cu menţiunea de a
nu fi utilizate exclusiv ca răspuns la o cerere a ONU,
dar capabile să participe la o operaţie autonomă
cu mandat provenit din Capitolul VII al Cartei;
adecvarea lor pentru a fi utilizate (fără a se limita
însă la asta) în statele slabe sau în curs de degradare
a guvernării (cele mai multe astfel de state fiind în
Africa); capabile să se desfăşoare în 15 zile pentru
a răspunde unei crize, prin implicarea (consultativ)
a Departamentului Operaţiilor de Menţinere a Păcii
din Secretariatul ONU (DPKO).
Au fost stabilite şi următoarele misiuni
şi cerinţe: misiuni tip Petersberg, în special
intervenţie în prevenirea conflictelor; să acţioneze
rapid şi decisiv în condiţii de eficacitate militară,
credibilitate, coerenţă, capacitate de a rezolva
singure misiunile; înaltă capacitate de luptă, pentru
a reuşi separarea beligeranţilor şi prevenirea
conflictelor; specializarea generică a batalionului
de infanterie, dar ar putea fi vorba şi de specializări
în lupta urbană, munte, junglă, deşert, amfibii;
caracter multinaţional cauzat de multinaţionalitatea
situaţiilor în care ar putea fi implicat (mai ales
pentru statele care nu pot forma singure un grup
tactic); instruire cu caracter naţional a forţei.
Referitor la comandă şi control, grupul tactic
european ar putea acţiona sub auspicii europene
sau s-ar putea coordona cu un cartier general
militar deja existent în teatru, ori ar putea fi pus la
dispoziţia unui cartier general al unei operaţiuni în
desfăşurare, conform Conceptului Naţiunii – Cadru
al UE din 2002; de asemenea, generarea forţei
respective ar putea fi făcută conform concepţiei
EUMC din 2002, prin care s-au aprobat principiile
generale şi procedurile pentru identificarea,
generarea, activarea şi desfăşurarea forţelor UE.
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Putând fi complementare cu SHIRBRIG din cadrul
ONU şi cu NRF din Alianţa Nord-Atlantică,
grupurile tactice europene ar putea fi înlocuite
sau să înlocuiască şi forţe ale altor organizaţii
regionale şi chiar cu forţe naţionale de menţinere
a păcii, cum ar fi cele din cadrul Politicii Comune
a Uniunii Africane sau ale agenţiilor civile care
urmează să desfăşoare operaţii de reconstrucţie
politică şi economică.
Oricum, în sistemul instituţional al UE,
Preşedinţia (sprijinită de Statul Major al UE) va
iniţia legături cu ONU în acest sens, iar Comitetul
Politic şi de Securitate (COPS) va autoriza EUMC
să detalieze dezvoltarea grupurilor tactice ale
statelor membre în evoluţia viitoare a Forţei
Europene de Reacţie Rapidă.
Într-adevăr, la Conferinţa angajamentelor
privind grupurile tactice, din noiembrie 2004,
Marea Britanie şi Franţa s-au angajat fiecare să
formeze câte un grup în cursul primului semestru
al anului 2005, iar Italia unul în semestrul al
doilea; Franţa şi Germania vor face un grup comun
în 2006, cu comandament alternativ, cu sprijinul
altor state (Belgia), iar Spania şi Italia vor constitui
un grup multinaţional amfibiu şi de debarcare (cu
Portugalia şi Grecia).
În total, statele membre ale UE s-au angajat
să realizeze 13 grupuri tactice naţionale şi
multinaţionale, iar patru state au oferit şi capacităţi
specializate de genul unităţilor medicale, de
purificare a apei, de coordonare a transporturilor
militare sau structurilor de Stat Major14. Paralel
cu oferta de forţe pentru NATO, România a oferit
capacităţi şi pentru grupurile tactice ale UE, iar
la 21 noiembrie 2005, ministrul apărării a semnat
cu omologii săi din Grecia şi Cipru o scrisoare
de intenţie pentru înfiinţarea unui grup tactic
care va deveni operaţional în 2007, după ce, în
mai 2005, se angajase pentru a participa cu Italia
şi cu Turcia la un grup operaţionalizat în 2010.
Măsurile respective reprezintă contribuţia ţării
noastre la apărarea colectivă, dar au şi semnificaţia
întăririi apărării naţionale, motiv pentru care
militarii români trebuie să le cunoască şi să le
înveţe, astfel încât diplomaţia apărării desfăşurată
de România să devină un pilon de securitate. Nu
e deloc întâmplător că, la analiza-bilanţ a MApN
pe anul 2005, afirmându-se că integrarea în UE
e o prioritate strategică pentru România, a fost
bine apreciată de către factorii politici de decizie
participarea Armatei la PESA. Au fost menţionate
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şi câteva obiective în acest sens, şi anume:
participarea cu forţe la grupurile tactice de luptă
ale UE, punerea la dispoziţie a unei noi oferte de
forţe pentru perioada 2006-2010 şi participarea în
continuare la operaţiile militare de soluţionare a
crizelor conduse de UE.
Nu mai puţin importantă a fost şi evidenţierea
faptului că apărarea teritoriului naţional a rămas
o misiune de fond a Armatei Române, dar ea şi-a
dezvoltat capacitatea de a acoperi şi alte misiuni,
cum ar fi cele de „luptă” împotriva dezastrelor
sau cea de furnizor de securitate, alături de aliaţi,
în afara teritoriului ţării ori, în sfârşit, dar, nu în
ultimul rând, ca element extraordinar de politică
externă15.
NOTE:
Mircea MUREŞAN, Gheorghe VĂDUVA,
Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004,
pp.276-285.
2
Vezi, în acest sens, Hotărârea Parlamentului privind
participarea României la Sistemul de Aranjamente
pentru Forţe în aşteptare ale ONU, în Mon. Of. nr.
364/2002 şi Acordul între statele părţi la SHIRBRIG, în
Mon. Of. nr. 469/2002.
3
NATO Response Force (NRF) concretizează şi
permanentizează ideea de „forţe ale NATO” şi CJTF.
4
Cea mai cunoscută dintre ele este ALTHEA din
Bosnia-Herţegovina, dar au fost şi altele, în Macedonia,
Congo sau Georgia.
5
Vezi documentul în Cahiers de Chaillot nr.75/2005,
Institute d`études de securité, UE, Paris, p. 307 şi 311.
6
O. ANTONESCU, Jandarmeria de la peacekeping
la peacebuilding, Editura CTEA, Bucureşti, 2006,
p.224.
7
Cahiers de Chaillot nr. 75/2005, p.316.
8
În limba franceză, textul original vorbeşte de
“groupes de combat”, iar în cea engleză de “battle
groups”.
9
Acestea sunt prevăzute în art. 17.2 al Tratatului UE
şi vizează doar operaţiuni altele decât războiul.
10
Agenţia Europeană de Apărare a fost creată printro acţiune comună a Consiliului UE din 12 iulie 2004 cu
scopul de a sprijini PESC şi PESA în cadrul instituţional
unic al UE, în domeniul dezvoltării capacităţilor de
apărare, cercetare, achiziţii şi armament.
11
Vezi Conceptul de Grup de luptă în Cahiers de
Chaillot, p.10.
12
Adică acţiuni de constrângere, cu folosirea forţei în
caz de ameninţare sau violare a păcii ori de agresiune.
13
Acorduri privind statutul forţelor în teritoriile
străine.
1
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Vezi Anexa A., Angajamente privind grupurile
tactice ale UE, în Cahiers de Chaillot nr.75/2005,
p.323.

15

Observatorul Militar nr. 8/2006, p. 2.

Colonelul (r.) prof.univ dr. Ion DRAGOMAN este profesor consultant în cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”.
Sublocotenentul Marius MILITARU este ofiţer de relaţii publice în Jandarmeria Română, absolvent
al Cursului Postuniversitar de Negociere organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2006

67

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

„HOMELAND SECURITY” SAU
SECURITATEA SPAŢIULUI DE INTERES
Alexandra SARCINSCHI

Conceptul „homeland security” este, în
prezent, supus dezbaterilor. Traducerea exactă a
sa în limba română nu reflectă în totalitate sensul
stabilit de către specialiştii americani şi, din acest
motiv, este nevoie de o analiză atentă a teoriilor
existente, astfel încât să putem alătura acestora un
punct de vedere românesc.
Conceptul de „homeland security” reprezintă
răspunsul la o nevoie stringentă de securitate
manifestată la începutul acestui secol, în care
comunitatea internaţională a fost surprinsă de
evenimente detaşate complet de logica ce a
guvernat până nu de mult relaţiile internaţionale.
Conform lucrării „Romanian-English/EnglishRomanian Dictionary”, traducerea directă a
cuvântului „homeland” este „patrie, ţară”1. Este
evident, că, în acest context, „homeland security” se
referă la securitatea patriei, însă această traducere
nu reflectă în totalitate conţinutul conceptului, aşa
cum vom demonstra în rândurile ce urmează.
Primul pas în structurarea acestui concept a
fost făcut de Statele Unite ale Americii care, în
urma atentatelor teroriste din septembrie 2001,
au decis că este necesară îmbunătăţirea securităţii
teritoriului propriu, iniţiind acţiuni în următoarele
şase domenii: informaţii şi avertizare, securitatea
graniţelor şi a transportului, contraterorism intern,
protecţia infrastructurii critice, apărare împotriva
terorismului, pregătirea şi răspunsul la urgenţe2.
Conform Dicţionarului de Termeni Militari şi
Asociaţi elaborat de Departamentul Apărării,
„homeland security” reprezintă acel efort naţional
concertat spre prevenirea atacurilor teroriste din
interiorul SUA, reducerea vulnerabilităţii Americii
la terorism, minimizarea distrugerilor şi refacerea
după ce atacurile au avut loc3.
„Homeland”, în acest context, desemnează
regiunea fizică ce include Statele Unite continentale,
Alaska, Hawaii, teritoriile şi posesiunile
Statelor Unite, apele teritoriale şi spaţiul aerian
înconjurător4.
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Spre deosebire de concepţiile de securitate
ale altor ţări şi organizaţii internaţionale, SUA
fac distincţie clară între „homeland security”,
securitatea naţională (national security) şi
securitatea internă (internal security). Securitatea
naţională desemnează un termen colectiv ce
include atât apărarea naţională, cât şi relaţiile
externe ale SUA5. Mai precis, securitatea naţională
cuprinde totalitatea condiţiilor furnizate de: un
avantaj militar sau de apărare asupra unei naţiuni
străine sau asupra unui grup de naţiuni; o poziţie
favorabilă în sistemul relaţiilor internaţionale; o
capacitate de apărare ce le permite să reziste cu
succes acţiunii ostile sau distructive iniţiată din
interior sau exterior, directă sau indirectă. În acelaşi
timp, securitatea internă restrânge şi mai mult sfera
de definire, referindu-se la starea de lege şi ordine
ce primează în cadrul unei naţiuni6.
Conceptul american de „homeland security”
extinde şi recombină responsabilităţile unei mari
părţi a executivului, incluzând Biroul Federal de
Investigaţii, Garda Naţională, Agenţia Federală
pentru Managementul Urgenţelor, Paza de
Coastă, Serviciul pentru Imigrare şi Naturalizare,
Administraţia pentru Securitatea Transporturilor,
Agenţia Centrală de Informaţii etc. Administraţia
Bush a consolidat multe dintre aceste activităţi sub
conducerea Departamentului pentru Homeland
Security, înfiinţat sub auspiciile „Actului pentru
Homeland Security”7, din anul 2002.
SUA nu sunt singura ţară care au recunoscut
necesitatea creării unor pârghii guvernamentale
pentru „homeland security”. Din perspectivă
rusă, „homeland security” înseamnă „securitate
naţională”. Conform lui Andrei Fedorov, director
pentru programe politice în cadrul Consiliului
pentru Politici Externe şi de Apărare8, „homeland
security”, concept identic cu cel de securitate
naţională, şi lupta împotriva terorismului se
numără printre cele mai importante probleme cu
care se confruntă Federaţia Rusă. El ilustrează
această afirmaţie printr-un citat din „Conceptul de
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securitate naţională”9, adoptat în anul 2000 prin
Decret prezidenţial: „Terorismul este o ameninţare
serioasă la adresa securităţii naţionale a Federaţiei
Ruse. Terorismul internaţional desfăşoară o campanie deschisă pentru destabilizarea situaţiei din
Federaţia Rusă. (...) Lupta împotriva terorismului,
drogurilor şi traficului ilegal ar trebui să se bazeze
pe o abordare complexă în care sunt folosite
toate structurile statului”. Spre deosebire de
cazul american, în Federaţia Rusă nu există nici
o instituţie dedicată exclusiv „homeland security”,
responsabilitatea revenind următoarelor structuri
guvernamentale: Ministerul de Interne, Serviciul
Federal de Securitate, Ministerul pentru Situaţii
de Urgenţă, Ministerul Apărării şi Consiliul de
Securitate. Conform actualei Constituţii, toate
aceste instituţii răspund direct în faţa preşedintelui
rus, care, de obicei, se întâlneşte cu şefii structurilor
de două ori pe săptămână, iar priorităţile agendei
de lucru includ şi aspecte ale „homeland security”.
Deşi pare a fi în mare parte reglementată, conform
lui Fedorov, asigurarea „homeland security”
se loveşte de câteva obstacole: continuarea
conflictului din Cecenia, radicalizarea grupărilor
islamice din regiunea Caucazului, migraţia dinspre
Comunitatea Statelor Independente (CSI), lipsa
colaborării eficiente între forţele de ordine şi de
securitate ale ţărilor membre CSI, gradul înalt de
corupţie existentă la toate nivelurile, indicele ridicat
al criminalităţii, inexistenţa cooperării cu forţele de
ordine şi de securitate occidentale, controlul slab
asupra logisticii militare, continuarea crizelor şi
conflictelor etnice/politice din spaţiul ex-sovietic.
În ţările nordice, conform Asociaţiei Europene
pentru „Homeland Security”, sensul acestui concept
este similar cu cel al „securităţii societale”10. Aceste
state se simt mai puţin ameninţate de terorism decât
restul ţărilor europene. Astfel, a fost adoptat iniţial
conceptul de „apărare totală”, ce ulterior a căpătat
noi valenţe, devenind o abordare ce se referă la
toate pericolele ce pot apărea: de la cele ecologice
şi de sănătate, la ameninţările teroriste.
În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, Comisia
Europeană a început cu ani în urmă să dezvolte
o serie de politici în domenii precum protecţia
infrastructurilor critice, a mediului şi a civililor.
Atentatele teroriste au creat un nou impuls de
schimbare în sfera securităţii, însă transformarea
nu s-a desfăşurat cu viteza cu care a fost făcută
în SUA. De asemenea, nici sensul schimbării nu
a coincis cu cel din SUA: „Strategia Europeană

de Securitate”11, din 2003, promovează o altă
viziune, diferită de cea americană. Chiar dacă
asupra conceptului „homeland security” nu există
deocamdată consens deplin, viziunea europeană
accentuează trei dimensiuni ale acestuia: politică,
economică şi socială. Dimensiunea politică se
referă la responsabilitatea comunităţilor naţionale
europene faţă de asigurarea siguranţei şi securităţii
cetăţenilor, cea economică – la securitatea pieţelor
europene aflate în competiţie cu pieţele celorlalte
puteri ale lumii, iar cea socială – la conştientizarea
de către cetăţeni a provocărilor contemporane ce
au un impact amplu asupra securităţii, încrederii
şi libertăţii. Pentru realizarea „homeland security”,
guvernelor europene le sunt disponibile patru
instrumente12: protecţia civilă, forţele de securitate,
forţele armate şi comunitatea de informaţii.
Într-o posibilă abordare, propusă de Peter
Faber13 (cercetător în cadrul Colegiului de
Război din Universitatea Naţională de Apărare,
SUA), „homeland security” poate fi afectată de
trei categorii de riscuri, pericole şi ameninţări:
inamici nonstatali internaţionali, inamici statali
şi inamici interni. În prima categorie, intră
terorismul şi crima organizată, în cea de-a doua
– terorismul, crima organizată şi atacurile militare,
iar în cea de-a treia – terorismul, mişcările civile
turbulente şi dezastrele naturale. Tuturor acestor
riscuri, pericole şi ameninţări li se poate răspunde
printr-un algoritm eficient: prevenire, protecţie
şi răspuns. Deşi, la prima vedere, acesta pare un
model simplist, în spatele fiecărui element se află
un complex de acţiuni. Astfel, prevenirea poate
fi realizată prin: controlul graniţelor; colectarea,
analiza şi diseminarea informaţiilor; cooperarea
cu agenţiile interne şi internaţionale de aplicare
a legii; controlul armamentelor şi neproliferarea;
folosirea mijloacelor şi instrumentelor diplomatice
etc. Protecţia se referă atât la infrastructura
critică, cât şi la populaţia spaţiului respectiv, iar
răspunsul are în vedere gestionarea crizelor şi
a consecinţelor, dar şi asigurarea continuităţii
activităţilor guvernamentale.
Se observă, din diversele viziuni prezentate, că
„homeland security” rămâne un concept vag. În
sens larg, el se referă la apărarea faţă de un inamic
sau o ameninţare vag definit(ă), iar componentele
„homeland security” includ interesele naţionale
vitale, contraterorismul, ne- proliferarea şi
criminalitatea internaţională. Acest concept, deşi
ambiguu, este totuşi expansiv, flexibil şi integrator.
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Conectează tot ceea ce se poate conecta, atunci
când vorbim despre securitate, într-o vastă reţea
ce, în final, cuprinde atât oamenii, cât şi agenţiile,
instituţiile şi infrastructura. El aduce sub un singur
„acoperiş” mecanismele intervenţiei statului şi
instrumentele externe de putere, şi este caracterizat
de o pluralitate de mandatari: de la nivel local şi
naţional, până la nivel european şi transatlantic.
În consecinţă, revenind la traducerea ad-litteram
a termenului, ne putem întreba dacă sintagma
„securitatea patriei” poate cuprinde toate aceste
caracteristici enunţate. Conform Dicţionarului
Explicativ al Limbii Române, patria reprezintă
„teritoriul care, istoriceşte, aparţine unui popor
şi unde acesta trăieşte; ţara în care s-a născut, în
care trăieşte şi al cărei cetăţean este cineva”14.
Din teoriile prezentate, reiese că o astfel de sferă
de definire este mult prea îngustă pentru a putea
reflecta complexitatea conceptului. Aici este vorba
despre securitatea a ceea ce numim „casă”, fie că
acest spaţiu este teritoriul naţional, fie cel al Uniunii
Europene, fie cel transatlantic. O traducere a sa, ce
ar putea cuprinde toate aceste caracteristici, poate
fi „securitatea spaţiului de interes”: securitatea
intereselor statului, ale unei organizaţii zonale,
regionale sau chiar globale, în spaţiul circumscris
acestora, dar şi în afara sa.
NOTE:
1
Panovf, Irina, Romanian – English / English
– Romanian Dictionary, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 308.

2
The National Strategy for Homeland Security,
Office of the Homeland Security, SUA, 2002, p. viii.
3
JP 1-02, Department of Defence Dictionary
of Military and Associated Terms, 12 aprilie 2001
(actualizat la 14 aprilie 2006), p. 241.
4
Ibidem, p. 241.
5
Ibidem, p. 361.
6
Ibidem, p. 272.
7
“Homeland Security Act of 2002” reprezintă
denumirea prescurtată a documentului “An Act to
establish the Department of Homeland Security,
and for other purposes” (Un act pentru înfiinţarea
Departamentului pentru “Homeland Security şi pentru
alte scopuri”), http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.
com/hdocs/docs/terrorism/hsa2002.pdf
8
Fedorov, Andrei, Homeland Security: Russia’s
Challenges. A Russian Perspective, în „Readings in
European Security”, vol. 3/2005, pp. 67-74.
9
http://www.russiaeurope.mid.ru/russiastrat2000.
html.
10
http://www.e-hsa.org.
11
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
12
Brito, Paolo, Developing Interoperability between
European Security Agencies in order to Maximise
Capabilities and Avoid the Duplication of Resources,
comunicare susţinută în cadrul conferinţei „Homeland
Security Europe. Interoperability Focus Day”,
organizată de World Bussines Research în 27 iunie
2006, Bruxelles, http://www.presentation.wbr.co.uk/.
13
Faber, Peter, Homeland Security: General
Templates and Options for the Future, în „Information
& Security. An International Journal”, vol. 17/2005, pp.
9-22.
14
Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia
Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”,
Editura Univers Enciclopedic, 1998.
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CONSENS ŞI DEZACORD
ÎN PROBLEMA DOSARULUI
NUCLEAR IRANIAN
Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN
Statele Unite şi puterile aliate din Europa,
împreună cu Rusia şi China, consideră că Iranul
ar trebui să-şi suspende programul nuclear şi să
revină la masa negocierilor.
Deşi Iranul susţine că programul său nuclear
este destinat unor scopuri paşnice, Nicholas
Burns, adjunctul secretarul de stat american, a
reafirmat, la 18 ianuarie a.c., în prima parte a unui
turneu asiatic, cererea Statelor Unite ca Agenţia
Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA)
să remită dosarul nuclear iranian la Consiliul
de Securitate al ONU, ca urmare a înlăturării
sigiliului la principalele centre nucleare iraniene.
După ce SUA şi Uniunea Europeană au
anunţat că vor trimite dosarul Consiliului de
Securitate, Rusia şi China – ţări care au statutul
de membri permanenţi cu drept de vot în Consiliul
de Securitate – s-au opus înmânării dosarului
iranian către acest forum.
La rândul lor, iranienii apreciază că trimiterea
dosarului la Consiliul de Securitate nu este un
lucru deloc pozitiv şi va însemna sfârşitul relaţiilor
diplomatice, iar guvernul iranian va fi obligat
să suspende toate „măsurile voluntare, inclusiv
îmbogăţirea industrială”1.
1. Problema dosarului nuclear iranian îi
găseşte divizaţi pe membrii Consiliului de
Securitate. În timp ce Statele Unite şi Marea
Britanie susţineau aducerea dosarului în faţa
Consiliului de Securitate, Rusia şi China au avut
o poziţie „prudentă”2, iar în cazul unor sancţiuni
economice dictate de ONU, s-ar putea chiar opune
adoptării acestora.
Marile puteri se află într-o situaţie foarte
delicată. Calea sancţiunilor economice nu este
una foarte comodă. Criza negocierilor a ridicat
deja preţul petrolului3. De altfel, Iranul a cerut
ţărilor exportatoare de petrol, cu care s-a întâlnit
la Viena, să reducă producţia de petrol - plan
eşuat, însă, pentru că ţările OPEC - principalul
furnizor de energie şi pentru Uniunea Europeană,

cu aproximativ 50% din nevoile de consum4 - au
hotărât să menţină cota de 28 milioane de barili/
zi. Totuşi, OPEC consideră că eventuale sancţiuni
economice asupra Iranului ar putea duce la
creşterea preţului petrolului.
La 4 februarie a.c., Consiliul Guvernatorilor5
al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică
(AIEA) decide, prin majoritate de voturi, să
sesizeze Consiliul de Securitate al ONU cu
privire la „dosarul nuclear” al Iranului, din cauza
„suspiciunilor” că această ţară ar încerca să fabrice
în secret arme atomice.
Iranul a replicat imediat, anunţând că interzice
inspecţiile inopinate ale experţilor AIEA şi va
limita cooperarea voluntară cu Agenţia. Pe de
altă parte, a anunţat că va relua programul de
îmbogăţire a uraniului6 - etapă crucială în producţia
de combustibil nuclear, dar şi în dezvoltarea unei
arme atomice. De asemenea, a acuzat Statele Unite
că „sabotează” eforturile ruse privind programul
său nuclear. Ulterior, ministrul afacerilor externe
iranian a exclus revenirea la moratoriul în teritoriul
iranian, cum cerea Rusia.
Afirmându-şi sprijinul faţă de decizia Consiliului
Guvernatorilor al AIEA de a transfera dosarul
iranian către Consiliul de Securitate al ONU,
Parlamentul European adoptă, şi el, la 15 februarie
a.c., o rezoluţie, prin care cere Iranului să îşi
suspende toate activităţile de conversie a uraniului,
în opinia europarlamentarilor de la Strasbourg,
delimitarea unei zone libere de arme nucleare în
Orientul Mijlociu constituind un important pas în
direcţia liniştirii statelor din zonă.
La 28 aprilie a.c., AIEA prezintă raportul
Consiliului de Securitate al ONU, document în
care directorul general al AIEA, Mohamed El
Baradei, afirmă că Iranul nu s-a conformat cererii
comunităţii internaţionale de a sista operaţiunile
de îmbogăţire a uraniului7. Iranul este acuzat că a
încălcat toate reglementările internaţionale şi nu se
exclude posibilitatea ca această ţară să fi obţinut
plutoniu în străinătate.
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La numai o zi după prezentarea raportului AIEA,
vicepreşedintele organizaţiei iraniane a energiei
atomice (OIEA), Mohamed Saidi, declara, pentru
televiziunea de stat de la Teheran, că ţara sa îşi
va continua activitatea de îmbogăţire a uraniului,
dar este dispusă să permită accesul inspectorilor
internaţionali la facilităţile nucleare iraniene, în
cazul în care “Consiliul de Securitate al ONU
renunţă la examinarea dosarului său nuclear, şi
acesta revine la AIEA”.
Ulterior, preşedintele iranian Mahmoud
Ahmadinejad adresează o scrisoare8 preşedintelui
George W. Bush, dar fără a face referire directă la
problemele aşteptate de omologul american.
2. Iranul, principala sfidare pentru politica
externă americană. Iranul este şi rămâne,
probabil, cea mai mare provocare pentru
securitatea naţională a SUA. Washingtonul acuză
Teheranul că susţine terorismul, ameninţă Israelul,
încearcă să contracareze eforturile de pace din
Orientul Mijlociu şi neagă aspiraţiile de pace ale
poporului iranian. Mai mult, că dezvoltă în secret
bomba atomică, Statele Unite reclamând o reacţie
fermă faţă de programul iranian de îmbogăţire a
uraniului9. Aşa rezultă şi din documentul oficial, dat
publicităţii la 16 martie a.c., prin care preşedintele
american George W. Bush şi-a expus noua strategie
în domeniul securităţii.
Deşi Washingtonul este în favoarea negocierilor,
Iranul reprezintă, după cum declara secretarul de
stat american Condoleezza Rice, „principala sfidare
pentru politica externă americană”. Mai mult, şeful
administraţiei americane, George W. Bush, susţine,
în continuare, acţiunea preventivă, care permite
Statelor Unite să folosească forţa împotriva altei
ţări considerate periculoasă10. De altfel, şi John
Bolton, reprezentant permanent la ONU al SUA,
atrăgea foarte serios atenţia, încă din ajunul
reuniunii de la Viena a Consiliului Guvernatorilor
al AIEA. El afirma, cu o duritate fără precedent,
că Iranul se expune unor „consecinţe concrete şi
dureroase”, dacă persistă să-şi continue activităţile
nucleare sensibile, Casa Albă recurgând la “toate
mijloacele de care dispune” pentru a-l împiedica,
pentru că încrederea în guvernul iranian a început
să se erodeze.
Timp de 18 ani, Teheranul a minţit în faţa AIEA,
în cauză fiind – după cum avertiza Condoleezza
Rice11 – proiectele nucleare despre care statul
islamist spune că urmăresc scopuri exclusiv civile,
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dar pe care SUA şi o parte din aliaţii lor le consideră
o formă mascată de obţinere a armamentului
nuclear.
Statele Unite cer Consiliului de Securitate
votarea unei rezoluţii privind Iranul, în temeiul
Capitolului VII (Acţiunea în caz de ameninţări
împotriva păcii, de încălcări ale păcii şi de acte
de agresiune) din Carta ONU. O rezoluţie care ar
putea duce la impunerea unor sancţiuni împotriva
statului islamist. Numai că Rusia, China şi Qatar
evită să susţină o astfel de iniţiativă, fiind necesare
noi consultări.
La rândul său, şi preşedintele iranian Mahmoud
Ahmadinejad a lansat un avertisment la adresa
Occidentului. Iranul va reacţiona dur12 în cazul unui
atac asupra sa. Potrivit Sunday Times, Iranul deja a
pregătit batalioane de terorişti sinucigaşi care sunt
gata să atace obiective britanice şi americane. Or,
o eventuală operaţiune militară împotriva Iranului
ar face – aşa cum aprecia şi regele Abdalah al IIlea al Iordaniei – ca întreaga regiune să explodeze.
Şi, după cum informează AP şi Reuters, la 3 aprilie
a.c., Iranul deja a testat cu succes cea mai rapidă
rachetă subacvatică, capabilă să distrugă imense
nave de război şi submarine – un test care, în
opinia ministrului german al afacerilor externe,
Frank-Walter Steinmier, nu va ajuta la convorbiri
şi nici Iranul.
Premierul britanic Tony Blair a transmis
preşedintelui american George W. Bush că Marea
Britanie nu poate oferi susţinere militară pentru un
atac împotriva Iranului.
Pe de altă parte, The Guardian anunţă că
forţele britanice şi americane au simulat o invazie
a Iranului, în cadrul unor exerciţii militare care
au avut loc la baza americană Fort Belvoir, din
Virginia, încă din iulie 2004.
SUA continuă să ceară membrilor Consiliului
de Securitate al ONU să acţioneze mai hotărât în
privinţa Iranului, care doreşte să devină o putere
militară nucleară13.
3. Poziţia Rusiei şi a Chinei faţă de dosarul
nuclear iranian. Rusia anunţă că se opune oricăror
soluţionări prin forţă a problemei nucleare iraniene,
dar nu acceptă nici un compromis care să permită
Iranului să îmbogăţească uraniu.
Conform Reuters şi AFP, Rusia propune o altă
cale de a ieşi din criză: îmbogăţirea uraniului pe
teritoriul rus, considerată de China „o bună bună
tentativă pentru a ieşi din impas”14.
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Rusia nu vrea sancţionarea Iranului şi se opune
oricărui ultimatum. Şeful statului major general,
Iuri Baluevski, consideră că Iranul nu este capabil
să producă arma nucleară.
Poziţia Rusiei a fost exprimată şi pe timpul
vizitei ministrului rus de externe, Serghei Lavrov,
la Beijing, din luna martie a.c.: pentru rezolvarea
crizei nucleare iraniene, Consiliul de Securitate
trebuie să se limiteze să susţină iniţiativele AIEA,
excluzând de facto ideea unor sancţiuni împotriva
regimului de la Teheran.
La rândul său, China15, după cum declară
purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de
externe, a susţinut, întotdeauna, „soluţionarea
problemelor prin negocieri” şi susţine toate
eforturile diplomatice pentru a soluţiona corect
problemele nucleare.
Potrivit Reuters, ambasadorii Rusiei şi Chinei
la ONU au salutat inţiativa Washingtonului de
lansare a unor negocieri directe cu Iranul, cu
condiţia să înceteze îmbunătăţirea uraniului.
4. Consens şi dezacord în Consiliul de
Securitate al ONU. Consiliul de Securitate al
ONU încearcă să cadă de acord asupra unui proiect
de text de rezoluţie care să ceară Iranului să se
conformeze cerinţelor AIEA şi să abandoneze
orice activitate nucleară sensibilă, în principal,
îmbogăţirea uraniului.
Potrivit ambasadorului britanic, Enyr JonesParry, Consiliul de Securitate a discutat trei
săptămâni pentru a pune la punct un text de
compromis asupra acestui dosar: „Consiliul îşi
exprimă clar neliniştea şi recomandă Iranului
să se supună cerinţelor formulate de Consiliul
Guvernatorilor al AIEA”16.
Cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de
Securitate şi Germania au insistat ca Iranul să
pună capăt acestor proiecte şi să respecte termenul
de garanţie de 30 de zile acordat de Consiliu. De
asemenea, ministrul german al afacerilor externe,
Frank-Walter Steinmier, a anunţat că, împreună
cu omologii săi din Rusia, SUA, Marea Britanie,
Franţa şi China, nu renunţă la găsirea unei soluţii
diplomatice la actualul impas.
Totuşi, Iranul refuză categoric să suspende
îmbogăţirea uraniului, pe motiv că cercetarea
nucleară are aplicare pentru industria energetică.
Or, încăpăţânarea iranienilor de a produce uraniu
îmbogăţit continuă să îngrijoreze întreaga lume.
Departamentul de Stat american chiar crede că de

aici şi până la bomba atomică este doar un pas,
SUA afirmând că Iranul ar putea produce arma
atomică în 15 luni.
Consiliul de Securitate al ONU a anunţat că
va reacţiona după raportul AIEA de la sfârşitul lui
aprilie a.c., al cărui director general, Mohamed El
Baradei - aflat, între timp, la Teheran -, a încercat
să medieze o apropiere a poziţiilor. „Vrem să
convingem Iranul, afirma El Baradei, să respecte
cererile Comunităţii internaţionale“.
Totuşi, disputa între regimul islamist de la
Teheran şi Occident pe tema ambiţiilor nucleare
a atins cote ridicate. Statele Unite încearcă să
convingă comunitatea internaţională că sunt
necesare măsuri dure împotriva Iranului, inclusiv
intervenţia militară17, dar Rusia şi China, ambele
cu interese economice în Iran, se opun.
La rândul său, Teheranul - care foloseşte „arma
petrolului” ca instrument de negociere în problema
energiei nucleare - ameninţă cu retragerea din
cadrul Programului de Neproliferare18 şi, totodată,
că va riposta19 în cazul unei intervenţii militare
străine. El se declară „pregătit” pentru un „eventual
atac american” şi spune că a planificat şi „replica”:
lovirea Israelului20. Or, potrivit autorităţilor de la
Teheran, deocamdată, acestea nu au nicio intenţie de
a suspenda programul de îmbunătăţire a uraniului,
iar orice acţiune împotrivă este considerată
„ilegală”. Mai mult, Teheranul avertizează că orice
acţiune a Consiliului de Securitate va avea un efect
negativ asupra cooperării cu AIEA, implicarea
Consiliului de Securitate putând, în opinia liderului
iranian, “transforma cooperarea în confruntare”.
Cu toate progresele spre o poziţie unitară faţa
de ambiţiile nucleare ale Iranului, Consiliul de
Securitate al ONU încă nu a reuşit să înlăture
toate divergenţele şi continuă să fie divizat. Chiar
şi după reuniunea şefilor diplomaţiilor celor 5
membri permanenţi ai Consiliului de Securitate
al ONU, Germaniei şi Înaltului Reprezentant al
UE pentru PESC, Javier Solana, din mai a.c., de
la sediul Naţiunilor Unite, din New York. Chiar
dacă Statele Unite şi-au atenuat avertismentele
adresate Teheranului, iar Uniunea Europeană
îşi anunţă intenţia de a oferi acestei ţări mai
multe avantaje, între care: relaţii comerciale mai
relaxante şi, nu în ultimul rând, unele compensaţii
de ordin politic. Mai mult, cu acordul Consiliului
de Securitate al ONU, Uniunea Europeană ar putea
permite Iranului să continue activităţi limitate de
îmbogăţire a uraniului, toate, desigur, din dorinţa
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de a convinge Iranul să renunţe la programul său
nuclear21.
5. Concluzie. După reuniunea miniştrilor de
externe din iunie a.c, de la Viena - reprezentanţii celor
5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate şi
al Germaniei - există mai mult optimism în legătură
cu posibilitatea de a se ajunge la un acord22. Un
front unit pentru a cere Iranului să se întoarcă la
masa negocierilor îl reprezintă şi recentul Summit
UE-SUA, unde preşedintele american George W.
Bush s-a întâlnit cu lideri ai UE.
Iranul studiază propunerile statelor occidentale
privind rezolvarea „crizei” în legătură cu
programul său nuclear. Deşi Iranul este de acord
să reia dialogul cu Statele Unite23, anunţă că nu
îşi va negocia dreptul de a desfăşura activităţi de
îmbunătăţire a uraniului.
În prezent, atenţia comunităţii internaţionale
se mută de la programul nuclear al Iranului la cel
al Coreeei de Nord, eventuala testare24 a rachetei
nord-coreene fiind considerată, de către primulministru al Japoniei, Junichiro Koizumi, „declaraţie
de război”25.
NOTE:
1
Ali Larijani, negociatorul şef iranian, citat de
agenţiile de presă internaţionale, la 1 februarie a.c., cu
prilejul unei conferinţe de presă desfăşurate la Teheran.
2
Potrivit lui Kong Quan, purtătorul de cuvânt al
MAE din China, citat de Reuters şi AFP, ţara sa speră
ca toate părţile interesate să dea dovadă de „reţinere şi
calm” pentru a rezolva problema nucleară iraniană pe
cale paşnică.
3
Orice perturbaţie apărută pe plan internaţional în
domeniul energetic, în cazul nostru creşterea preţului
petrolului, afectează şi securitatea naţională a fiecărui
stat, şi nu doar pe dimensiunea energetică a acestuia.
Vezi, pe larg, DUŢU PETRE, Globalizarea şi raportul
dintre securitatea naţională şi securitatea internaţională,
revista IMPACT STRATEGIC, nr. 1/2005, Bucureşti,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare.
4
Pentru mai multe detalii, vezi şi C.G.BALABAN,
Resursele naturale – Obiect al unor ample dezbateri
internaţionale, revista IMPACT STRATEGIC, nr.
1/2006, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, Bucureşti, pp. 27-31.
5
Consiliului Guvernatorilor al AIEA are 35 de state
membre.
6
Potrivit Reuters, anunţul a fost făcut la Viena, la 4
februarie a.c., de către şeful misiunii iraniene la Viena,
Javad Vaeidi.
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7
Discurs public, rostit de directorul general al
AIEA, înaintea prezentării raportului AIEA Consiliului
de Securitate al ONU.
8
Potrivit explicaţiilor date de Frederik Jones,
purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional al Securităţii
preşedintelui american, în scrisoare nu se află nimic în
legătură cu subiectele de interes pentru preşedintele
american.
9
Senatul american a votat, în unanimitate, o rezoluţie
care condamnă programul nuclear al Iranului şi există,
după cum afirmă preşedintele american George W.
Bush, „o posibilitate reală” de aplicare a unor sancţiuni
internaţionale împotriva acestuia. Vezi, pe larg,
C.G.BALABAN, Securitatea şi dreptul internaţional
– Provocări la început de secol XXI, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2006, pp. 147-149; 200-201.
10
Noua strategie de securitate a Washingtonului este
detaliată într-un document de 49 de pagini, care a fost
prezentat presei de către Consilierul pentru Securitate
Naţională al preşedintelui american.
11
Conform Jurnalului TVR1 din 24 martie a.c.
12
Avertisment reluat de preşedintele iranian,
Mahmoud Ahmadinejad, în cursul unei parade militare,
care afirma:: „Iranul va riposta cu toată forţa”.
13
SUA se consultă cu statele din Consiliul de
Securitate al ONU şi în legătură cu eventuale măsuri
împotriva Coreeei de Nord, pe motiv că se pregăteşte
să lanseze o rachetă balistică intercontinentală cu rază
de acţiune de 10 mii de km, suficientă pentru a atinge
teritoriul american.
14
Kong Quan, purtătorul de cuvânt al ministerului
chinez de externe, 26 ianuarie 2006, apud
C.G.BALABAN, op.. cit., p. 149.
15
China, ţară cu o dezvoltare economică
impresionantă, îşi asigură 60% din necesarul de petrol
din Orientul Mijlociu, ceea ce explică, în parte, şi atenţia
faţă de evenimentele din regiune.
16
Acord între „cei 5” membri ai Consiliului de
Securitate, 30 martie 2006.
17
George W. Bush a declarat că nu exclude o
intervenţie militară în Iran şi este convins că eforturile
diplomatice de a convinge Teheranul să renunţe la
ambiţiile sale nucleare nu vor da rezultate.
18
Dacă se va considera că alte ţări vor utiliza acest
Tratat - Tratatul de neproliferare Nucleară (TNP) pentru a încerca să limiteze programul nuclear iranian.
Vezi, pe larg, Dr. M. MUREŞAN, Securitate, cooperare
şi neproliferare nucleară, revista Impact Strategic nr.
2/2006, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, pp. 8-12.
19
Chiar dacă echipamentul militar iranian este, în
cea mai mare parte, învechit, analiştii militari apreciază
că acesta este, totuşi, suficient pentru a destabiliza zona
Golfului Persic şi a dezorganiza principalele ţinte de
aprovizionare cu petrol.
20
În discursul rostit cu ocazia unei conferinţe
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internaţionale a ţărilor islamice consacrată susţinerii
palestinienilor, preşedintele iranian, Mahmoud
Ahmadinejad, a pus la îndoială, pentru a doua oară,
realitatea Holocaustului şi a prezis dispariţia statului
Israel. Adevăratul Holocaust, în opinia sa, îl reprezintă
tragedia poporului palestinian.
21
Toate aceste avantaje, inclusiv încurajarea Iranului
de a importa combustibilul necesar pentru viitoarele
sale centrale nucleare civile, sunt examinate, cu atenţie,
de cei 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate
şi de Germania, în reuniunile programate după lansarea
ofertei.

22
Pentru detalii, a se vedea declaraţia dată presei
de către noul ministru de externe al Marii Britanii,
Margaret Becket.
23
Potrivit Reuters, ambasadorii Rusiei şi Chinei la
ONU au salutat iniţiativa Washingtonului de lansare a
unor negocieri directe cu Iranul, cu condiţia să înceteze
îmbunătăţirea uraniului.
24
Concluzie a autorităţilor americane, bazată pe
imagini din satelit.
25
Primul-ministru nipon, Junichiro Koizumi, avertiza
Coreea de Nord, cu o „ripostă viguroasă”, împreună cu
SUA, dacă, bineînţeles, supoziţiile se confirmă.

Generalul de brigadă (r.) prof. univ. dr. Constantin-Gheorghe BALABAN este profesor consultant,
conducător de doctorat în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“ şi un asiduu colaborator
al publicaţiei noastre.
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STRATEGIA DE SECURITATE
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
- o nouă viziune europeană
şi euro-atlantică Cristian BĂHNĂREANU
În ziua de 17 aprilie 2006, Consiliul Suprem
de Apărare a Ţării a adoptat noua Strategie de
Securitate Naţională a României1, un document al
unei Românii Europene, Românii Euro-Atlantice,
pentru o viaţă mai bună într-o ţară democratică,
mai sigură şi prosperă. Conform Constituţiei
României, Strategia urmează să fie prezentată în
Parlament de către preşedintele ţării.
Strategia de Securitate Naţională a României
„răspunde nevoii şi obligaţiei de protecţie legitimă
împotriva riscurilor şi ameninţărilor ce pun în
pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, precum şi bazele existenţei statului român”2.
Per ansamblu, strategia pune un accent deosebit pe
„garantarea securităţii individului, a vieţii sale şi
a familiei”3, într-un cuvânt pe securitatea socială.
Strategia vizează atât prevenirea şi contracararea
pericolelor generate de mediul internaţional,
cât şi garantarea stării de securitate internă prin
dezvoltarea capacităţii de anticipare şi o acţiune
pro-activă.
Documentul este împărţit în 12 capitole, care
se referă, printre altele, la: priorităţile participării
active la realizarea securităţii internaţionale;
construirea noii identităţi europene şi euroatlantice a României; realizarea securităţii şi
stabilităţii regionale; securitatea internă; reperele
bunei guvernări; creşterea competitivităţii
şi a caracterului performant al economiei;
modernizarea instituţiilor care au responsabilităţi
în domeniul securităţii naţionale; dezvoltarea şi
sporirea gradului de protecţie a infrastructurii;
resurse şi responsabilităţi.
Conform noii strategii, existenţa naţiunii şi a
statului român este condiţionată, în principal, de
starea de securitate naţională. Securitatea naţională
este considerată un drept imprescriptibil ce derivă
din suveranitatea deplină a poporului şi care se
fundamentează pe ordinea constituţională. Ea se
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proiectează şi promovează de către statul român
prin politica de securitate.
În esenţă, fundamentarea strategiei de securitate
naţională se ghidează după următoarele principii4:
-convergenţa dintre politica de securitate şi
politica de dezvoltare;
-abordarea sistemică şi cuprinzătoare a politicii
de securitate;
-accent pe siguranţa cetăţeanului şi securitatea
publică;
-concordanţă între evaluarea mediului de
securitate, opţiunea politică şi acţiunea strategică.
Desigur, securitatea naţională trebuie înţeleasă
prin prisma elementelor sale fundamentale:
-interesele
naţionale,
care
urmăresc
promovarea, protejarea şi apărarea valorilor
de bază ale identităţii româneşti – democraţia,
libertatea, egalitatea şi supremaţia legii; respectul
pentru demnitatea omului, pentru drepturile şi
libertăţile sale fundamentale; responsabilitatea
civică; pluralismul politic; proprietatea şi economia
de piaţă; solidaritatea cu naţiunile democratice;
pacea şi cooperarea internaţională; dialogul şi
comunicarea dintre civilizaţii.
-riscurile şi ameninţările ce pot pune în pericol
securitatea naţională a României, valorile şi
interesele sale europene şi euro-atlantice.
Conform documentului, interesele naţionale5, a
căror promovare, garantare şi înfăptuire reprezintă
calea spre realizarea securităţii naţionale şi a
prosperităţii, sunt:
-integrarea deplină în Uniunea Europeană şi
asumarea responsabilă a calităţii de membru al
Alianţei Nord-Atlantice;
-menţinerea integrităţii, unităţii, suveranităţii,
independenţei şi indivizibilităţii statului român;
-dezvoltarea unei economii de piaţă competitive,
dinamice şi performante;
-modernizarea radicală a sistemului de educaţie
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şi valorificarea eficientă a potenţialului uman,
ştiinţific şi tehnologic;
-creşterea bunăstării cetăţenilor, a nivelului de
trai şi de sănătate al populaţiei;
-afirmarea şi protejarea culturii, identităţii
naţionale şi vieţii spirituale, în contextul participării
active la construcţia identităţii europene.
Faţă de versiunea din 2001 a Strategiei de
Securitate Naţională, în prezentul document apare
ca obiectiv „modernizarea radicală a sistemului de
educaţie şi valorificarea eficientă a potenţialului
uman, ştiinţific şi tehnologic”, ceea ce arată că
România are nevoie de o societate bine educată,
orientată spre cunoaştere, capabilă să valorifice la
maximum resursele de inteligenţă şi creativitate.
Numai în acest fel ţara noastră poate deveni cu
adevărat competitivă în contextul apropiatei
integrări în comunitatea europeană şi al valorificării
oportunităţilor oferite de procesul de globalizare.
Paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea cu
succes a acestor obiective, enumerate mai sus, sunt
următorii:
-identificarea oportună şi contracararea proactivă a riscurilor şi ameninţărilor;
-prevenirea conflictelor şi managementul
eficient al riscurilor, al situaţiilor de criză şi al
consecinţelor lor;
-participarea activă la promovarea democraţiei şi
construcţia securităţii şi prosperităţii în vecinătatea
României şi în alte zone de interes strategic;
-transformarea instituţiilor şi îmbunătăţirea
capabilităţilor naţionale.
Însă, îndeplinirea acestor deziderate depinde şi
este influenţată de o serie de condiţii6, mai mult
sau mai puţin importante:
-interne: exercitarea deplină a drepturilor
şi libertăţilor democratice; stabilitatea politică;
participarea activă a societăţii civile la procesul
de guvernare; asigurarea armoniei interetnice şi
interconfesionale; modernizarea infrastructurii
critice; menţinerea stabilităţii sistemului financiarbancar şi a pieţei de capital; protejarea resurselor
naturale şi a mediului;
-externe: reconstrucţia şi dinamizarea cooperării
transatlantice; consolidarea relaţiilor de parteneriat
strategic; promovarea şi asigurarea democraţiei,
păcii şi stabilităţii în zonele de interes strategic;
sprijinirea activă a diasporei româneşti pentru
păstrarea identităţii naţionale şi culturale.
Deşi strategia stipulează că schimbările
din mediul de securitate sunt foarte rapide, iar

dinamismul relaţiilor internaţionale duce către
construcţia unui nou echilibru internaţional capabil să asigure expansiunea şi consolidarea
libertăţii şi democraţiei, crizele şi conflictele
proliferează, avându-şi sursa atât în domeniul
accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie
a acestora şi la pieţe, cât şi în cel al diferenţelor
identitare de natură etnică, culturală sau ideologică.
Astfel, riscurile şi ameninţările majore7 ce pot pune
în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, precum şi bazele existenţei statului român,
sunt:
-terorismul internaţional,
-proliferarea armelor de distrugere în masă,
-conflictele regionale,
-criminalitatea transnaţională organizată,
-guvernarea ineficientă,
-fenomenele grave de natură geofizică, meteoclimatică ori asociată.
Mai mult, principalele riscuri şi ameninţări pot
fi amplificate de existenţa unor vulnerabilităţi şi
disfuncţionalităţi8 de ordin economic şi social,
precum: dependenţa accentuată de unele resurse
vitale greu accesibile; tendinţele negative
persistente în plan demografic şi migraţia masivă;
nivelul ridicat al stării de insecuritate socială,
sărăcia cronică şi accentuarea diferenţelor
sociale; ineficienţa clasei de mijloc în organizarea
vieţii economico-sociale9; fragilitatea spiritului
civic şi a solidarităţii civice; infrastructura slab
dezvoltată şi insuficient protejată; starea precară şi
eficienţa redusă a sistemului de sănătate; carenţele
organizatorice, insuficienţa resurselor şi dificultăţile
de adaptare a sistemului de învăţământ la cerinţele
societăţii; organizarea inadecvată şi precaritatea
resurselor alocate pentru managementul situaţiilor
de criză; angajarea insuficientă a societăţii civile
în dezbaterea şi soluţionarea problemelor de
securitate.
Contracararea acestor riscuri şi ameninţări
se axează pe măsuri active în domeniul politic,
economic, diplomatic, social, juridic, administrativ
şi militar, precum şi pe gestionarea eficientă a
crizelor. De altfel, unul din obiectivele principale
ale documentului este angajarea pro-activă a
României în identificarea oportună şi combaterea
eficientă a acestor noi riscuri şi ameninţări care,
odată declanşate, aduc atingeri grave drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
În plan regional, cooperarea strânsă cu
Republica Moldova, asumarea sarcinii de a
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contribui la edificarea unui climat de securitate
şi cooperare în zona Mării Negre, sprijinul activ
pentru elaborarea unei strategii euro-atlantice
pentru regiunea Mării Negre, ca şi opţiunea fermă
pentru organizarea Forumului Mării Negre pentru
Dialog şi Parteneriat (având ca finalitate adoptarea
unei Carte a Mării Negre) constituie elemente de
noutate faţă de Strategia din 2001 şi, totodată,
acţiuni practice ale unei sporiri a responsabilităţii
în zona de graniţă a NATO şi Uniunii Europene.
Direcţiile prioritare de acţiune10 pentru
promovarea valorilor şi intereselor naţionale şi
consolidarea relaţiilor şi parteneriatelor se referă,
potrivit documentului, la:
•participarea activă la realizarea securităţii
internaţionale;
•construcţia noii identităţi europene şi euroatlantice a României;
•noua paradigmă a securităţii şi stabilităţii
regionale;
•asumarea de către ţara noastră a rolului de
vector dinamic al securităţii în regiunea Mării
Negre;
•abordarea cuprinzătoare şi adecvată a
problematicii securităţii interne;
•buna guvernare;
•sporirea competitivităţii şi performanţei
economiei naţionale;
•transformarea instituţiilor cu responsabilităţi
în domeniul securităţii naţionale;
•dezvoltarea şi protecţia activă a infrastructurii
critice.
În strategie, se precizează că statul român
se obligă să ducă la îndeplinire obiectivele
prevăzute prin puterile legislativă, executivă
şi judecătorească, autorităţile publice locale,
în cooperare şi colaborare cu o gamă largă de
actori non-statali, precum mass-media, partidele
politice, sindicatele şi alte organizaţii profesionale,
organizaţiile non-guvernamentale şi alte forme de
participare ale societăţii civile, organismele de
conducere ale companiilor.
Fiind prima strategie elaborată după aderarea
ţării noastre la NATO şi, în curând, la Uniunea

Europeană, ea reflectă transformările ce au avut
loc în mediul de securitate intern şi internaţional,
realităţile şi tendinţele globale şi este pe deplin
adaptată la noile cerinţe de securitate europeană
şi euro-atlantică. Documentul îmbină adecvat
prevederile strategiilor proprii, Conceptului
Strategic al Alianţei şi Strategiei de Securitate
Europene şi se întemeiază pe coagularea efortului
naţional, pe acţiune comună, cooperare şi
parteneriat. De asemenea, ea reflectă drepturile şi
obligaţiile României ca membru al OSCE şi unor
organizaţii regionale, precum şi interesele şi rolul
ţării noastre la Marea Neagră sau în Balcanii de
Vest şi opţiunile româneşti privind securitatea în
regiune.
Noua Strategie de Securitate Naţională a
României reprezintă viziunea şi principiile de
bază pentru transformarea sectorului securităţii
naţionale, inclusiv a legislaţiei din domeniul
securităţii naţionale. Documentul este actual
şi reprezintă o reflectare a aspiraţiilor de astăzi
ale ţării noastre, prin promovarea, protecţia şi
apărarea valorilor şi intereselor naţionale, ca parte
integrantă a comunităţii europene şi euro-atlantice
şi contributor activ la securitatea regională şi
internaţională.
NOTE:
1

pdf.

Vezi www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SNR.

Strategia de Securitate Naţională a
aprilie 2006, p. 5.
3
Ibidem, p. 2.
4
Ibidem, p. 12.
5
Ibidem, p. 6.
6
Ibidem, p. 11.
7
Ibidem, pp. 8-10.
8
Ibidem, pp. 10-11.
9
Versiunea din 2001 a Strategiei de
Naţională stipula că „absenţa unei clase
puternice” constituie o vulnerabilitate
importantă la adresa securităţii sociale.
10
Ibidem, p. 12.
2

României,

Securitate
de mijloc
destul de

Cristian BĂHNĂREANU este asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, doctorand în
Ştiinţe Militare.
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DIPLOMAŢIA NUCLEARĂ
RUSO-AMERICANĂ LA CUMPĂNA
MILENIILOR
Iulia BĂDĂLUŢĂ
La 1 ianuarie 1992, URSS înceta să mai existe ca
actor internaţional. Odată cu aceasta, se încheiau şi
cele patru decenii de Război Rece. Era clar, astfel,
la începutul anilor ‘90, că rivalitatea SUA - URSS
nu avea să mai domine scena mondială. Mai puţin
clară era însă înfăţişarea pe care avea să o capete
noul sistem al relaţiilor internaţionale şi relaţia
dintre vechii protagonişti în interiorul acestuia.
Dezmembrarea URSS ridica noi probleme
în privinţa securităţii globale. Odată cu destrămarea polului sovietic se prăbuşise un întreg univers geopolitic şi strategic. De la disoluţia URSS,
Federaţia Rusă a rămas unicul subiect în măsură să-i
moşteneasca rangul politic şi militar1. De altfel, acest
statut a şi fost confirmat, prin semnarea tratatului
START II, la 3 ianuarie 1993, care stabilea rolul de
referent exclusiv al Rusiei în discuţiile asupra echilibrului strategic nuclear. Tratatul START I punea
însă problema continuităţii subiectului juridic,
pe care SUA ar fi trebuit să-l considere ca fiind
contraparte legitimă la semnarea tratatului.
Arsenalul nuclear sovietic fusese moştenit
de patru noi entităţi statale independente: Rusia,
Ucraina, Belarus şi Kazahstan.

Obiectivul de a instaura un control unitar
gestionat de către Moscova a reprezentat unul
din motivele care l-au determinat pe Elţîn să
promoveze integrarea fostelor republici în CSI. Un
astfel de tip de comunitate mai largă ar fi permis,
pe această cale, Rusiei să-şi asume rolul de „primus
inter pares“ şi, mai presus de toate, de lider în ceea
ce priveşte gestionarea totalităţii forţelor nucleare
strategice din fosta Uniune Sovietică. Perspectiva
unui control unitar şi exclusiv al arsenalului sovietic
de către Rusia era agreată atât de Elţîn, cât şi de
partea americană. Ambele părţi erau interesate în
menţinerea unui interlocutor credibil şi capabil să
gestioneze arsenalul nuclear, considerat a fi încă
periculos.
Principalul obstacol în clarificarea acestui aspect
îl reprezenta Ucraina. Dizolvarea URSS lăsase
moştenire pe teritoriul ucrainean aproape 4000 de
arme nucleare, atât tactice, cât şi strategice. Dacă
Kievul le-ar fi păstrat, Ucraina ar fi ajuns în posesia
celui de-al treilea arsenal nuclear, ca mărime, după
cele ale SUA şi Rusiei2.
Astfel, stabilitatea continentului european ar
fi fost iar pusă în pericol. O eventuală înrăutăţire
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a raporturilor dintre Ucraina şi Rusia punea în
discuţie un scenariu în care tensiunile regionale
ar fi putut conduce la o escaladare atomică. Nu
în ultimul rând, Ucraina deţinea 1408 focoase
nucleare strategice, montate pe 277 vectori,
dintre care ICBM şi bombardiere. Instalate în anii
confruntării SUA – URSS, scopul acestora era de
a declanşa un atac intercontinental masiv asupra
teritoriului american.
Tabelul inserat mai sus ilustrează repartizarea
arsenalului strategic sovietic între cele patru
republici ex-sovietice. Examinarea graficului
evidenţiază faptul că Ucraina beneficia de un
inventar considerabil, apreciat drept al doilea ca
mărime după Rusia3.
Insistenţele occidentale pentru o Ucraină
denuclearizată au fost susţinute şi de Rusia. Noii
lideri ucraineni erau perfect conştienţi de riscurile
şi costurile enorme pe care le-ar fi implicat
gestionarea arsenalului nuclear4. Prin Protocolul
de la Lisabona din 23 mai 1992, Rusia, Ucraina,
Belarus şi Kazahstan îşi asumau toate obligaţiile
prevăzute prin Tratatul START I, în calitate de
succesori legali şi moştenitori ai arsenalului
strategic ex-sovietic5.
Preambulul documentului sancţiona obligaţia
republicilor ex-sovietice de a menţine arsenalul
nuclear sovietic „sub controlul ferm, sigur şi
credibil al unei autorităţi unificate“. Articolul V
stabilea, în plus, că Ucraina, Belarus şi Kazahstan
aveau să adere cât mai curând la Tratatul de nonproliferare nucleară, semnat în 1968, în calitate de
ţări non-nucleare6. Schema normativă prevedea,
în esenţă, că cele trei republici ex-sovietice aveau
să distrugă armele tactice şi strategice aflate pe
teritoriul lor, conform prevederilor tratatului
START I, şi să le transfere Rusiei7.
În acest fel, Rusia ar fi rămas unica moştenitoare
a statutului de putere nucleară şi singura cu care
americanii aveau să negocieze următoarele măsuri
de reducere a arsenalului nuclear.
În 1991 se concluzionase încheierea tratatului
START I, după zece ani de gestaţie, semnat de
preşedinţii Bush şi Gorbaciov. Tratatul START
I nu a introdus doar măsuri semnificative de
reducere a arsenalelor; cel mai important rezultat
al său consta în faptul de a fi soluţionat problema
crucială a fostului arsenal sovietic, hotărând că
unicul interlocutor al SUA în această chestiune este
Federaţia Rusă. Acest fapt acorda Rusiei impresia
unui statut paritar în relaţia cu SUA. Ameninţările
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care dominaseră echilibrul mondial pentru aproape
50 de ani erau acum înlăturate. Rămânea, însă,
problema armelor de distrugere în masă, care
reprezenta cauza principală a acestor ameninţări.
Deşi considerabile, reducerile prevăzute
prin tratatul START I lăsau încă în funcţiune
două arsenale în măsură să asigure obiectivul
doctrinei „distrugerii mutuale asigurate“. Intenţia
consolidării stabilităţii strategice, care să reducă
numărul armamentelor la un minimum de suficienţă
nucleară, a fost confirmată în cadrul întâlnirii la
vârf dintre Bush şi Elţîn, care s-a desfăşurat între
16-17 iunie 1992.
„Declaraţia de Înţelegere comună“, adoptată
la sfârşitul acestui summit, sancţiona necesitatea
reducerii numărului focoaselor nucleare strategice
până la un nivel inferior celui prevăzut de START
I. Se deschidea, în acest fel, drumul către realizarea
unui al doilea acord istoric asupra limitării armelor
strategice ofensive, START II, semnat de către
SUA şi Rusia, la Moscova, la 3 ianuarie 1993.
Tratatul START II comporta noi măsuri de
reducere. Focoasele nucleare strategice - şi anume
cele instalate pe ICBM, SLBM şi bombardiere trebuiau reduse până la un număr de 3000-3500
unităţi. În ceea ce priveşte rachetele submarine
SLBM, limita era prevăzută la 1750 de unităţi.
Dispoziţia cea mai importantă şi, totodată, inovativă
a tratatului privea sistemul de arme nucleare,
considerat a fi cel mai destabilizator: MIRV8.
Tratatul urmărea eliminarea tuturor ICBM dotate
cu focoase multiple. Acest lucru însemna că erau
acceptate doar rachetele balistice intercontinentale
cu un singur focos. Tabelul de mai jos sintetizează
reducerea forţelor nucleare strategice prevăzute de
cele două tratate START.
După intrarea în vigoare a START II, dispoziţiile
prevăzute de primul tratat START aveau să rămână
valabile în măsura în care erau compatibile cu
noul cu noul tratat. START II prevedea încheierea
procesului de eliminare a focoaselor în surplus
până la data de 1 ianuarie 2003. Acest lucru însă
nu constituia deloc un proces simplu, având în
vedere consistenţa arsenalelor nucleare a celor
două superputeri. De aceea, termenul limită a fost
ulterior extins până la data de 31 decembrie 2007.
La 24 septembrie 1996, după mai mult de 25
de ani de negocieri multilaterale, desfăşurate în
cadrul Conferinţei de Dezarmare de la Geneva de
Adunarea Generală a ONU, a fost adoptat Tratatul
de Interzicere Totală a Testelor Nucleare (CTBT).
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Documentul, adoptat la New York, a fost semnat
de 168 de ţări şi ratificat de 104, dar poate intra în
vigoare doar dacă este ratificat de cele 44 de ţări
considerate capabile să producă arme nucleare,
care au luat parte la conferinţa din 1996. Dintre
aceste 44 state-cheie, 32 au ratificat tratatul, iar
celelalte 12 rămase sunt SUA, China, Columbia,
R.P.D.Coreeană, Congo, Egipt, India, Indonezia,
Iran, Israel, Pakistan şi Vietnam. Totuşi, o serie
de experţi în neproliferarea armelor nucleare au
apreciat că poziţia Statelor Unite faţă de ratificarea
tratatului este „în cel mai bun caz ambiguă“, în
contextul în care Washingtonul şi-a manifestat
interesul faţă de dezvoltarea de aşa-zise minibombe
nucleare, cum ar fi cele destinate distrugerii de
facilităţi subterane. Or, potrivit CTBT, testarea
unor asemenea dispozitive ar fi ilegală.
Tratatul asupra reducerii armelor strategice
ofensive (SORT): către o lume mai sigură?
La 24 mai 2002, Bush şi Putin au semnat la
Moscova ceea ce presa mondială s-a grăbit să
numească „un tratat istoric”, cel mai important
şi, totodată, incisiv acord din istoria dezarmării.
Cei doi protagonişti au făcut afirmaţii de acelaşi
fel. Semnificativă în acest sens este declaraţia
preşedintelui american, care atribuie acordului
meritul de „a fi pus capăt ostilităţii nucleare a
Războiului Rece“.
Nu este uşor a evalua, deocamdată, semnificaţiile
reale ale acestui tratat. Între toate comentariile şi
opiniile formulate, singurul element analizabil
obiectiv rămâne textul documentului. Vom încerca
să îl studiem din punct de vedere tehnic şi numai
după aceea vom formula câteva ipoteze asupra
implicaţiilor sale strategice.
Primul aspect care suscită atenţia îl reprezintă
timpii de negociere: constatăm că au fost necesare

doar două întâlniri la nivel internaţional, pe
parcursul a câteva luni: Geneva (iulie 2001) şi
Washington (noiembrie 2001). Fără îndoială,
calitatea dialogului diplomatic dintre cele două state
s-a ameliorat notabil, dar rămâne surprinzătoare
rapiditatea cu care s-a reuşit negocierea unui tratat
privind un domeniu atât de delicat precum cel al
armelor nucleare9.
Un al doilea aspect important îl reprezintă
dimensiunea neobişnuit de mică a tratatului,
compus doar din cinci articole. Privind exclusiv
prin prisma acestui aspect - al dimensiunii reduse a
textului -, unii analişti au vorbit despre „insuficienţa
tehnică a Tratatului de la Moscova”. Formularea
dispoziţiilor nu se compară cu acurateţea redactării
precedentelor acorduri asupra reducerii armelor
nucleare. Dispoziţia-cheie, conţinută în articolul
I, se limitează la a afirma că „fiecare dintre părţi
va trebui să reducă şi să limiteze armele nucleare
strategice (...), în aşa fel încât, până la 13 decembrie
2012, numărul însumat al acestor dispozitive să nu
depăşească nivelul de 1700-2200 pentru fiecare
dintre cele două părţi în discuţie.”10
Substanţa tratatului se află, totuşi, în reducerea
semnificativă pe care o propune pentru arsenalele
nucleare ale SUA şi Rusiei, care, în 2002,
dispuneau de 7000, respectiv 6000 de dispozitive
nucleare strategice. Aceasta reprezintă prevederea
fundamentală a tratatului, în aparenţă simplă şi
clară. Dar, dacă începem să facem distincţii şi
să analizăm particularităţile tehnice, limitele şi
lacunele Tratatului de la Moscova devin mai mult
decât evidente.
În primul rând, reducerea se referă doar la
arsenalul nuclear strategic, şi anume acela care
deţine cel mai înalt potenţial distructiv şi care
este operabil pe distanţe intercontinentale. Armele
nucleare tactice (în general, cele cu rază scurtă
de acţiune şi potenţial distructiv redus), cele care
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astăzi prezintă cea mai mare probabilitate de a
fi folosite, rămân în afara oricărei prevederi de
reducere.
În al doilea rând, obiectul reducerii îl reprezintă
doar focoasele, nu şi vectorii. Experţii în armamente
nucleare ştiu că, practic, vectorul este cel mai
important element din punct de vedere tehnologic
şi tactic.
În al treilea rând (iar acesta este punctul
care a suscitat cele mai multe critici), tratatul
dispune limitarea şi reducerea focoaselor, dar nu
şi distrugerea lor, dispoziţia respectivă lăsând o
largă marjă de decizie asupra destinaţiei acestora.
Costurile ridicate pentru menţinerea unui arsenal
din ce în ce mai învechit vor obliga, probabil, Rusia
să distrugă unităţile excedentare. Washingtonul va
putea să opteze, în schimb, pentru posibilitatea
stocării, şi anume „conservarea” în depozite
speciale, de maximă securitate, astfel încât, în
caz de necesitate, armele să poată deveni din nou
operaţionale, într-un timp relativ scurt.
Per total, opinia generală este aceea că tratatul de
la Moscova prezintă limite considerabile, nu doar
formale, ci şi de substanţă. Măsurile de dezarmare
sunt, până la urmă, puţin drastice. Nivelurile
prevăzute pentru 2012 nu comportă modificări
fundamentale ale conceptului descurajării nucleare
dintre cei doi actori.
De aceea, putem afirma că o ordine non-nucleară
nu este încă pe ordinea de zi a niciunuia dintre cei
doi actori: a poseda arme nucleare în cantitate
suficientă pentru a ameninţa supravieţuirea celuilalt
rămâne un mijloc pentru a disuada un eventual
adversar strategic. Şi aceasta e moştenirea cea
mai preocupantă a Războiului Rece. Disuasiunea
va rămâne, aşadar, intactă în relaţia dintre cei
doi actori majori ai Războiului Rece, chiar şi la
un nivel mai redus al armamentelor (aşa-numitul
nivel minim al descurajării). A reapărut un coşmar
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ce părea să fi fost înlăturat după confruntarea EstVest din timpul Războiului Rece.
NOTE:
1Tocmai din acest motiv, Rusia a substituit, de altfel,
URSS în calitate de membru permanent în Consiliul de
Securitate al ONU.
2 MEARSHEIMER, John J., The Case for a
Ukrainian Nuclear Deterrent, în Foreign Affairs, vol.
72, nr. 3, 1993, p.50.
3 pentru informaţii detaliate cu privire la armamentul
nuclear moştenit de cele patru republici ex-sovietice,
vezi WALKER, William, Nuclear Weapons and the
Former Soviet Republics, în International Affairs, nr. 2,
vol. 68, pp. 255-277.
4 MILLER, E. Steven, The Case for a Ukrainian
Nuclear Deterrent, în Foreign Affairs, vol. 72, nr.3,
1993, pp.50-66.
5 Articolul I, Protocolul de la Lisabona, semnat la 23
mai 1992, www.fas.org/nuke/control/start1/text/lisbon.
htm#lisbonPROTOCOL.
6 Mai multe informaţii cu privire la aspectele actuale
ridicate de Tratatul de non-proliferare nucleară, vezi, dr.
Mureşan Mircea, Securitate, Cooperare şi neproliferare
nucleară, în Impact Strategic, nr. 2(19)/2006, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, Bucureşti,
2006.
7 Între 7 şi 20 mai 1992, înaintea semnării
Protocolului de la Lisabona, cele trei republici exsovietice comunicaseră deja Casei Albe intenţia de
asumare a tuturor obligaţiilor derivate din tratatul START
I, precum şi acceptul de a iniţia procedurile de eliminare
a armamentelor strategice instalate pe teritoriul lor şi de
accelerare a procesului de aderare la TNP. Textul acestor
scrisori trimise lui Bush de către preşedinţii Ucrainei,
Kazakhstanului, şi Sovietului Suprem al Belarusului
sunt disponibile pe site-ul www.fas.org/nuke/control/
start1/text/lisbon.htm#lisbonPROTOCOL.
8 Rachete balistice intercontinentale, dotate cu
multiple focoase.
9 Doar ca termen de comparaţie, amintim că tratatul
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PUNCTE DE VEDERE
START I a necesitat o perioadă de negocieri de 10 ani,
înainte de a fi semnat (1981-1991).
10 Tratatul asupra Reducerii Armelor Strategice

Ofensive, art. I, http://www.state.gov/t/ac/trt/18016.
htm#1
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politice la Universitatea din Trieste, Italia. În prezent este masterand în relaţii internaţionale –
analiza şi soluţionarea conflictelor la SNSPA.

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2006

83

SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ. PACE ŞI RĂZBOI

MILITARII PE CALEA PĂCII
Jean DUFOURCQ

Cum să-l acceptăm pe celălalt care este diferit
de noi? Cum să acţionăm astfel încât această
diferenţă să nu ducă la război? Un capitol din
Coran aminteşte că „dacă Dumnezeu ar fi vrut
acest lucru, ar fi creat o singură comunitate”. Din
acest moment, cum să ne asumăm responsabilitatea
care ne revine tuturor, de a construi o lume a păcii,
o lume bazată pe adevăr şi pe justiţie? Putem
prezenta o lungă listă cu toţi „făuritorii de pace”
care acţionează, astăzi, în societatea noastră
occidentală: cei care se dedică cu omenie celor
suferinzi şi victimelor, cei care se folosesc de căile
culturilor întreţesute pentru a le îmblânzi şi calma
interferenţele, cei care explorează căile filozofiilor,
pentru a descoperi orizonturi de speranţă
universală, cei care se află pe căile religiilor,
care deschid pentru oameni ferestre spre spiritual
şi creează legăturile sacre dintre ei, cei care
îmblânzesc căile şi mijloacele economiei, pentru
a satisface nevoile vitale ale oamenilor şi a reduce
tensiunile umane, şi, în sfârşit, cei care urmează
căile angajărilor politice, pentru a încerca să le
garanteze concetăţenilor lor pacea şi securitatea
pe o planetă mai echitabilă. Dacă toţi ne amintesc
că în inima omului se află dorinţa de pace, mulţi
dintre ei relevă faptul că omul, în diferenţa sa, este
primul inamic al omului şi că diferenţa creează
prea adesea adversitatea.
Oare pacea poate evita, astăzi, războiul?
În această enumerare a oamenilor păcii se uită,
în general, citarea militarului ca actor al păcii; el
este văzut ca senior al războiului. De ce? În timp ce
fiecare visează la demilitarizarea păcii, observăm că
orizontul de „pace veşnică” este încă îndepărtat şi că
ne confruntăm încă cu teribile întrebări recurente,
de genul: „Oare pacea se poate dispensa de sabie?
Oare pacea poate evita forţa militară?”. Militarul
cunoaşte foarte bine răspunsul şi îl deplânge.
El este, după cum ştim destul de bine, martorul
privilegiat şi îndurerat al umanităţii suferinde şi
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divizate. Însărcinat cu datoria sacră şi legitimă de
a-i proteja pe ai săi, el are, de asemenea, datoria de
a apăra interesele mandanţilor săi legitimi, care nu
sunt, în mod necesar, promotori ai păcii, ai păcii
universale. Dacă pentru a aduce pacea, el dispune
de ultima ratio, de forţa statului, dacă este dator
să uzeze de „forţa cea dreaptă”, el este cel mai
bine plasat pentru a vedea violenţa descătuşată a
omului şi ravagiile cauzate de ciclurile răzbunării
perpetue.
De aceea, se întreabă el, în mod legitim: oare,
într-o zi, ne vom putea dispensa de sabie şi de scut
pentru a promova şi menţine pacea pentru toţi, o
pace justă şi durabilă? Putem spera la o ordine
internaţională dreaptă, stabilită şi menţinută fără
folosirea forţei?
Pentru a analiza aceste întrebări angoasante, ar
fi, poate, util să parcurgem căile dure ale militarilor
către pace, căi care se încrucişează, de altfel, cu
căile urmate de toţi ceilalţi făuritori de pace. În
ultimele decenii, au fost deschise, succesiv, trei căi
pentru a evita războiul: pacea naţiunilor europene,
pacea armelor; pacea instituţională impusă, pacea
prin pace; speranţa de pace durabilă, pacea prin
omul reunificat.
Întoarcere la istoria continentului european
şi la pacea naţiunilor. Cum am putut trece de
la visurile de pace universală ale lui Rousseau,
Bernardin de St. Pierre sau Emmanuel Kant la
constituirea de „popoare înarmate” ridicate unele
împotriva celorlalte în lupte radicale de o sălbăticie
şi de o determinare nemaivăzute până atunci? Să
ne amintim de cea de a 60-a aniversare a luptelor
de la Verdun sau de la Gorizia, celebrată în 2006.
Cum s-a putut trece de la această nebunie militară
la această „comunitate de destin şi de interes” care
este construcţia europeană? Să nu uităm niciodată
de unde venim pentru a măsura drumul parcurs în
Europa de la „ultimul”: „niciun conflict armat de
mai bine de 60 de ani şi războiul interstatal scos,
definitiv, în afara legii; o punere într-o ordine
generală a minorităţilor, frontierelor, sistemelor
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politice; o deschidere generală a circulaţiei
bunurilor, persoanelor, ideilor, capitalurilor;
relaţii generalizate de bună vecinătate şi
favorizate de numeroase foruri de consultare;
forţe multinaţionale multiplicate şi angajări
operaţionale comune în Balcani cu responsabilităţi
militare asumate pe rând; o convergenţă generală
a echipamentelor de apărare din ţările europene,
ilustrată prin achiziţii efectuate împreună, o
acţiune hotărâtă de dezvoltare autonomă a
capacităţilor europene de gestionare militară a
crizelor în Uniunea Europeană”.
Iată bilanţul care este impresionant şi ne obligă.
El se poate extinde, transfera, adapta la alte zone
răvăşite de conflicte, mai degrabă ca un exemplu
la care se poate spera decât ca un model care poate
fi urmat. Oamenii păcii şi reconcilierii au fost
actorii acestui cvasimiracol. Ei sunt cunoscuţi:
Spaak, De Gasperi, Schuman, Adenauer; ei au
fost impulsionaţi de amintirea preţului plătit, de
dezastrele suferite şi de oameni ai viitorului şi
vizionari, precum G. Marshall şi W. Churchill.
Această „hotărâre de concordie”, acest „amestec de
solidarităţi diferite” reprezintă calea spre pace care
i-a îndepărtat pe europeni de abisurile războiului.
De aici poate rezulta o lecţie simplă: în istorie nu
există fatalităţi, iar spiritul poate sufla peste ruinele
războiului. Dar, înainte ca filozoful Kant să se
dezvolte din Hegel, pentru a se ajunge la această
pace a naţiunilor europene, câte tulburări, ravagii
şi victime! Armate naţionale aflate în război,
popoare înarmate, utilizarea radicală a ştiinţelor
şi tehnicilor superiorităţii militare au constituit
tranziţii obligatorii către această pace a naţiunilor
europene.
Privire asupra păcii generale a ONU, păcii
impuse, păcii instituţionale. În cadrul ONU,
la sfârşitul Războiului Rece, exista un contract
social global pe scară planetară, cu o impunere a
păcii. B. Boutros-Ghali declara în 1992: „pacea
nu este un fenomen punctual, ea este un proces,
o dinamică, ce se înscrie în timp, în spaţiu şi în
societatea internaţională, un proces continuu
care nu se reduce la timpul sau la intervalul de
timp fără război; un proces global, căci nu se
limitează la spaţiul politico-militar; în sfârşit, un
proces de coordonare, care implică ansamblul
actorilor din societatea internaţională din jurul
Naţiunilor Unite. În calitate de proces continuu,
pacea, ca şi dezvoltarea, nu are sens decât dacă
este durabilă. În acest domeniu, ştim că există

o adevărată dificultate de a înscrie urgenţa în
durată şi o puternică tendinţă de a confunda
politica cu gestionarea crizelor. Nu este suficient
să ne opunem războiului, să-l combatem, pentru
a asigura pacea, mai trebuie să o apărăm şi să
o consolidăm. De la prevenirea conflictelor la
întărirea păcii, cu mijloace paşnice sau coercitive,
promovarea păcii şi a securităţii internaţionale în
lume este, în acelaşi timp, o preocupare cotidiană
şi o operă vastă”...
Acesta este spiritul în care lucrează cele
70.000 de căşti albastre care încearcă să prevină
şi să rezolve tensiunile, să suprime conflictele,
să creeze spaţii de securitate în care oamenii pot
trăi împreună şi construi instrumentele unui destin
comun în ciuda diferenţelor.
Din această dinamică a apărut un militar
nou, un soldat al păcii. Deopotrivă autoritar şi
deschis dialogului, frate compătimitor şi judecător
imparţial, poliţist încruntat şi lucrător social milos,
el are dificila sarcină de a-i determina pe beligeranţi
să treacă la o coexistenţă într-o vecinătate asumată
şi la o „convivienza” fructuoasă, conform unei
formule italiene. Constructori sau reconstructori
de state, asistenţi ai societăţilor lovite, tutori ai
structurilor fragile, agenţii păcii, civili şi militari,
guvernamentali sau umanitari, sunt tehnicienii
făuritori de pace, artizanii păcii din secolul al XXIlea. Însă, ei cunosc limita, asimptota acestei căi a
„păcii pentru pace”, cea a conflictelor îngheţate,
deoarece au experimentat-o. Căci, din lipsa unor
soluţii durabile, se face o pace forţată, care nu
rezolvă nimic, ci doar încarcerează tensiunile şi
pune între paranteze starea conflictuală.
Căile urmate de soldaţii păcii sunt strâmte,
iar sarcinile lor sunt, adesea, ingrate. Dreptatea,
Adevărul, Echitatea, valori în care Creştinul se
regăseşte cu uşurinţă, trebuie să le fie proprii.
Agentul păcii de astăzi este un om al reconcilierii
şi al unităţii în diversitate; un om ideal, un expert
în umanism, „un om care crede în oameni”. JeanPaul al II-lea, acest Papă obsedat de pace, afirma,
cu putere, că „pacea este o misiune pentru cei
credincioşi”.
Privire prospectivă asupra securităţii
durabile1, o pace demilitarizată: aşa cum a
spus Papa Benedict, în comunicarea oficială către
corpul diplomatic la începutul anului, „pacea nu
este tăcerea armelor, …, nu se poate vorbi de
pace acolo unde omul nu are nici măcar ceea ce
îi este indispensabil pentru a trăi demn”. Acesta
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este motivul pentru care apar, astăzi, noi concepte
care vor să promoveze o securitate durabilă mai
bine stabilită, o bună vecinătate durabilă între
oamenii de bunăvoinţă care şi-au depăşit teama
şi şi-au acceptat diferenţele. Pacea nu va mai fi
atunci rezultatul războiului, al acţiunii de forţă a
militarilor, ci cu totul altceva, o nouă formă de
cultură preventivă care aduce înţelegerea între
oameni. Şi, în acest caz, militarii vor avea, alături
de alţii, un rol important, un rol de artizani ai păcii.
Despre ce este vorba?
Mai întâi, de o adevărată promovare a securităţii
umane, cea care ţine de nevoile vitale ale oamenilor,
nevoile materiale, hrana, sănătatea, munca,
nevoile imateriale, demnitatea, speranţa. Dar şi
a securităţii culturale, cea care permite traiul în
comun în „necesara diversitate” evocată de Plotin.
Aceste noi dimensiuni ale securităţii au legături cu
nevoile fundamentale de identitate ale oamenilor;
ele se referă la educarea complementarităţilor,
acceptarea diferenţelor, epurarea factorilor de
violenţă moşteniţi din secolele trecute, a memoriilor
şi valoarea de neînlocuit a proceselor de adevăr
şi de reconciliere. Ele trebuie să conducă de la
coexistenţa belicoasă la buna vecinătate acceptată
şi pozitivă. Aici, cuvântul-cheie este pluralismul
pentru a trece „proba diferenţei”, evocată deja,
în scopul de a stabili prevalenţa pluraliştilor,
instigatori la pace, asupra puriştilor, instigatori la
război.
Dar şi de mecanisme de arbitrare şi reglare,
capabile să menţină un echilibru dinamic între factori
contrari, iar, în acest caz, ne gândim la valoarea
pozitivă, eliberatoare de dispute, de controverse, a
dialecticii care, ieri, elimina violenţa din societăţile
antice şi medievale. De noi mecanisme pentru a
ilustra, completa principiile idealizate ale dreptului

internaţional şi cu o universalitate insuficient
stabilită, mai puternice, mai subtile şi mai fluide
decât regulile cosmopolitismului. Vor interveni
terţe medieri şi compensări externe pentru a
preveni orice formă de extremism şi de recurgere
la violenţa oarbă. Mobilizarea eticului trebuie să
permită acestor mecanisme o recurgere limitată la
constrângere, la utilizarea forţei. Această mediere
intră în atribuţiile societăţii civile internaţionale,
care poate sprijini o comunitate internaţională
slăbită, în vederea reconcilierii dintre inamici şi
punerii de acord a contrariilor. „Transvalori” noi
pot constitui instrumente de convergenţă, unelte
de reglare complementare, chiar alternative,
la regulile unui drept internaţional rigid, încă
insuficient fundamentat, prea imperfect universal.
În încheiere, putem afirma că, într-o epocă în care
ameninţările terorismului orb şi indescifrabil riscă
să aducă planeta în vremurile războaielor barbare,
combinarea acestor piste diferite reprezintă întreaga
noastră speranţă de a face faţă unui fenomen grav
pe care tehnicile militare nu-l vor putea eradica
şi care pune în pericol societatea oamenilor din
secolul al XXI-lea. În acest caz, pacea nu va putea
acţiona prin încheierea războiului, prin victorie,
deoarece, în terorism, omul este cel care îl loveşte,
orbeşte, pe om. Pacea va acţiona prin reconcilierea
omului cu sine însuşi în diversitatea sa; aceasta va
fi pacea oamenilor de bunăvoinţă.
Traducere şi adaptare: Despina NICOLAIE
NOTĂ:
A promova securitatea durabilă , Occasionnal paper
nr. 12-martie 2006, Roma, cf. www.ndc.nato.int.
1

Contraamiralul Jean DUFOURCQ a lucrat în DEG, CAP, IHEDN. În prezent conduce echipa de
cercetători de la Colegiul de Apărare NATO din Roma. Acest text este continuarea unei intervenţii
susţinute la Roma, în cadrul unui colocviu despre căile păcii, la Centrul Cultural St. Louis din Franţa,
pe 11 martie 2006.
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O NOUĂ GENERAŢIE A TEHNOLOGIEI
CONFLICTELOR MILITARE - A PATRA
GENERAŢIE A RĂZBOIULUI
Dr. Sorin TOPOR
Noul val al revoluţiei tehnologice, în ansamblul
său, a indus şi în domeniul militar un fenomen
inedit, reprezentat de implementarea celor mai noi
metode şi tehnici ale electronicii şi ciberneticii,
conducând către realizarea miniaturizării şi
robotizării echipamentelor militare, precum şi
adaptarea celor mai recente descoperiri ale
matematicii, fizicii, chimiei şi altor domenii de vârf
ale ştiinţei la cerinţele contemporane ale spaţiului
de luptă. De aceea, în cadrul mediilor ştiinţifice
militare, studiul aprofundat al conflictelor militare
contemporane a generat şi generează numeroase
dezbateri privind concepţiile, formele şi viitorul
conflictelor militare, noua generaţie a tehnologiei
războiului, rolul şi modelele acţionale ale
infrastructurilor militare.
Caracteristică principală a acţiunii forţelor
armate actuale o constituie posibilitatea executării
de lovituri precise asupra infrastructurii inamicului,
de la distanţe foarte mari, fără implicarea obligatorie
şi în timp real a factorului uman. Omul deţine, în
prezent, un rol important îndeosebi în procesul
decizional, pe termen lung şi mediu, cu implicaţii
asupra organizării, planificării şi controlului
modului de desfăşurare a acţiunii propriu-zise. Se
poate observa că, azi, lovirea inamicului se execută
preponderent asupra simbolurilor elementelor
ce guvernează ţinta, reuşindu-se performanţa, de
neimaginat anterior, ca nici unul dintre actori să
nu se poată vedea, iniţial, în mod direct. Primul
model acţional al unui asemenea gen de conflict
militar poate fi considerat operaţia Furtună în
Deşert (Golful Persic - 1991), ulterior, el fiind
modernizat, ajungându-se, pe timpul războiului
împotriva regimului Saddam Hussein, din Irak 2003, la cel al Războiului Bazat pe Reţea.
Considerăm că ceea ce se identifică sub umbrela
acestui nou concept, de Război Bazat pe Reţea,
reprezintă forma cea mai evoluată şi integratoare
de manifestare a războiului informaţional. De
altfel, strategia acestui model se fundamentează

pe conceptul „Şoc şi groază” („Shock and Awe”),
aprofundat de analiştii americani Harlan K.
Ullman şi James P. Wade, în studiul lor cu acelaşi
nume. Acesta nu este un concept în totalitate nou,
izvoarele lui fiind identificate în modelul de acţiune
al hoardelor mongole, ulterior fiind adaptat, pe baza
posibilităţilor tehnologice ale vremii, la ceea ce
reprezenta „Blitzkrieg”-ul în cel de-al Doilea Război
Mondial. În prezent, calitatea aplicării acestui model
este facilitată de existenţa unor imense capacităţi
de comunicaţii şi informaţionale, datorate atât
implementării noilor sisteme de comunicaţii prin
satelit, cât şi sistemelor de senzori multispectrali
şi multirol, instalate pe diverse platforme: cosmice,
aeriene, navale şi terestre. De altfel, acţiunea din
Irak (2003), executată cu un sistem militar integrat
de tip „joint”, este considerată, în rândul analiştilor
militari occidentali, ca fiind „primul război al erei
informaţionale”.
Progresul tehnologic militar reprezintă motorul
fundamental al schimbărilor în maniera de purtare
a războaielor clasice de către forţele militare
moderne. O mare problemă se ridică pentru acele
state-naţiuni care nu pot să-şi menţină capacitatea
forţelor armate la standarde tehnologice cerute
în prezent în ecuaţia puterii. De aceea, aceştia au
identificat şi eficientizat noi forme de luptă, specifice
celorlalte elemente componente ale tehnologiei
militare, cumulate în cunoştinţe, proceduri şi
relaţii operaţionale, exploatând unele strategii de
nişă, cu efect limitat, total diferite de cele specifice
sistemelor militare clasice. Prin urmare, forţele
militare moderne actuale s-au găsit în faţa unor
noi provocări, concretizate în implicarea lor într-o
serie de acţiuni nespecifice confruntării directe şi
care aveau drept obiectiv principal asigurarea unui
climat real de securitate şi stabilitate. Ne referim
cu prioritate la acele modele acţionale de tipul
acţiunii „postconflictuale”, în care sunt angajate
unele structuri militare, sub mandat NATO sau
ONU, încă din anul 1992, momentul intervenţiei
umanitare a SUA în Somalia.
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Literatura de specialitate atribuie acestor
intervenţii militare, atât pentru cele specifice
războiul modern, cât şi a celor postconflictuale,
denumirea de „4GW” (the Fourth Generation
Warfare - a patra generaţie a războiului), titlu pe
care ne propunem să-l detaliem în continuare.
Momentul iniţial al recunoaşterii acestui
concept se consideră a fi apariţia articolului „The
Changing Face of War: Into the Fourth Generation”
(„Schimbarea la faţă a războiului: Intrarea în a
patra generaţie”), în revista Marine Corps Gazette,
în luna octombrie 19891. Autorii, William S.
Lind, Keith Nightengale, căpitan John F. Schmitt,
colonel Joseph W. Sutton şi locotenent-colonel
Gary I. Wilson, atrăgeau atenţia asupra pericolului
combinării strategiilor teroriste, a tehnologiei de
înaltă clasă şi a infrastructurilor transfrontaliere
(organizaţii fizice sau ideologii bazate pe diverse
domenii precum: militare, sociale, economice,
religioase etc.) într-un atac direct asupra culturii
inamicului, atac ce se poate executa în mod deosebit
prin instrumentele sofisticate PSYOPS, cu accent
pe manipularea prin elementele audiovizuale
specifice televiziunilor.
În cadrul acestui articol se sublinia că formele
şi modalităţile de acţiune proprii primelor trei
generaţii ale războiului – ale căror elemente
decisive, în mod succesiv, au fost: forţa de izbire
oferită de masa de luptători, capacitatea de a produce
pierderi prin utilizarea puterii de foc şi capacitatea
de manevră - au devenit, prin neadaptarea la
condiţiile actuale, nerelevante şi lipsite de utilitate.
Totuşi, ele nu au dispărut în totalitate din panoplia
posibilităţilor prezente, deşi autorii consideră
că actuala „revoluţie militară” se bazează pe o
direcţie de evoluţie concentrată pe producerea de
schimbări în domeniile politic, social, economic
şi tehnologic, în defavoarea vechilor criterii, pur
militare, concentrate pe capacităţile manevriere şi
ale puterii de foc.
În articolul publicat de Marine Corps Gazette
se făcea următoarea delimitare a modelelor de
desfăşurare a războaielor:
·„Prima generaţie a războaielor” - 1GW corespunde oricărui model al conflictelor militare
anterioare perioadei napoleoniene, având ca limită
superioară perioada impunerii de constrângeri
strategice, a introducerii armelor de foc şi momentul
începerii declinului elementelor mercenare din
cadrul structurilor armate. 1GW se caracteriza
prin capacitatea dezvoltării puterii de luptă pe baza
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sporirii cantităţii de forţe umane şi, ulterior, până
la introducerea mitralierelor şi focului indirect,
prin realizarea şi executarea unor acţiuni suicidare
sub înalte consideraţii morale (de tipul: „apărării
vetrei satului”, jertfirii pentru domnitor, codului
samurailor etc. ).
·„A doua generaţie a războaielor” - 2GW
- corespunde modelului sporirii „puterii de foc”.
Este specific Primului Război Mondial, războaielor
civile americane, strategiilor de realizare a alianţelor
şi de susţinere a statelor-naţiune. 2GW se bazează
pe concentrarea puterii de foc pentru susţinerea
acţiuni umane propriu-zise. Prin studierea tacticilor
militare ale acelor vremuri, se poate observa cu
uşurinţă rolul deosebit al manevrelor de foc şi de
forţe sub un puternic sprijin de foc indirect executat
de grupări individualizate de artilerie.
·„A treia generaţie a războaielor” - 3GW reprezintă modelul „manevrelor şi concepţiilor
fundamentale”, fiind reprezentativ pentru Al
Doilea Război Mondial. Acesta se caracterizează
prin manevre ample de forţe şi mijloace şi prin
introducerea forţelor blindate. 3GW s-a bazat pe
mobilitate şi comunicaţii în timp aproape real. Cel
mai elocvent exemplu este modelul „Blitzkrieg”,
adoptat de trupele naziste în cel de-al Doilea
Război Mondial. Strategia atacului de acest gen
se baza pe modelul infiltrării pentru depăşirea
principalelor forţe luptătoare ale inamicului,
întreruperea sprijinului din spate al acestora,
culminând prin colapsul acestora (distrugere sau
capturare), considerându-se un model novator la
acea vreme, în defavoarea tacticilor anterioare de
distrugere a forţei inamicului prin angajare directă,
odată cu descoperirea ei.
·„A patra generaţie a războaielor” - 4GW corespunde modelului „acţiunilor cu celule mici şi
independente, ceea ce ne conduce către modelul
scenariilor etice şi al conflictelor asimetrice
realizate cu structuri luptătoare ad-hoc. 4GW
cuprinde efortul de împiedicare sau subminare
a aplicării puterii adversarului prin exploatarea
vulnerabilităţilor socio-umane, de orice gen,
identificate la inamic, folosind metode total diferite
de cele uzuale ale operaţiilor inamicului.
Prin urmare, modelul 4GW este bazat pe
dispersia forţelor şi pe menţinerea comunicaţiilor
directe în timp real. Acest cumul de obiective
modifică fundamental conceptele de luptă dintre
două forţe antagonice faţă de un front comun,
lupta de a patra generaţie desfăşurându-se în tot
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spaţiul de responsabilitate şi de interes, conform
principiului „front pretutindeni”.
Atacurile de acest gen adoptă acele forme de
lovire a obiectivelor culturale şi se realizează
preponderent prin mijloace mass-media, pe baza
unei concepţii unice, într-o acţiune coordonată
şi sistematică extrem de violentă, având ca scop
principal paralizarea sau colapsul voinţei politice
a inamicului, obiectiv extrem de greu de realizat
printr-o acţiune militară simetrică decisivă (sau
realizabil, dar cu un consum de resurse foarte mare
de ambele părţi pentru atingerea unui nivel superior
de stres al victimei). Datorită diversităţii extrem
de mari a domeniilor implicate şi a impactului
economico-social asupra actorilor, în prezent nu
se poate adopta o definiţie pentru 4GW care să
fie acceptată unanim în cadrul mediilor ştiinţifice
militare. Dar se acceptă că „distincţia dintre război
şi pace va fi neclară, tinzând să dispară. Va fi
neliniară, posibilă a nu avea un obiectiv definibil
de luptă sau un front. Va dispărea deosebirea
dintre civili şi militari.”2
Lupta
globală
împotriva
terorismului,
desfăşurată de diverse structuri militare împotriva
elementelor transfrontaliere ale organizaţiei
teroriste Al-Qaeda, reprezintă un bun exemplu
în acest sens. Dar şi celelalte forme de luptă
împotriva crimei organizate, a comerţului ilegal
cu droguri şi cu carne vie reprezintă exemple ale
acţiunilor specifice 4GW. Aceste provocări la
adresa securităţii naţionale şi globale sunt similare
acţiunilor teroriste. Unele exemple în acest sens
ne sunt furnizate de acţiunile de neutralizare a
organizaţiilor ETA, IRA, a cartelurilor de droguri
din Columbia şi Venezuela etc. Însă, pentru
realizarea unei analize concrete a modelului 4GW,
propunem ca punct iniţial momentul 11 septembrie
2001 (sau 9/11), pentru că acesta a reprezentat
impulsul declanşării luptei globale împotriva
terorismului şi conturarea unei realităţi incomode
pentru oricare dintre statele lumii, şi anume,
conştientizarea existenţei de vulnerabilităţi ce nu
sunt datorate performanţelor tehnicii cotidiene. În
principal, 9/11 a fost posibil datorită exploatării
unor erori ale sistemului de securitate al spaţiului
aerian al SUA. Atacul terorist asupra şcolii din
Beslan - Osetia de Nord (care s-a soldat, la data
de 1 august 2004, cu aproape 400 de morţi, dintre
care peste 155 sunt copii), atentatul terorist din
Madrid (executat, în martie 2004, asupra mai
multor trenuri de călători, soldat cu 198 de morţi

şi 1463 de răniţi), atentatele în unele staţii de
metrou şi într-un autobuz londonez (în iulie 2005
- cel din 7 iulie soldat cu 56 de victime, iar cel
din 21 iulie, în mod paradoxal, cu nici o victimă),
atentatele din Bali - Indonezia (septembrie 2005,
soldate cu cel puţin 30 morţi şi 100 de turişti
străini răniţi) etc., toate au avut la bază vicii ale
sistemelor de securitatea socială, fie din punct de
vedere al aparatului legislativ, fie al politicilor de
dezvoltare economică (în special a turismului), fie
al politicilor educaţionale de masă etc.
Similar progresului tehnologic, asimilat în
formele dezvoltării oricărui domeniu al societăţii
contemporane, au evoluat şi „strategiile de nişă”
care exploatează oportunităţile şi vulnerabilităţile
inerente aplicării teoriilor în practică. Nu este vorba
de un vid tehnologic, ci de proprietatea oricărui
sistem de autoreglare a mecanismelor sale prin
corectarea erorilor sau excluderea procedurilor
neutilizabile.
Astfel, dacă, cu adevărat, nu există limite
pentru modelul acţiunilor 4GW, în care includem şi
posibilitatea atacurilor cu arme nucleare, biologice
sau chimice, ale căror efecte sporesc considerabil
potenţialul economico-social al impactului
informaţional, se pare că pentru stabilirea unui
model al viitorului război nu ar mai fi loc de alte
interpretări.
În cadrul acestui război de tip nou, nu va mai fi
nevoie de cantităţi mari de forţe pentru atingerea
unui obiectiv, ci de elemente disimulate, care să
acţioneze sistematic, în mod constructiv, pentru
ca ţinta să fie determinată ea însăşi să-şi schimbe
cursul firesc al evoluţiei. În acest mod, chiar şi un
stat extrem de bine înzestrat cu armament ar putea
deveni victima unui „atac lent”, asupra căruia, la
momentul identificării sale, să fie extrem de greu
a se aplica o reţetă de neutralizare sau aceasta să
fie extrem de costisitoare şi cu efecte colaterale
extrem de grave asupra tuturor domeniilor socialeconomice.
În concepţia noastră, a patra generaţie a
războiului (4GW) poate să fie definită ca o
formă conflictuală subtilă, utilizată pentru
obţinerea unei victorii morale, prin subminarea
calităţii potenţialului inamic, pe baza exploatării
slăbiciunilor (oportunităţilor şi vulnerabilităţilor)
infrastructurilor informaţionale ale inamicului,
utilizând frecvent acţiuni asimetrice, cu arme
şi tehnici care diferă substanţial de cele ale
adversarului.
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Considerăm că modelul 4GW poate urmări
realizarea următoarelor obiective:
La nivel strategic:
-pierderea monopolului de guvernare al statuluinaţiune prin impunerea stării de război;
-escaladarea conflictelor culturale, etnice,
religioase etc. şi revenirea la valori culturale
depăşite moral;
-implementarea de tehnologii (segmente/
diviziuni) care să permită obţinerea controlului prin
dependenţă directă sau prin încurajarea diviziunii
multiple pe direcţii cu orientări sociale de izolare
(de ordin etnic, religios, civic etc.).
La nivel operativ:
-modificări ale percepţiilor majore sau alte
efecte psihologice (amplificarea dorinţei de a
lupta, manipularea opiniei publice prin sugerare
de scenarii etc.);
-obţinerea de rezultate disproporţionate şi
ineficiente în cadrul evoluţiei socio-economice a
ţintei/victimei.
La nivel tactic:
-schimbarea obiectivelor şi a direcţiilor acţionale
ale forţelor victimei faţă de cele pentru care sunt
pregătite a acţiona. Spre exemplu: forţele militare
ale organizaţiei-victimă vor fi obligate să acţioneze
asupra propriei societăţi, militarii confruntându-se
cu mase mari de oameni neînarmate, dar extrem
de violente;
-acţiuni de manipulare psihologică, în scopul
realizării unei stări de „teroare”;
-utilizarea puterii inamicului împotriva sa.
Multe din metodele folosite în 4GW nu sunt

noi, existând numeroase precedente istorice. Se
cunoaşte că legiunile militare romane foloseau
drept tactică şi strategie împotriva populaţiei
inamice teroarea, cu scopul de a o pacifica şi
a o supune (pax romana). Ulterior, aceştia au
combinat metoda de „pacificare” şi de epurare
etnică a teritoriilor ocupate cu recrutările de
bărbaţi apţi pentru a satisface serviciul militar,
atrăgându-i cu recompense bune şi cu acordarea
de drepturi stimulative după lăsarea lor la vatră.
De asemenea, o bună parte dintre cei mai viguroşi
bărbaţi ai unei etnii, încorporaţi într-o legiune
armată, erau transferaţi cât mai departe de locul lor
de baştină, prin deplasări militare, în locul acestora
fiind aduşi, după aceeaşi reţetă, tineri ostaşi
aparţinând altor etnii. Aşa a rezultat un amestec
de popoare, finalul acestui proces fiind slăbirea,
până la anihilare, a rezistenţei populaţiei de bază.
Mult mai târziu, în Evul Mediu, cruciaţii porniţi
să elibereze Ierusalimul şi Mormântul Sfânt de
sub puterea credincioşilor musulmani, au utilizat,
pentru neutralizarea împotrivirii băştinaşilor,
unele metode extrem de dure, adesea recurgând la
uciderea protestatarilor. În litografiile următoare
sunt prezentate câteva dintre aceste metode, aşa
cum ar fi „bombardarea” castelului asediat cu
căpăţânile celor capturaţi3 sau prezentarea capului
liderilor rebeli, în scopul determinării orăşenilor
de a se preda.
Prin urmare, caracteristica de bază a 4GW
este aceea că se execută şi este îndreptat
împotriva factorului uman. Pe bună dreptate, el
poate fi considerat o „bătălie a inteligenţelor”.

Figura 1 – Soldaţi aruncând capetele celor capturaţi asupra cetăţii asediate sau
prezentând capul liderilor capturaţi, în scopul de a-i îngrozi pe cetăţenii oraşelor şi a-i
determina să se predea
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Performanţele tehnicii de luptă nu mai reprezintă
un factor determinant pentru obţinerea victoriei.
Ele facilitează acest deziderat, care însă nu este
determinant. Sprijinim aceste afirmaţii prin studiul
unor acţiuni ale luptei globale antiteroriste şi
încercările de capturare a lui Osama bin Laden,
liderul reţelei teroriste Al-Qaeda. Suntem convinşi
că SUA deţin şi utilizează cele mai moderne
tehnologii informaţionale, şi totuşi, liderul reţelei
teroriste încă nu a fost capturat. Să nu fim înţeleşi
greşit! Nu ne propunem să elogiem meritele
teroristului nr. 1, ci realitatea că performanţele, de

mod invariabil altfel decât „realitatea” concretă
a teatrului de operaţii. Prin urmare, decizia va fi
elaborată prin estimarea realităţii interpretate.
Aceste procese vor fi valabile şi pentru adversar.
Astfel, într-o situaţie conflictuală dintre doi actori,
lupta se va da pentru reuşirea punerii în aplicare a
propriului ciclu OODA, în defavoarea adversarului.
O dată cu declanşarea acţiunii unui actor, în mod
clar, se vor genera noi informaţii, care vor schimba
datele situaţiei iniţiale, adică o nouă orientare.
Prezentăm, în figura 2, imaginea efectelor obţinute
prin sporirea vitezei în realizarea deciziei.

Figura 2 - Modelul stării conflictuale între două cicluri OODA
neimaginat, ale tehnicii utilizate de către structurile
armate ale forţelor militare implicate sunt
contracarate prin utilizarea de către terorişti, întrun mod inteligent, a unor dispozitive improvizate
şi nestandardizate.
Aceste observaţii ne întăresc convingerea că baza
strategiei 4GW este, conform teoriei colonelului
american John Boyd, ciclul Observare-OrientareAcţiune-Decizie (OODA).4 Pe scurt, OODA,
în segmentul de observare, adună informaţii de
la senzorii alocaţi şi/sau din rapoartele de stare
ale elementelor angajate. În faza de orientare,
informaţiile rezultate în urma observării sunt
convertite în informaţii de cercetare utilizate
concomitent pentru conturarea imaginii spaţiului
de luptă. Pe baza acestora, dar şi prin exploatarea
cunoştinţelor anterioare, se va face şi o evaluare
a „realităţii” spaţiului de luptă la un moment dat.
Deoarece nici o sursă informaţională nu este perfectă
din punct de vedere funcţional şi analitic, dar şi
datorită vulnerabilităţii la acţiunile de manipulare
ale adversarului, evaluarea comandantului
asupra „realităţii” teatrului de operaţii va fi în

Acceptarea ciclului inamicului şi lipsa totală a
acţiunii asupra lui se constituie în cea mai mare
eroare a unui conflict de orice fel. Înţelegând acest
lucru, se observă că un ciclu OODA scurt şi rapid
prezintă coeficienţi de protecţie şi de aplicare
mult mai mari decât un ciclu cu o durată mai
mare, indiferent de performanţele tehnologiilor
implicate. Metoda „paşilor mărunţi” ar putea
fi cheia modelului acţional al 4GW în scopul
general de finalizare înaintea adversarului a
ciclului OODA propriu, prin erodare sistematică.
Generaţiile viitoare ale războaielor, probabil, vor
realiza aceste acţiuni simultane, folosind atât
principiile şi tehnicile mai vechi (puterea de foc
individuală, manevra pentru concentrarea puterii
de foc, dispersia forţelor şi mijloacelor etc.), cât
şi sisteme destinate coordonării acţiunilor într-o
matrice comună, ceea ce va impune dezvoltarea
de noi principii în tactica, strategiile şi resursele
implicate.
Ca urmare, considerăm că strategia acestui
tip de război presupune desfăşurarea coordonată
a unor acţiuni subsumate întregului spectru al
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existenţei umane (politic, social, militar, economic
etc.), elementul primordial de generare a deciziilor.
Importanţa studierii acestui subiect derivă nu din
numărul de polemici pe care îl poate genera, ci
din faptul că poate reprezenta liantul concepţiei
de utilizare a forţelor militare împotriva unor
organizaţii care funcţionează pe baza exploatării,
menţinerii şi adâncirii unor vulnerabilităţi ale
politicilor şi infrastructurilor de securitate ale
sistemelor socio-umane, aflate într-o permanentă
stare de autoreglare inter şi intrasistemică.
De aceea, obiectivele principale ale conflictelor
viitoare, din punct de vedere militar, vor fi,
probabil, cele destinate conducerii adversarului
fie la o concluzie de inferioritate, prin „conştientizarea” inexistenţei posibilităţilor lui de îndeplinire a obiectivelor politice propuse, fie la
„conştientizarea” existenţei unui raport beneficii/
costuri total nefavorabil realizării celor propuse. În
esenţă, spre deosebire de abordarea convenţională,
care promovează superioritatea tehnică drept
soluţie primordială pentru obţinerea succesului,
4GW accentuează necesitatea primordialităţii
factorilor politic şi social, în scopul cunoaşterii
adversarului sub toate aspectele, acţiunea militară
clasică devenind, în mod real, aşa cum afirma
von Clausewitz, „o continuare a politicii cu alte
mijloace”.5 În cazul 4GW, distincţia dintre pace şi
război, civili şi militari, tactică şi strategie, front şi
spatele frontului, ordine şi dezordine este tot mai
puţin evidentă. Un asemenea război nu va avea
limite în spaţiu, timp şi metode. Metodele proprii
acestui tip de confruntare vor urmări neutralizarea
adversarului prin „implozie”.
În concluzie, apreciem că, în general, conceptul
4GW (the Fourth Generation Warfare) reprezintă o
altă abordare a fenomenului război, caracterizată
prin predominanţa acţiunilor neconvenţionale şi
asimetrice, de tipul celor insurgente şi teroriste,
constituindu-se în cea mai periculoasă ameninţare
la adresa securităţii internaţionale contemporane.
Acest concept, ca de altfel toate teoriile militare,
poate fi adaptat, modernizat şi reconfigurat.
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„Securitatea şi dreptul internaţional: provocări
la început de secol XXI”
Constantin – Gheorghe Balaban

Seria evenimentelor începutului de secol XXI
reprezintă, pentru domeniul relaţiilor internaţionale,
deopotrivă o oportunitate şi o provocare.
Oportunitate – deoarece creează un cadru fertil
pentru noi reinterpretări ale lumii şi, implicit,
pentru noi paradigme ştiinţifice. Provocare – pentru
că, de fapt, toate aceste evenimente au condus la
deteriorarea stării de securitate a lumii, necesitând
eforturi suplimentare atât de natură financiară, cât
şi umană pentru a le gestiona eficient.
Ca o nevoie născută din dorinţa de a atinge idealul unei stări de securitate profunde, gl. bg. (rez.)
prof. univ. dr. Constantin – Gheorghe Balaban
studiază aceste aspecte ale lumii contemporane,
în lucrarea „Securitatea şi dreptul internaţional:
provocări la început de secol XXI” (Editura C. H.
Beck, Bucureşti, 2006, 324 pagini).
Autorul porneşte de la premisa că „practica
relaţiilor internaţionale demonstrează că menţinerea şi consolidarea păcii şi securităţii
internaţionale presupun, în primul rând, soluţionarea oricăror probleme litigioase dintre state,
prin mijloace paşnice, pe cale politică, prin
tratative şi negocieri” (p. XIV). Această afirmaţie
este apoi susţinută prin argumente ştiinţifice şi
studii de caz succinte, însă de actualitate. Pornind

de la dinamica conceptuală a securităţii şi a
dreptului internaţional, prof. univ. dr. Constantin –
Gheorghe Balaban realizează o analiză riguroasă a
modalităţii în care noile caracteristici ale mediului
de securitate se oglindesc în dreptul internaţional:
dreptul internaţional ca instrument al prevenirii
şi soluţionării conflictelor şi al menţinerii păcii,
interzicerea agresiunii în dreptul internaţional
contemporan, legitimarea utilizării forţei în actuala
ordine juridică, terorismul în dreptul internaţional
etc. De asemenea, trebuie remarcate şi studiile de
caz ce sunt axate pe evenimente contemporane,
aflate în desfăşurare chiar şi în acest moment.
Unul dintre cele mai de actualitate şi interesante
capitole este cel dedicat terorismului în dreptul
internaţional. Analiza acestui fenomen porneşte
de la documentele anului 1856, când Belgia este
primul stat care introduce unele măsuri naţionale de
combatere a terorismului (p. 204), şi este continuată
cu cadrul legal al luptei împotriva terorismului şi
efectele implementării sale, dar şi cu studii de caz
referitoare la momentul 11 septembrie 2001 şi
implicarea atât a unor organizaţii de securitate şi
apărare colectivă, cât şi a României în confruntarea
cu terorismul.
Din analiza acestor aspecte, autorul concluzionează că este nevoie de o viziune comună
asupra fenomenului terorist şi asupra încadrării
juridice a acestuia. Este nevoie de un sistem de
referinţă care să facă posibilă eliminarea din
analiză a subiectivismului şi a superficialităţii ce
conduc la constatarea că anumite concluzii sunt
elaborate pentru a servi unui anumit scop mai mult
sau mai puţin legat de ideea conservării păcii şi
stabilităţii în lume.
Cartea „Securitatea şi dreptul internaţional:
provocări la început de secol XXI” reprezintă nu
numai o analiză ştiinţifică riguroasă a problematicii
propuse, dar şi un amplu breviar al celor mai
importante documente ale dreptului internaţional şi
al celor mai complexe lucrări româneşti şi străine
din domeniu.
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Din aceste motive, studiul cărţii ar trebuie să
constituie una dintre principalele teme ale primelor
etape în formarea viitorilor specialişti în securitate
naţională şi internaţională, dar şi o sarcină de bază
pentru cei care, lucrând deja în domeniu, doresc să
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îşi îmbunătăţească permanent nivelul de pregătire
profesională.
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AGENDA CSSAS

IULIE-SEPTEMBRIE 2006

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE
STUDII STRATEGICE DE APĂRARE
ŞI SECURITATE
O manifestare ştiinţifică organizată în acest an a fost Seminarul internaţional al CSSAS
cu tema „Participarea Armatei României la apărarea colectivă sub conducerea NATO şi la
PESA”, care s-a desfăşurat în ziua de 25 mai a.c. şi la care au conferenţiat personalităţi din
conducerea Armatei României, specialişti din Luxemburg, Polonia şi Delegaţia Regională
pentru Europa Centrală a Crucii Roşii. Materialele prezentate la activitate au fost publicate
într-un volum şi pot fi accesate pe pagina de web a Centrului, la adresa http://cssas.unap.
ro.
Totodată, cercetători din CSSAS au participat la activităţi ştiinţifice internaţionale.
În perioada 26 - 30.06.2006, o delegaţie condusă de col (r) dr. Constantin MOŞTOFLEI,
directorul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I”, a participat la Conferinţa Pan-Europeană privind Securitatea
Naţională, organizată la Bruxelles.
Cele mai recente apariţii editoriale ale CSSAS sunt: „Actualităţi şi perspectivă în Politica
Europeană de Securitate şi Apărare”, „Globalizarea insecurităţii”, „Perspective în lupta
armată” şi „Sprijinul Naţiunii-Gazdă”.
Se fac pregătiri pentru Sesiunea internaţională anuală de comunicări ştiinţifice, cu tema
“Strategii de securitate şi apărare la frontiera răsăriteană a NATO şi UE”, a Centrului
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, planificată să aibă loc în perioada 23 - 24
noiembrie, la care sunt aşteptate să conferenţieze personalităţi ale domeniului din ţară şi
din străinătate.
În această perioadă, s-au câştigat spre finanţare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
programe CEEX (cercetare de excelenţă), două proiecte de cercetare ştiinţifică, şi anume:
- „Securitatea sistemelor şi acţiunilor militare şi civil-militare în gestionarea crizelor
şi conflictelor armate”, director de proiect: gl. bg. (r.) dr. Gheorghe Văduva, Centrul de
Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“
având ca parteneri: Academia Tehnică Militară Bucureşti, Academia de Studii Economice
Bucureşti şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. În prezent, s-a demarat prima etapă
a Planului de desfăşurare a proiectului, ce constă în dezvoltarea unei baze de date şi a unei
metodologii de analiză a crizelor şi conflictelor armate pentru cunoaşterea şi aprofundarea
fenomenului crizelor şi conflictelor armate.
- „Implicaţiile religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene”,
proiect ce vizează integrarea cercetării româneşti în direcţiile actuale abordate la nivelul
cercetării europene. Pe lângă coordonatorul proiectului, Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I“, proiectul beneficiază de parteneri locali (Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Patriarhul Justinian” a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie a Universităţii
„Valahia” Târgovişte) şi parteneri europeni, printre care: Université de Lausanne Observatoire de religions en Suisse (Elveţia), cu sprijinul Conferinţei Bisericilor Europene
(KEK), Geneva, Elveţia şi al JFM Recherches et Analyses, Fribourg, Elveţia. Directorul de
proiect este gl. bg. (r.) prof. univ. dr. Viorel Buţa, sprijinit de un experimentat colectiv, din
care fac parte şi mulţi tineri cercetători. Printre cercetători, din cadrul CSSAS se află dr.
Constantin Moştoflei şi drd. Mihai-Ştefan Dinu. Prima activitate importantă desfăşurată
în cadrul proiectului, în luna octombrie, va consta într-un atelier de lucru, cu participarea
unor personalităţi ale vieţii creştine, militare şi mass-media, în care se vor prezenta ipotezele
de lucru privind influenţa religiilor asupra securităţii, în contextul extinderii Uniunii
Europene.
Irina CUCU
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IMPACT STRATEGIC
La cinci ani de la apariţie, revista IMPACT STRATEGIC a Centrului de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I“, se prezintă ca o publicaţie ştiinţifică trimestrială, recunoscută pe plan
naţional şi cunoscută pe plan internaţional pentru aria tematică complexă abordată
– actualitate politico-militară, strategii de securitate, strategie militară, acţiuni
NATO şi UE, societate informaţională, problematica păcii şi a războiului viitorului.
Cititorii găsesc în paginile ei analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, puncte
de vedere, precum şi o rubrică specială, intitulată „Eveniment strategic“, în care
se studiază impactul strategic al dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi
global.
IMPACT STRATEGIC numără între colaboratorii săi personalităţi de marcă din
domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior militar şi civil, naţional
şi internaţional, din structurile Ministerului român al Apărării Naţionale, Statul
Major General, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte
instituţii ale statului, organizaţii neguvernamentale, firme etc.
Recunoaşterea internaţională a calităţii revistei este confirmată de difuzarea ei pe
site-urile unor prestigioase instituţii de peste hotare (Reţeaua de relaţii internaţionale
şi securitate a Institutului Federal Elveţian pentru Tehnologie din Zürich; Defence
Guide, în colaborare cu Institutul Elen de Studii Strategice; Institutul pentru
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul din Republica Moldova - Biblioteca virtuală
„Politics – security“ etc.).
Publicaţia este apreciată, pentru standardul de calitate, de către Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, prin clasificarea
la categoria B, ca revistă ce deţine potenţialul necesar obţinerii recunoaşterii
internaţionale.
Oglindă fidelă a gândirii militare româneşti şi străine actuale, IMPACT
STRATEGIC este un forum reprezentativ de reflecţie şi dezbatere aprofundată a
problematicii strategiei şi securităţii în comunitatea ştiinţifică şi academică naţională
şi internaţională.
În prezent, IMPACT STRATEGIC se tipăreşte concomitent în două ediţii: una în
limba română şi alta în limba engleză, şi se difuzează în mediul ştiinţific şi academic
din ţară şi străinătate, ca şi în principalele instituţii din sfera securităţii şi apărării.
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