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EFECTUL DE CRIZĂ, SECURITATEA
ŞI APĂRAREA
Dr. Teodor FRUNZETI

„Efectul natural al comerţului este să aducă
pacea” Montesquieu
Efectul de criză nu este numai ceea ce rezultă
imediat în urma unei crize, nu este doar „finalitatea”
ei. Efectul de criză constă într-o înlănţuire dinamică
şi, de cele mai multe ori, greu previzibilă şi uneori
imprevizibilă de desfăşurări, de distrugeri şi
reconstrucţii, de dispariţii, reconfigurări, apariţii,
reapariţii sau simple reînnoiri în plan economic,
politic, social, informaţional şi militar. Criza poate
fi privită ca un summum al conflictualităţii unor
sisteme şi procese, ca un prag critic al disfuncţiilor
acumulate în timp, care au nevoie de o soluţie.
Cum, din punct de vedere matematic, dezvoltarea
unei societăţi este modelată de ecuaţii nelineare, în
care predomină imprevizibilul sau imposibilitatea
previziunilor absolute, a certitudinilor absolute,
rezultă că efectul de criză este tot atât de complex
şi de complicat ca al oricărei alte situaţii-limită, ca
al oricărui prag care determină mutaţii radicale
în sistem. Cu toţii ne temem de crize, dar cu toţii
dorim ca lumea să se schimbe, să se transforme, să
treacă spre evoluţii şi etape mai bune, mai sigure,
mai prospere. Tot ce ţine de societate – de la micile
comunităţi familiale la organizaţiile profesionale,
de la structurile informale la stat, de la stat la
alianţe şi coaliţii – proiectează politici şi strategii
de ieşire din conflictualitate, de evoluţii spre
normalitate, în pace şi prosperitate. Dar politicile
şi strategiile au sens numai într-o lume dinamică
– deci contradictorie şi chiar conflictuală –, iar
vocaţia lor este stăpânirea, mai exact, folosirea
conflictualităţii pentru stabilitate şi securitate.
Acesta este unul – şi, poate, cel mai important
– dintre marile paradoxuri ale acestei lumi.
Cuvinte-cheie: efect, criză, securitate, procesualitate, sinergie, siguranţă, consonanţă, disonanţă, repercusiune.

De la efect la cauză
Directorul Serviciului naţional american de
informaţii a declarat, în faţa Congresului, că
actuala criză economică a luat locul terorismului,
devenind prima dintre preocupările de securitate,
pe termen scurt. Alăturarea fenomenului crizei
financiare actuale celui terorist pare bizară. Pentru
că una este criza – definită, în general, ca o situaţielimită sau ca o evoluţie spre o situaţie-limită în
şi din evoluţia contradictorie şi conflictuală a
sistemelor şi proceselor, care generează un prag
de trecere, de ruptură (mutaţie, conflict, război)
spre o nouă stare, fie prin disoluţia acestora, fie
prin schimbări şi transformări radicale, prin care
totul se regenerează, se reînnoieşte – şi cu totul
altceva terorismul, definit ca un sistem aleatoriu
şi dezordonat, în mozaic, de atentate la securitatea
vieţii, a persoanei, a organizaţiei şi a instituţiei, de
acţiuni distrugătoare la adresa infrastructurilor, cu
justificări bizare, asimetrice, inacceptabile pentru
civilizaţie. Dar şi terorismul, ca şi criza, conflictul
sau războiul, este un produs al societăţii omeneşti,
face parte din această societate.
Alăturarea celor două fenomene nu este însă
întâmplătoare. În fond, terorismul se constituie
într-o expresie a crizei societale, aşa cum şi
criza este, în cele din urmă, într-o mare măsură,
o expresie a unui „terorism” politic, economic
şi financiar. Pentru a destabiliza statele – scrie
François Melese1, teroriştii folosesc atacuri limitate
împotriva persoanelor şi bunurilor, care generează
însă costuri economice şi sociale foarte mari, nu
doar prin acţiunea propriu-zisă, cât mai ales prin
efectele ei. Pentru că, sub ameninţarea teroristă,
amplificată sau exagerată uneori de interesul politic,
individul, familia, organizaţia, întreprinderea, statul
şi comunitatea internaţională trebuie să elaboreze
şi să pună în aplicare măsuri de securitate foarte
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costisitoare, dar absolut necesare. Mai mult, ca şi în
cazul crizei economice şi financiare, consumatorii,
înspăimântaţi, abandonează pieţele, ceea ce duce
la frânarea dezvoltării economice, la creşterea
şomajului şi a instabilităţii politice.2
Există oare cu adevărat o similitudine între
acest efect al atacurilor teroriste şi efectele crizei
financiare declanşate în cursul anilor 2007-2008 şi
începutul anului 2009 pe Wall Street? Este o întrebare tulburătoare care pune sub acelaşi sceptru
două fenomene complet diferite, în ceea ce priveşte filosofia, configuraţia şi mijloacele de expresie,
dar foarte asemănătoare în ceea ce priveşte efectele. Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001
asupra complexului World Trade Center şi clădirii
Pentagonului – centre şi simboluri ale puterii financiare, economice şi militare a Americii şi, în
general a Lumii Occidentale – au avut cam acelaşi
efect ca perturbaţiile financiare survenite în urma
căderii băncilor şi bursei de pe Wall Street, un alt
centru financiar al Americii şi al Lumii. Ambele
au produs sisteme de acţiuni în lanţ care au afectat
toată planeta. În cea de a doua situaţie, ceea ce a
început ca un „caz de gripă financiară în Statele
Unite s-a transformat rapid într-o epidemie mondială. Repercusiunile economice şi financiare pentru
NATO şi partenerii săi sunt uriaşe.”3
François Melese consideră că NATO, în condiţiile actualei crize economice şi financiare, se confruntă cu două tipuri de provocări majore: efectele
imediate şi pe termen lung ale scăderii drastice a
bugetelor de apărare şi dificultatea desprinderii
unor învăţăminte specifice din această criză. Cu
aceleaşi provocări se confruntă toate ţările membre sau partenere ale Alianţei, dar şi celelalte ţări,
întrucât, astăzi, lumea este aproape sută la sută interdependentă.
În urma efectului Wall Street, guvernul american, ca şi alte numeroase alte guverne, a intervenit
prin uriaşe planuri de salvare, acordând băncilor şi
societăţile de asigurare falimentare ajutoare foarte
mari. Scăderea vertiginoasă a cheltuielilor de consum şi moratoriile asupra împrumuturilor au pus
pe butuci chiar şi cele mai puternice companii,
ceea ce a impus, din partea statelor, în continuare,
noi intervenţii, noi planuri şi alte enorme şi greu
suportabile tranşe de cheltuieli. Dar tocmai creditele de consum cu grad de risc ridicat – impuse,
în general, de măsurile de încurajare a creditelor
de consum, cele mai multe dintre ele sub formă
de subprime4, cu grad ridicat de risc, luate, susţi-



nute şi chiar garantate de state în favoarea păturii
sărace – au dus la imposibilitatea rambursării lor
şi la falimentarea unora dintre cele mai mari bănci
şi societăţi de asigurare din lume. „Studiile mele
– scrie John B. Taylor – subliniază că acţiunile şi
intervenţiile guvernului – şi nu mai ştiu eu ce slăbiciune sistematică sau instabilitate a sectorului
privat – au provocat, prelungit agravat radicalmente criza.”5 Mulţi cer constituirea unei comisii de
anchetă asupra acestei crize de tipul celei care s-a
format pentru analizarea cauzelor evenimentelor
de la 11 septembrie 2001.
Explicaţia clasică a crizelor financiare rezidă
în excesele monetare, care declanşează un boom
şi un crah inevitabile. Aşa s-a întâmplat şi acum.
Bula imobiliară, apoi crahul au cauzat explozia
împrumuturilor imobiliare şi activelor financiare
bazate pe acestea, după care a urmat prăbuşirea.
Există, desigur şi alte opinii în legătură cu
filosofia şi fizionomia acestei crize, cu cauzele şi
efectele ei. Unii, spre exemplu, susţin că nu doar
intervenţia neelaborată şi chiar precipitată a statului
în favoarea păturii sărace şi susţinerea creditelor
neperformante, ci şi lăcomia băncilor, acordarea
fără măsură a unor credite de consum cu grad
de risc ridicat, precum şi inadecvarea sistemului
financiar actual la cerinţele economiei reale, ale
pieţei şi ale vieţii reprezintă adevărata cauză a
acestui dezastru. Statul, în opinia acestora, nu a
făcut altceva decât să intervină pentru protecţia
sistemului pe care, evident, tot el l-a creat.
Mai mult, se pare că, în urma acestei cumplite
crize, economia americană renunţă la modelul
Milton Friedman6 şi începe să cocheteze cu
intervenţionismul.7 Ideile intervenţioniste ale lui
James Tobin, laureat al premiului Nobel, încep să
prindă astfel contur şi susţinere. Cu alte cuvinte,
John Maynard Keynes revine în contemporaneitate.
Preşedintele american Barak Obama a semnat un
plan de stimulare economică în valoare de 787 de
miliarde de dolari.
Această criză dovedeşte, încă o dată, că, în vremuri tulburi, doctrinele rigide nu sunt cele mai potrivite. Este nevoie de flexibilitate. În momentul în
care dobânda de referinţă se apropie de zero, este
nevoie, în opinia unor specialişti, de opţiunile Rezervei Federale a SUA sau Băncii Centrale Americane (Fed) de stimulare a economiei. Rata optimă
a şomajului, susţine James Tobin, este zero. La fel
ca John Maynard Keynes, el susţine că este necesar ca guvernul să intervină în economie pentru

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2009

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
menţinerea ratei angajării la un nivel cât mai ridicat. Friedman considera că trebuie reduse taxele,
liberalizată piaţa şi efectuat un control strict al banilor pompaţi în economie. Cei care urmează linia
lui Tobin cred că guvernul trebuie să intervină în
economie, inclusiv prin intermediul pachetelor de
stimulare a cheltuielilor. Desigur, influenţa ideilor
lui Tobin este foarte mare la Washington, dar nu
chiar atât de mare precum şi-ar dori adepţii acestuia. Richard Levin, preşedintele Yale University,
afirmă că, în cadrul programului de stimulare fiscală al administraţiei Obama, ar fi fost de dorit să
fie mai puţine reduceri de taxe şi o implicare mai
puternică în crearea de noi locuri de muncă. Adică
exact inversul a ceea ce susţine John. B. Taylor.
Totuşi, în opinia noastră, criza a dovedit
încă o dată că speculaţiile financiare, aplicarea
unor teorii rigide, liberalizarea haotică a pieţei,
creşterea excesivă a consumului, lipsa unor
politici economice şi sociale echilibrate pot duce
la desfăşurări dramatice, la prăbuşiri spectaculoase
ale puterii economice şi financiare şi la dezechilibre
greu de gestionat cu efecte multiple, complexe şi
greu de înlăturat sau de gestionat, inclusiv asupra
securităţii naţionale şi internaţionale.
Evident, cauza acestui boom se află în excesul
politicilor monetare. Banca Centrală a SUA (Fed)
a menţinut rata dobânzii, îndeosebi în perioada
2003-2005, sub limita recomandărilor monetare
cunoscute, care indică ce politică ar trebui
adoptată, în funcţie de precedente şi de experienţa
istorică. Cercetătorii de la OCDE au arătat că, cu
cât relaxarea monetară este mai mare, cu atât bula
imobiliară este mai importantă. Efectele boomului şi crahului financiar au fost amplificate de
numeroşi factori, printre care se situează utilizarea
subprimelor şi dobânzilor variabile care au
amplificat gradul de risc. În Statele Unite, au fost
încurajate organismele cvasipublice Fannie Mae şi
Freddie Mac să cumpere produse financiare bazate
pe împrumuturi imobiliare, inclusiv pe subprime
riscante.
Criza financiară a devenit acută între 9 şi 10
august 2007, când dobânda de pe piaţa financiară
a crescut. Rata pe termen scurt (trei luni) şi împrumuturile interbancare au atins niveluri necunoscute până atunci. Evident, acest fenomen se cere încă
studiat. Grăbindu-se, actorii politici au interpretat
greşit această criză ca fiind una de lichidităţi. În
decembrie 2007, pentru a aduce un surplus de lichidităţi, a reduce ecartul pe piaţa monetară şi a

creşte volumul creditelor, Fed a creat Term Action
Facility (TAF). Dar nu s-a schimbat mare lucru.
Nici legea stimulului fiscal, votată în februarie
2008 (Economic Stimulus Act of 2008) şi care
a scos pe piaţă 100 de miliarde de dolari pentru
a stimula economia şi consumul n-a dat rezultate, întrucât consumul n-a crescut. Cea de a treia
politică a fost cea a scăderii ratei dobânzii8 de la
5,25% la 2%. Efectul a fost o depreciere semnificativă a dolarului şi o creştere a preţului petrolului
(în iulie 2008, barilul de petrol costa 140 dolari).
În septembrie şi octombrie 2008, criza s-a amplificat. Mulţi susţin că raţiunea acestei degradări se
află în decizia guvernului american de a nu opri
falimentul Lehman Brothers din 13-14 septembrie.
Problema este însă foarte complexă şi nu poate fi
redusă la o simplă afirmaţie. Urmează ca analiza
fundamentală să confirme sau să informe o astfel
de afirmaţie.
Unii specialişti susţin că intervenţia grăbită,
chiar precipitată a statului, fără o temeinică
analiză a situaţiei şi a posibilelor efecte, poate
declanşa panică şi evoluţii haotice. Panica poate
fi amplificată atât de deciziile politice de a veni
în ajutorul anumitor instituţii financiare şi nu şi
a altora, cât şi de programele anticriză confuze,
elaborate în grabă, sub teamă şi presiune. Totuşi, în
astfel de situaţii, nimeni altcineva, în afara statului,
nu poate interveni în mod eficient. Depinde însă
cum şi când o face.
Criza s-a extins rapid în întreaga lume. O
mare parte dintre statele în curs de dezvoltare,
profitând de costul scăzut al împrumuturilor şi al
investiţiilor străine, au crescut împrumutul public.
În acest moment, refinanţarea datoriei publice şi a
deficitelor curente a devenit foarte dificilă, chiar
imposibilă. Dacă băncile străine le refuză acestor
ţări noi împrumuturi, falimentele şi şomajul ar
putea exploda. În aceste condiţii, FMI, Banca
Mondială şi Banca Centrală Europeană intervin
pentru a evita haosul politic. Dar, de aici, nu rezultă
că efectele în lanţ de insecuritate generate de criză
se reduc sau că ameninţările amplificate de stările
haotice din finanţe şi economii dispar.
Dubla conexiune a efectelor
în planul securităţii
În aceste condiţii, se pun câteva întrebări
tranşante: Dincolo de efectele economice şi sociale
extrem de grave şi extrem de mari, cum afectează

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2009



ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
această criză, în continuare, securitatea naţională,
europeană şi euro-atlantică? Care sunt îngrijorările?
Dar perspectivele? Ce soluţii se întrevăd?
Criza are efecte complexe asupra tuturor
domeniilor de activitate, asupra tuturor structurilor
şi funcţiunilor, inclusiv sau mai ales asupra celor
desinate securităţii şi apărării. Ba, am putea spune
chiar că structurile de acest tip sunt cele mai
afectate de actuala criză. Desigur, principalele
efecte ale crizei par a fi creşterea şomajului,
scăderea drastică a veniturilor populaţiei,
insecuritatea economică şi socială şi, pe această
bază, recrudescenţa unor fenomene insecuritare
grave, cum ar fi pierderea locurilor de muncă,
infracţionalitatea, crima organizată, traficul ilegal,
migraţia ilegală, economia subterană, nesiguranţa
individuală şi socială, accentuarea sărăciei ţărilor
sărace şi populaţiei sărace, anomia socială,
creşterea conflictualităţii etc.
Evident, acestea sunt efecte reale, care sau produs şi se produc, într-o formă sau alta, în
toate ţările afectate de criză, cu toate măsurile de
protecţie luate de guverne. Dar tocmai din acest
motiv, asupra domeniului şi structurilor securităţii
şi apărării se exercită două mari presiuni: una care
vine din imposibilitatea guvernelor de a asigura
bugetul necesar acestor domenii, din scăderea
drastică a cheltuielilor militare, priorităţile, în timp
de criză, fiind, de regulă, altele; cea de a doua este
generată de creşterea gradului de insecuritate a
populaţiei, instituţiilor şi statului şi de posibilitatea
apariţiei unor conflicte majore, violente, în care
trebuie să intervină şi structurile de forţă, deja
slăbite în urma neacordării resurselor financiare
de care acestea au neapărată nevoie pentru a-şi
menţine şi dezvolta capacitatea de acţiune şi de
reacţie.
Este de aşteptat ca multe dintre ţările membre
NATO şi, mai ales, dintre partenerii Alianţei săşi reducă şi în continuare semnificativ cheltuielile
de apărare, deja modeste, şi să se bazeze din ce în
ce mai substanţial pe NATO. Mai mult, criza face
pur şi simplu imposibilă menţinerea unor forţe de
securitate şi de apărare independente – acestea
vor deveni un adevărat lux pe care puţine ţări şil vor mai putea permite – şi creşte dependenţa
de NATO şi de sistemele de apărare şi securitate
colectivă. În pofida articolului 3 din Tratatul de
la Washington din 1949, care arată că părţile îşi
vor menţine şi spori capacitatea individuală şi
colectivă de rezistenţă la un atac armat, accentul se
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va muta pe componenta colectivă, cea individuală
diminuându-se semnificativ.
Iată una dintre mutaţiile substanţiale produse
de efectul de criză asupra filosofiei şi fizionomiei
NATO şi, implicit naţionale, care se va regăsi,
probabil, şi în noul concept strategic al Alianţei,
în curs de elaborare, ca şi în politicile şi strategiile
naţionale de securitate şi apărare. Mutarea
accentului pe apărarea colectivă şi pe securitatea
colectivă impune creşterea gradului de integralitate
a Alianţei şi, evident, a gradului de dependenţă
naţională de această structură de securitate şi de
apărare colectivă. Se creează, totuşi, un paradox:
dacă toate ţările membre şi partenere ale Alianţei
îşi diminuează cheltuielile de securitate şi apărare
şi devin din ce în ce mai mult strict dependente
de NATO, de unde şi cum îşi va constitui NATO
capacitatea necesară pentru a suplini aceste
diminuări, în condiţiile în care şi marii contribuabili,
îndeosebi SUA, îşi vor diminua semnificativ aceste
cheltuieli?
NATO este o puternică alianţă politico-militară
care poate să suporte foarte bine efectul de criză,
din cel puţin două motive: sistemul de valori pe
care se bazează arhitectura de sinteză a Alianţei
îi asigură acesteia individualitate, stabilitate,
perenitate şi o substanţială capacitate emergentă,
exprimată într-o ascendentă funcţie sinergică de
a genera o forţă mult mai mare decât însumarea
forţelor şi capacităţilor membrilor şi partenerilor
ei; interesul vital – care, de regulă, este de sorginte
naţională – devine, din ce în ce mai mult, interes
vital comun, exprimat în funcţia sinergică a NATO
de centru vital al puterii politice şi militare a
civilizaţiei democratice. Astăzi, Alianţa constituie
nucleul-forţă al unei reţele (de 28 de membri) care
se dezvoltă, joacă şi poate juca foarte bine un rol
de multiplicator de putere, oferind fiecărui partener
„un ansamblu complet de mijloace de apărare în
schimbul contribuţiei acestuia”.9
Există multe căi de a asigura Alianţei forţa şi
resursele necesare, fără augmentarea substanţială
a cheltuielilor naţionale de securitate şi apărare
ale fiecărei ţări. Ne aşteptăm ca toate acestea,
ca şi noile misiuni ale Alianței – cum ar fi, spre
exemplu, implicarea NATO, alături de UE,
în securitatea energetică –, să fie formulate şi
conţinute în noul concept strategic ce va fi discutat
şi aprobat la summit-ul din 2010. Una dintre aceste
căi – subliniată şi de profesorul François Melese,
este, spre exemplu, integrarea transfrontalieră
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a industriilor de apărare, crearea unei reţele
unitare şi consistente de entităţi productive, care
să genereze sisteme de arme de înaltă performanţă,
potrivit cerinţelor intervenţiei Alianţei, în condiţiile
unui mediul de securitate dinamic şi complex, cu
evoluţii aleatoare şi, adesea, imprevizibile.
Acest lucru nu presupune estomparea concurenţei, ci, dimpotrivă transformarea ei într-o competiţie transfrontalieră şi transatlantică prin care se
facilitează accesul la noile tehnologii şi generarea
unor inovaţii ce vor asigura consistenţă şi eficacitate sporită investiţiilor. Mai mult, integrarea
industrială militară în cadrul NATO ar determina
creşterea coeziunii politice şi economice a spaţiului euro-atlantic, transformarea lui într-o entitate
dinamică, uşor adaptabilă variaţiilor intempestive
şi, adesea haotice (datorită efectelor imprevizibile
şi haotice de criză economică şi financiară) ale mediului internaţional de securitate.
De aici nu rezultă că responsabilitatea şi efortul
statelor pentru propria lor securitate vor dispărea,
deoarece Alianţa ar putea prelua şi ar trebui să preia,
în opinia unora, in integrum aceste funcţii, ci doar
o mai mare flexibilitate şi un mai substanţial grad
de siguranţă dat de integrarea ţărilor într-un sistem
de securitate şi apărare care pune în operă, de o
manieră modernă şi eficientă, versurile atribuite
lui Vergiliu din Moretum, cunoscute în formularea:
„E pluribus unum”, şi constituite într-o deviză
care se află deja, încă din 1776, pe sigiliul Statelor
Unite ale Americii. Dimpotrivă, responsabilitatea
statelor membre şi partenere se va nuanţa mai bine
şi se va reconstrui pe cel puţin două coordonate
complementare: consolidarea integrităţii proprii şi
sporirea capacităţii de acţiune şi de reacţie în caz
de criză şi conflict; sporirea contribuţiei intrinseci,
organice, la consolidarea statutului şi funcţiilor
Alianţei, ca suport emergent de putere, securitate
şi stabilitate pentru arealul euro-atlantic şi pentru
fiecare dintre ţările membre.
Politica economică şi politica de securitate naţionale se interconexează din ce în ce mai mult şi
se consolidează în mod reciproc, dar, astăzi, aceste
politici – care ţin de competenţa statului de drept
– au nevoie de un substanţial suport de reţea, de o
conexiune reală şi eficientă cu politicile economicofinanciare şi de securitate şi apărare ale altor state,
precum şi de politicile comune de securitate şi apărare, reconfigurate în puterea emergentă a Alianţei.
Dorim să subliniem că, în gestionarea efectului
de criză, nicio ţară nu rămâne şi nu poate rămâne

singură. Toate structurile internaţionale create de
state pentru propria lor securitate (economică,
politică, socială şi militară), inclusiv Alianţa NordAtlantică, intervin în astfel de situaţii şi, în cele
din urmă, găsesc, împreună cu statele afectate,
o soluţie salvatoare. În aceasta constă, de fapt,
interdependenţa lumii, noua filosofie a configurării
de reţea, a internaţionalizării şi globalizării
entităţilor suverane.
În actualul concept strategic NATO, elaborat la
Washington, în 1999, se prevede că Alianţa este
ataşată unui concept global de securitate, prin care
se recunoaşte importanţa factorilor economici în
dimensiunea de apărare. Factorii economici şi
financiari sunt generatori nu doar de resurse, ci şi
de suporturi reale şi necesare pentru configurarea
şi punerea în aplicare a unor politici şi strategii de
securitate şi apărare naţionale, de alianţă şi globale.
De aceea, atât Alianţa, în întregul ei, cât şi fiecare
ţară în parte – membru sau partener al NATO –
trebuie să aibă în vedere emergenţa unor politici
şi strategii de criză şi post-criză şi, mai ales, de
gestionare a efectului de criză, atât în lanţul haotic
şi distructiv, cât şi în cel emergent şi constructiv.
Dubla conexiune a efectelor de criză în planul
securităţii se exprimă, pe de o parte, prin crearea
şi amplificarea, pentru structurile de forţă, a unor
dificultăţi de adaptare şi de gestionare a curbelor
de criză şi efectelor induse – scăderea cheltuielilor
militare, amânarea sau diminuarea semnificativă a
programelor de înzestrare, generarea unor conflicte
care ar necesita intervenţia pentru stabilizare şi
stabilitate etc. – şi, pe de altă parte, reactualizarea
unor politici şi strategii de redefinire a interesului
vital, prin reconfigurări de sinteză, centrate pe
dimensiunile comune ale acestuia, exprimate în
ceea ce am putea numi interes vital comun.
România nu este deci singură în gestionarea
acestui efect de criză care ne creează atâtea
probleme, ci, cel puţin în şi prin suportul de
securitate asigurat de apartenenţa la NATO şi la
Uniunea Europeană, beneficiază, în mod substanţial
şi foarte sensibil, de efectul de integralitate euroatlantică, de solidaritatea membrilor Alianţei şi
de veritabila construcţie a interesului vital comun.
Acest interes vital comun se va constitui, probabil,
într-un nou modus vivendi, pe suport de reţea,
de conexiune intrinsecă şi benefică şi, evident,
în urma crizei pe care o traversăm, va dobândi o
configuraţie mai realistă, de durată şi, probabil,
se va regăsi, într-o formă sau alta, mult mai bine
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definit şi exprimat în noul concept strategic al
Alianţei.
A fi beneficiar al acestui nou modus vivendi –
care poate fi un foarte bun paravan de securitate şi
apărare chiar împotriva efectului de criză – presupune însă o atitudine naţională activă, o participare
semnificativă la consolidarea prezentului Alianței
şi reconfigurarea viitorului unui spaţiu comun, integrat, de securitate şi apărare.
NOTE BIBLIOGRAFICE:
1 François�������������������������������������
���������������������������������������������
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perioadă dată, rentabilitatea pentru cel care dă cu
împrumut sau costul pentru cel care se împrumută al
scadenţei fluxului financiar. Când într-o ţară cresc
ratele dobânzii, valuta acelei ţări devine mai puternică
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pentru a se genera un profit mai mare, în alta parte. De
obicei, creşterea ratelor dobânzii nu aduce veşti bune.
Când are loc o creştere a ratei dobânzii, mulţi investitori
retrag bani din acţiunile cotate la bursă, producând un
şoc asupra valutei ţării respective. De aceea, este foarte
dificil de gestionat efectul ratelor dobânzii.
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IMPACTUL STRATEGIC AL CRIZEI
FINANCIARE
Dr. Gheorghe VĂDUVA

Când se clatină finanţele, se zdruncină totul.
Mai mult, se produce o rostogolire în lanţ a
efectelor, care tind să se multiplice în desfăşurări
necotrolabile, să se radicalizeze şi să explodeze,
declanşând avalanşe economice, sociale şi militare
care multiplică provocările, sfidările, pericolele şi
ameninţările, amplifică vulnerabilităţile la acestea
şi măresc semnificativ nivelul de risc, trecând cu
mult peste cota de siguranţă strategică. În aceste
condiţii, politicile şi strategiile de securitate se
concentrează pe ieşirea din criză, pe „repararea”
a ceea ce s-a deteriorat, toate celelalte domenii
fiind, practic, sufocate pentru o perioadă destul de
lungă. Uneori, astfel de crize evoluează spre un
maximum conflictual numit război, aşa cum s-a
întâmplat cu criza din 1929-1933, care a generat,
în mare parte, Al Doilea Război Mondial. Actuala
criză, care depăşeşte amploarea celei din 19291933, afectează, practic, întreaga omenire. Şi chiar
dacă marile puteri, statele lumii, NATO, Uniunea
Europeană şi celelalte organizaţii internaţionale
şi regionale vor face tot ce le stă în puteri pentru
a preveni astfel de desfăşurări periculoase,
mutaţiile strategice nu lipsesc. Impactul crizei
asupra politicilor şi strategiilor de securitate se
manifestă nu doar prin reducerea semnificativă
a cheltuielilor alocate acestui domeniu, ci şi prin
impunerea unor noi rigori. Una dintre acestea
este (am dori să fie!) ieşirea cât mai rapidă
din filosofia, fizionomia şi efectele celui de Al
Doilea Război Mondial şi ale Războiului Rece şi
concentrarea efortului de securitate şi apărare pe
contracararea provocărilor, sfidărilor, pericolelor
şi ameninţărilor care privesc întreaga lume, pe
reducerea vulnerabilităţilor comune la acestea şi,
evident, pe o mai bună gestionare a nivelului de
risc. Întrucât, riscul, azi, se apropie de nivelul lui

maxim, datorită imenselor mijloace de distrugere
care, dacă ar fi folosite, ar putea distruge complet
omenirea şi civilizaţia planetei.
Cuvinte-cheie: criză, criză sistemică, impact
strategic, sisteme de arme, sisteme antirachetă
Criza şi puterea militară
Centrul vital al puterii militare a lumii îl
reprezintă Statele Unite ale Americii. Iar pilonul de
bază al puterii militare a Statelor Unite îl reprezintă
Air Power (Puterea Aeriană). Începem cu analizarea impactului strategic al crizei asupra Air Power,
întrucât considerăm că nucleul generativ de putere,
de forţe şi de dinamică strategică se află aici, în
această componentă vitală a puterii militare americane. Air Power este constituită dintr-un sistem de
forţe şi mijloace care asigură dominarea spaţiului
aerian şi, pe această bază, a întregului spaţiu de
interes strategic american al planetei. Puterea
aeriană americană este alcătuită, în linii generale,
din Forţele Aeriene ale Statelor Unite (USAF),
componenta aeriană a Forţelor Navale (US Navy),
ale Infanteriei Marine şi ale Forţelor Terestre (US
Army), la care se pot adăuga elemente importante
ale sistemelor americane I2SR (sateliţi, reţele, mijloace de cercetare, sisteme de senzori etc.) şi alte
mijloace care asigură acţiunea rapidă şi proiecţia
forţei. Dar,
��������������������������������������
în principiu, pilonul de rezistenţă al Air
Power este constituit din USAF (3542 de avioane
de luptă, 180 bombardiere1 şi o mulţime de avioane de transport, de alimentare în aer, de elicoptere
de luptă şi de transport etc.), cele 13 portavioane,
care domină oceanele lumii, şi Infanteria marină,
constituită ca un corp expediţionar. Desigur,
����������������
în Air
Power, ar trebui incluse, considerăm noi, şi forţele
strategice nucleare.
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Care sunt sau pot fi efectele crizei actuale asupra
acestei uriaşe puteri aeriene? Şi de ce este necesar
să le analizăm? Revista Militară Elveţiană2 face o
interesantă analiză în acest sens, preluând, în rezumat, un studiu foarte laborios elaborat la 21 noiembrie 2008 de Karim Lakjaa3. Este absolut necesar
să privim cu atenţie puterea aeriană americană,
pentru că Air Power, sută la sută americană, este nu
numai centrul vital al celei mai mari puteri militare
de pe planetă, ci şi nucleul cel mai dur şi cel mai
responsabil de stabilitatea strategică a planetei.
Cum este şi firesc, criza va afecta în mod serios
şi această uriaşă forţă aeriană, chiar dacă ea dispune
de un parc de avioane de două ori mai mare decât
parcurile aeriene ale tuturor celorlalte ţări ale lumii
la un loc. Criza limitează sau chiar opreşte sine
die programele de modernizare a puterii aeriene a
SUA, determină îmbătrânirea parcului de aeronave
şi creşte costurile mentenanţei. Este vorba de un
preţ foarte mare, pentru o asemenea Putere Aeriană
şi pentru rolul ei în lume. Dacă nu cumva acest rol
se cere schimbat sau măcar rectificat, actualizat la
noile condiţii impuse de evoluţia mediului strategic
şi de actuala criză.
Pentru a opri sau amortiza efectele crizei, SUA
au injectat în stabilimentele lor bancare, deşi, întro primă fază, Congresul s-a opus, aproape 700 de
miliarde de dolari.4 Această sumă se apropie de
costurile războiului global împotriva terorismului,
declanşat după 11 septembrie 2001, în valoare de
824 miliarde dolari (653 pentru războiul din Irak
şi 171 pentru cel din Afganistan)5. De
��������������
fapt, cele
două costuri – ale războiului şi ale ieşirii din criza
financiară – se însumează, ajungând la cifra de
1584 de miliarde de dolari! Iar deficitul bugetar
american este de 2000 de miliarde de dolari.
Locul pe care-l ocupă, azi, Statele Unite în
lume se datorează, în mare măsură, doctrinei
puterii aeriene a acestei ţări. Dar Air Power nu
este doar putere aeriană, ci şi puterea generatoare
de putere, putere a puterii. Iar această calitate îi
asociază o responsabilitate cu totul deosebită, o
responsabilitate imensă.
Criza afectează puterea aeriană a SUA prin cel
puţin trei efecte complementare: imposibilitatea de
a menţine o capacitate aeriană la un nivel totdeauna
constant, deprecierea semnificativă a capacităţii
aeriene existente, crearea unui ecart prea mare
între cercetarea ştiinţifică şi tehnologică prin care
s-au realizat deja aeronave de o nouă generaţie şi
realitatea efectivă a puterii aeriene.
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Primul efect se materializează prin îmbătrânirea
parcului de aeronave, creşterea semnificativă a
costurilor mentenanţei şi reducerea potenţialului
operaţional. Inclusiv aeronavele USAF, ale US
Navy, ale Infanteriei marine şi ale US Army
sunt afectate semnificativ de efectele în lanţ ale
crizei. Costul unei ore de zbor la F-15 şi la încă
paisprezece categorii de aeronave – remarcă
Revista Militară Elveţiană – s-a dublat în ultimii
zece ani. Au crescut şi cresc în continuare şi
costurile de producţie. �������������������������
Costul unui bombardier B2B a crescut cu 300%, în timp ce, pentru un avion
F-22 Raptor, conceput pentru a asigura dominarea
spaţiului aerian, USAF trebuie să plătească 200 de
milioane de dolari. Acest
��������������������������������
avion era foarte scump şi
înainte de criză (în jur de 120 milioane de dolari).
Este şi motivul pentru care, în SUA, s-a declanşat o
competiţie între principalii producători de avioane
pentru a realiza un avion mai ieftin, cu decolare
verticală, cu care să fie dotate, în cel mai scurt timp
posibil, îndeosebi USAF şi US Navy. Au rămas
în competiţie doi mari producători – Lockheed
Martin şi Boeing. A câştigat Lockheed Martin, care
produce avionul F-35. Dar acest avion costă deja
90 de milioane de dolari. Cele două superavioane
– F-22 Raptor şi F-35 – ar fi trebuit să înlocuiască
aproape întregul parc de aeronave de luptă, dar
criza nu permite achitarea acestor costuri imense,
care echivalează cam cu suma pe care au cheltuit-o
americanii pentru a stopa efectele crizei.
Deprecierea semnificativă a capacităţii aeriene
este unul dintre efectele strategice cele mai dure
ale crizei. Iniţial, USAF trebuia să achiziţioneze
750 aeronave de luptă F-22. Costurile foarte mari
ale acestui avion au impus reducerea cifrei la 183.
Mai mult, USAF nu va putea achiziţiona decât 20
pe an. De
����������������������������������������
unde rezultă că USAF va dispune de o
capacitate completă (diminuată de la 750 la 183)
în 9 ani, iar dacă ar trebui ca avionul acesta să
înlocuiască toate cele 441 de F-15 din USAF, ar
fi nevoie de 26 de ani. ��������������������������
De unde rezultă că 177 de
avioane F-15 ar trebui menţinute în serviciu până
în 2025.
Această realitate are două feţe. În timp ce militarii
sesizează dificultăţile (unele dintre avioanele F-15
şi-au epuizat deja resursa), secretarul pentru apărare
afirmă că „F-22 nu are niciun rol de îndeplinit în
războiul împotriva terorismului”. ����������������
Dar se pot oare
lipsi USAF de acest avion sau de un alt avion de
talia acestuia, prin care se poate realiza dominarea
spaţiului aerian? Vor
�������������������������������
renunţa oare americanii la

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2009

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
acest concept de dominare a spaţiului aerian? Vor
accepta oare ca o astfel de dominare – care, din
punct de vedere strategic este absolut necesară – să
fie realizată prin cooperare cu Forţele Aeriene ale
ţărilor Uniunii Europene, ale Rusiei, ale Chinei
şi ale altor ţări, în folosul întregii Lumi, pentru
a realiza securitatea şi apărarea aeriană a Lumii
împotriva oricăror pericole şi ameninţări aeriene,
indiferent de unde şi din partea cui ar veni ele? Se
pare că se deschid unele premise ale unui răspuns
afirmativ. De care suntem şi vom rămâne, totuşi,
încă pentru multă vreme, foarte, foarte departe…
F-35 urmează să echipeze atât USAF, cât mai
ales cele 10 portavioane ale US Navy şi cele 3 portavioane ale Infanteriei Marine. Dar nu sunt suficienţi
bani pentru achiziţionarea lui, iar producţia este
destul de lentă. Din acest motiv, resursa avioanelor
F-18 va fi prelungită cu încă 6.000 de ore (pentru
a acoperi intervalul de timp necesar introducerii în
serviciu, a avioanelor F-35).
Aeronava V-22 Osprey (un hibrid între un avion
de transport şi un elicopter) nu este suficient de
fiabil���������������������������������������������
ă pentru a putea ����������������������������
înlocui bătrânul CH-46. ����
Dar
avionul respectiv este foarte important în ceea ce
se cheamă război global împotriva terorismului.
Dar, probabil, şi acest concept de război global
împotriva terorismului va suferi, în urma acestei
crize şi a unor analize mai consistente şi mai
realiste, unele transformări.
Aceste realităţi – foarte complexe în dinamica
lor, întrucât este vorba de înlocuirea parcului de
aeronave al unei superputeri, într-un nou context
strategic – sunt amplificate de criză şi, după unii
(Anthony Cordesman şi Karl Ulrich Kaeser)
constituie un „pericol pentru SUA şi forţele lor
armate”.6 Ce fel de pericol? Cel pe care-l pot
genera celelalte mari puteri care ar putea deveni
adversare ale SUA?! Dar SUA dezvoltă parteneriate
strategice cu toată lumea şi, probabil că, în viitor,
conflictualitatea militară dintre puterile nucleare va
deveni o amintire, întrucât, în mod raţional, nu va
mai fi posibilă, cel puţin în limita ei extremă, care
se cheamă război. Rămân însă celelalte pericole
generate de faliile încă existente şi care, din păcate
devin tot mai profunde şi mai primejdioase.
În Afganistan, USAF a efectuat 12.600 ieşiri
aeriene, în timpul cărora au fost largate 7.000 tone
de bombe şi alte muniţii. �����������������������
În cele două teatre de
operaţii – irakian şi afgan –, USAF a planificat şi
executat 130.000 de misiuni de susţinere aeriană,
care au consumat 375.000 ore de zbor. În Irak,

există 300 de aeronave de cercetare, supraveghere,
transport aerian de trupe, de luptă şi pentru alte
utilităţi. Dominarea categorică a spaţiului aerian de
către Statele Unite este una dintre caracteristicile
celor două teatre de operaţii. Fără această
dominare aeriană şi informaţională, n-ar fi posibilă
îndeplinirea misiunilor în aceste teatre de operaţii.
Aceste misiuni vor continua până în 2017 şi chiar
până în 2020, chiar dacă, în parte, forţele terestre
vor fi retrase, întrucât aceste zone sunt apreciate ca
fiind periculoase.
În acelaşi timp, în Statele Unite, datorită crizei,
au fost pierdute în jur de 600.000 de locuri de
muncă, ceea ce reprezintă un pericol mult mai
mare şi o situaţie mult mai gravă şi mai complexă
decât cea din teatrele de operaţii care, oricum, nu
reprezintă o ameninţare directă la adresa SUA, mai
ales după ce unele dintre companiile petroliere
americane s-au implementat serios şi pe termen
lung în Irak.
Păstrând proporţiile, cam acelaşi lucru se petrece
şi cu Forţele Aeriene din ţara noastră. Chiar dacă
s-a realizat un sistem integrat de supraveghere a
spaţiului aerian, iar o parte din aeronavele existente
au fost modernizate, amânarea, din cauza crizei,
a punerii în operă a programelor de înzestrare
(pentru întreaga armată şi nu numai pentru FAR),
generează efecte cât se poate de îngrijorătoare.
MiG 21 Lancer – o soluţie pentru două decenii
de ani – se apropie de epuizarea resursei, iar noul
avion nu a fost încă achiziţionat. Desigur, ar fi fost
minunat dacă industria aeronautică românească ar fi
putut contribui, măcar în parte, la realizarea noului
avion de care FAR au nevoie, dar aceasta-i situaţia.
Probabil că decidenţii politici şi strategici din ţara
noastră vor analiza şi posibilitatea revigorării, întro formă sau alta – desigur, şi în beneficiul Armatei
României – a industriei aeronautice, aşa cum a mai
fost ea cândva sau cum ar mai putea fi cândva…
Crizele trec, dar proiectele, realizările şi realităţile
rămân. Pe termen lung.
Criza şi puterea emergentă sinică
Profesorul Jing Men, unul din experţii chinezi
în relaţiile sino-americane, se ocupă de problema
configurării şi reconfigurării relaţiilor sinoamericane, inclusiv în situaţia crizei actuale.7 Fără
�����
îndoială, secolul al XX-lea a aparţinut Statelor
Unite. Dar secolul al XXI-lea? Cui va aparţine? Va
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aparţine oare acest secol Chinei, sau nu va aparţine
nimănui? Este o întrebare la care, înainte de criză,
se putea răspunde tranşant. Oricărei ţări de pe glob
– şi cu atât mai mult Chinei – i-ar trebui cel puţin un
secol pentru a ajunge din urmă Statele Unite. Criza
oferă însă deja unele argumente pentru a pune la
îndoială această afirmaţie. Mai mult, China este în
plin avânt. Începând din 1970, ritmul anual mediu
de creştere a fost de 9%. Economia chineză se află,
în acest moment, pe locul trei în lume. În 2004,
China a devenit principalul partener al Japoniei, al
Indiei în 2008 şi al Braziliei în 2009. În comerţul
cu SUA, statul chinez a înregistrat, în 2008, un
excedent de 266,3 miliarde dolari.
Criza financiară a făcut să crească importanţa
Chinei în economia mondială. Rezervele ţării în
devize sunt în jur de 2000 de miliarde de dolari.
Se creează astfel un contrast cu Statele Unite care
înregistrează, în acest an, un deficit bugetar de
2000 de miliarde de dolari.
Guvernul chinez, pentru a preveni criza, a
elaborat un plan de relansare de 586 de miliarde
de dolari. Probabil că va fi elaborat şi un al doilea
plan de gestionare a acestei situaţii de criză. Dacă,
în economia capitalistă, există două mari grupuri
de teoreticieni şi de politici şi strategii – unele,
de sorginte neo-keynesistă, care susţin intervenţia
statului în economie, altele, liberale sau neoliberale,
care susţin piaţa liberă, fără imixtiunea statului –,
în China, intervenţia statului face parte din filosofia
şi fizionomia societăţii, întrucât statul este totul.
China încearcă nu doar să prevină sau să
gestioneze criza, ci şi să-i afle cauzele. Directorul
Băncii populare a Chinei consideră că faliile
sistemului monetar internaţional ar putea fi
remediate, într-o anumită măsură, prin crearea
unei noi monede de rezervă mondială. Este o
idee controversată, care a creat nelinişti în rândul
americanilor, dar şi atitudini relativ favorabile în
numeroase ţări europene şi asiatice. Ideea, chiar
dacă nu vizează deprecierea dolarului, ar putea
genera o adevărată revoluţie în sistemul monetar
internaţional.
China îşi dezvoltă în fiecare an puterea economică şi, în acelaşi timp, îşi sporeşte cheltuielile militare. În
����������������������������������������������
următorii ani, China se va dota, probabil,
cu primul său portavion. Este pentru prima oară
după dinastia Ming8, când China trimite nave de
război pentru a-şi proteja liniile comerciale. Astfel, recent, au fost trimise două distrugătoare şi o
navă de aprovizionare într-un sector situat în largul
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coaselor somaliene. Mai mult, China a participat la
mai multe exerciţii militare desfăşurate împreună
cu alte ţări membre ale Organizaţiei de cooperare
de la Shanghai.
Ţările BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) şiau desfăşurat, recent, primul lor summit. China
este un fel de pilon al acestei organizaţii care
constituie o bună platformă de discuţii cu SUA şi
cu Uniunea Europeană asupra problemelor majore
ale lumii, cum ar fi pacea, stabilitatea, dezvoltarea
durabilă, schimbările climatice şi încălzirea
planetei. Aceasta este o altă mare mutaţie strategică
prin care se creează structuri şi potenţialuri de
ameliorare a conflictualităţii, de dialog şi echilibru
internaţional. Prioritatea Chinei n-o constituie
bătălia pentru supremaţia mondială, ci găsirea şi
aplicarea celor mai bune soluţii pentru propria ei
dezvoltare durabilă şi pentru stabilitatea regională.
De altfel, această competiţie pentru supremaţie
mondială nu mai poate fi foarte benefică pentru
nimeni, întrucât avantajele sunt minime în raport
cu marile responsabilităţi pe care orice candidat la
o astfel de supremaţie trebuie să şi le asume.
Relaţiile Chinei cu SUA sunt din ce în ce
mai strânse. Nolens-volens, China va continua
să „cumpere” datoria americană, în sensul că ea
trebuie să ajute SUA pentru a se ajuta pe sine.
Chiar dacă China caută şi alte devize, la ora
actuală, nici yenul şi nici euro nu sunt în măsură să
înlocuiască dolarul. Exporturile constituie motorul
de dezvoltare al Chinei, iar principalele pieţe
pentru produsele chineze se află în Statele Unite, în
Japonia şi în Uniunea Europeană. Slăbirea acestor
pieţe, din cauza crizei, ar putea avea însă un impact
serios asupra comerţului chinez. Deja acest impact
există. Ca urmare a crizei, comerţul exterior al
Chinei a cunoscut deja, în mai 2009, o diminuare
cu 25,9 %, în raport cu aceeaşi perioadă a anului
2008. Din această cauză, peste 20 de milioane de
oameni şi-au pierdut locurile de muncă.
Cele trei întrebări fundamentale pe care şi le-a
pus China în această perioadă cuprind trei domenii
importante: stimularea consumului intern, crearea
de locuri de muncă pentru disponibilizaţi, susţinerea
dezvoltării durabile, în limita a 8% din PIB. Pe
termen scurt, problemele par rezolvate. Nu însă şi
pe termen lung, adică, la nivel strategic. Întrucât,
azi, nivelul strategic este determinat nu de nivelurile
de dominare, ci de nivelul interdependenţelor. Iar
aceste interdependenţe, deşi sunt contracarate de
numeroase mişcări identitare şi separatiste, tind

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2009

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
către un maximum, către integralitatea unui lumi
extrem de diverse şi de conflictuale.
Acestea sunt problemele actuale şi viitoare ale
Chinei. Ea nu-şi propune să detroneze America, nici
să pună la îndoială leadership-ul american, pentru
că nu are nici interesul şi nici capacitatea să o facă.
China este o putere regională. China nu doreşte
să se angajeze în conflicte precum Afganistanul,
Irakul, Iranul, Coreea de Nord etc. Ea are o altă
filosofie de viaţă şi de dezvoltare durabilă, chiar
dacă nu poate evita interdependenţele din planul
strategic. Şi nu doreşte să-şi asume responsabilităţi
pe plan internaţional, chiar dacă chinezii consideră
că ei sunt centrul lumii. Desigur, nu centrul
conflictual al lumii, ci centrul ei generator de
cultură, de forţă şi de stabilitate. Aceasta este, în
general, viziunea Chinei asupra situaţiei actuale,
iar criza, chiar dacă nu poate să n-o afecteze, nu
reuşeşte s-o prăbuşească.
Criza, noua strategie de securitate naţională
a Rusiei şi nevoia de conexiune
Ruşii spun că nu-i afectează criza, că sunt
pregătiţi pentru a-i face faţă. Realitatea observabilă
pare totuşi ceva mai complexă. Pieţele bursiere
ruseşti cunosc cel mai scăzut nivel din ultimul
timp. Din luna mai până acum, au pierdut aproape
jumătate din valorile lor. Mai mult, având în vedere
faptul că economia rusească este încă dependentă
de exportul de hidrocarburi, scăderea preţului
barilului de petrol îi aduce serioase probleme.
Războiul din Georgia, elementele de instabilitate, ca şi tratamentul aplicat investitorilor
străini nu-i încurajează pe aceştia. Dar, chiar dacă
unii vor evita să investească în Rusia din pricina
instabilităţii Caucazului, a intervenţiei Rusiei
pentru a-şi exprima şi impune interesul strategic,
considerăm că investitorii strategici, de mare forţă,
nu vor evita Rusia, ci, dimpotrivă, o vor căuta.
Pentru că Rusia rămâne unul dintre pilonii unei
construcţii strategice regionale şi mondiale care nu
se poate realiza fără ea, fără filosofia, fizionomia
şi resursele ei. Intervenţia din Georgia, ca şi atitudinea fermă din timpul crizei gazului din ianuarie
2009, reacţia la fel de fermă faţă de implementarea
în Europa a unor elemente ale sistemului american
antirachetă, concepţia tranşantă şi poziţia activă,
ofensivă privind exploatarea resurselor energetice
arctice, opoziţia exprimată destul de direct privind
extinderea NATO şi a Uniunii Europene, competiţia

şi, în acelaşi timp, soluţiile complementare privind
noua arhitectură europeană a resurselor energetice
– este vorba de proiectele North Stream şi South
Stream, dar şi de celelalte proiecte europene, prin
care se încearcă să se reducă dependenţa de Rusia şi la care, evident, Rusia reacţionează destul de
consistent – sunt elemente ale unui tip de implicare
fermă, răbdătoare, măsurată, dar categorică şi, în
general, justificată. Consiliul NATO-Rusia, parteneriatele strategice dintre Rusia şi Statele Unite,
dintre Rusia şi China, dintre Rusia şi India etc.,
precum şi cel în construcţie dintre Rusia şi Uniunea Europeană fac parte dintr-o nouă construcţie
prin care se doreşte să se atenueze cât mai mult
conflictualitatea relaţiilor şi să se accentueze colaborarea şi cooperarea.
La urma urmei, este şi datoria Rusiei, ca
a oricărei alte ţări din lume, mare sau mici,
să contribuie la atenuarea conflictualităţii, la
prevenirea războiului şi la gestionarea situaţiilor
de crize şi conflicte. Marile puteri trebuie să se
sprijine, dar să se şi controleze între ele, şi, în
acelaşi timp, să-şi impună, prin parteneriatele
strategice dintre ele, dar şi prin organizaţiile şi
organismele internaţionale din care fac parte, o
anumită măsură în relaţiile internaţionale. Aceasta
este, poate, una dintre puţinele şanse ca situaţia
internaţională să nu se degradeze şi mai mult, iar
derapajele să nu ducă la război. Pentru că un război
în care pot fi implicate marile puteri nucleare ar fi,
poate, şi ultimul de pe planeta Pământ.
Mobilurile exacerbării conflictualităţii lumii
rezidă, în general, în crizele financiare, de tipul
celei pe care o traversăm, în crizele energetice
şi în noua bătălie pentru resursele energetice.
Iată, în această criză financiară, marile puteri
încearcă să coopereze. Dacă ar realiza acest lucru
şi în competiţia pentru pieţe şi resurse energetice,
omenirea ar mai avea o şansă la pace şi dezvoltare
durabilă.
În plină criză, Rusia şi-a publicat noua strategie
naţională de securitate în care, evident, sunt
conţinute toate aceste elemente. Prezentată adesea
ca un hard power, Rusia are toată grija pentru a-şi
asigura securitatea, prin calitatea sa de soft power,
pe care doreşte să şi-o dezvolte şi care constituie
o prioritate strategică. Rusia înţelege securitatea
în dimensiunile sale complexe şi interdependente,
interne şi externe, de conexiune, informatice,
economice, sanitare, ecologice şi chiar culturale,
şi nu doar militare. Securitatea informatică, spre
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exemplu, este înţeleasă nu numai ca necesitate de
a proteja reţelele contra atacurilor din ciberspaţiu,
ci şi ca luptă împotriva conţinuturilor care reclamă
separatism, ură interetnică, interconfesională, adică
extremisme de tot felul. Se subliniază că pericolele
şi ameninţările actuale trebuie să determine
Occidentul, Alianţa Nord-Atlantică, Uniunea
Europeană şi statele frontaliere să reflecte asupra
motivelor pentru care Rusia percepe deciziile lor
politice şi militare obiective şi subiective ca pe
o „ameninţare”. Rusia îşi fixează ca obiectiv să
asigure securitatea internă prin întărirea statului,
dar şi să amelioreze imaginea externă a ţării.
Interesantă, la această nouă strategie naţională
de securitate a Rusiei, publicată la 12 mai 2009,
este deschiderea spre conexiune, spre cooperare.
Inclusiv îndemnul la reflecţie cuprinde un suport
de deschidere spre cooperare şi colaborare. Exact
aceeaşi notă o întâlnim şi în rândul partenerilor
de dialog politic şi strategic ai Rusiei. În acest
sens, secretarul general al NATO, Anders Fogh
Rasmussen, a făcut trei propuneri concrete pentru
consolidarea parteneriatului NATO-Rusia, serios
afectat după războiul din Georgia din august 2008.
Cele trei propuneri sunt următoarele: examinarea
posibilităţilor de consolidare a cooperării în toate
domeniile de interes comun (lupta împotriva
terorismului, proliferarea armelor de distrugere în
masă şi stabilizarea Afganistanului), restabilirea
încrederii deteriorată datorită divergenţelor grave
asupra extinderii NATO şi revitalizarea „Consiliului
NATO-Rusia”, organ consultativ între Alianţa
Nord-Atlantică şi Rusia, cu scopul de a aborda toate
subiectele, fără prejudecăţi, trecerea în revistă a
ansamblului noilor provocări securitare ale secolului
al XXI-lea. De asemenea, secretarul general al
NATO consideră că a sosit momentul ca Moscova,
Washingtonul şi aliaţii europeni să-şi reunească
sistemele antirachetă. Vechiul proiect american al
sistemului de apărare împotriva rachetelor cu rază
mare de acţiune prevedea instalarea unor radare
puternice şi a unor sisteme de rachete interceptoare
în California, Alaska, Polonia şi Cehia, forţând
mediul strategic de securitate – şi aşa foarte mult
zdrenţuit de numeroasele crize şi conflicte armate
- şi căutând să realizeze un fapt împlinit.
La 23 iulie 1999, Clinton acceptă să semneze
National Missile Defense Act, care a fost adoptat
aproape în unanimitate de Cameră şi de Senat.
Legea respectivă arată că intenţia SUA era, la acea
dată, de a construi un sistem antirachetă în funcţie
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de ceea ce permite tehnologia, dar să şi profite de
pe urma avansului tehnologic şi a condiţiilor create
de mediul internaţional instabil, pentru a schimba
echilibrul strategic în favoarea sa. În acest fel,
National Missile Defense (NMD) era conceput ca
un program care semăna cu precedentele, mai ales
cu cel din „Războiul stelelor”, dar cu un obiectiv
mai puţin ambiţios: apărarea împotriva unui atac
minor, care ar consta într-un val de 20 de rachete
balistice intercontinentale (ICBM) şi o sută de
ogive nucleare, nu împotriva unui atac masiv.
Această ultimă precizare era menită să eludeze
prevederile tratatelor anterioare potrivit cărora
niciuna dintre părţi (Rusia şi SUA) nu poate lua
măsuri pentru deteriorarea echilibrului strategic.
De asemenea, spre deosebite de proiectul anterior,
din vremea lui Reagan, arsenalul nu trebuia să fie
amplasat în spaţiu, ci pe sol.
Dar eseurile care au urmat nu au fost prea
concludente, iar proiectul a rămas oarecum în
suspensie. Atentatele de la 11 septembrie 2001 lau determinat pe preşedintele George W. Bush să
se retragă din tratatul ABM, prin care se interzicea
desfăşurarea unui sistem global antirachetă pe
teritoriul american, iar la 17 decembrie 2002,
guvernul federal american a anunţat relansarea
NMD sub controlul Missile Defence Agency.
Programul prevedea ca, până în anul 2008, să fie
realizate o sută de rachete care să poată intercepta
concomitent 20 de rachete balistice care ar fi fost
lansate din Asia de către „state eşuate”, precum
Iran şi Coreea de Nord. Până la urmă, au mai rămas
doar vreo 30 de rachete anrtirachetă, care urmau să
fie în serviciu la finele acestui an.
Pe scurt, cronologia realizării (până la data
renunţării) a acestui sistem este următoarea:
• În noiembrie 2004, şase sisteme de rachete
interceptoare cu bătaie lungă de tipul Ground
Based Interceptor (GBI) au fost amplasate în
Alaska.
• În 2005, un număr de 14 sisteme Patriot sunt
amplasate în Alaska, iar 20 de interceptoare cu
bătaie scurtă şi medie sunt amplasate pe nave de
luptă ale US Navy echipate cu sisteme Aegis.
• Forţele terestre americane (US Army) folosesc
radare Cobra Dane pe insula Shemya, în Alaska,
la baza americană Beale, în California, şi la baza
britanică de la Fylingdales, din Regatul Unit.
• Au loc discuţii cu Cehia, pentru amplasarea,
în această ţară, a unui radar de mare putere, şi
cu Polonia, pentru amplasarea a zece sisteme de
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rachete interceptoare GBI.
• În august 2008, în Alaska, sunt amplasate 21
interceptoare GBI, iar în California 3 GBI.
• Urma ca, până în 2012, să fie introduse, în
cadrul programului, mai multe distrugătoare Aegis
echipate cu radare SPY-1, să fie instalate lasere
COIL pe un Boeing YAL-1 şi numeroşi sateliţi de
detecţie.
De acest sistem s-au simţit însă vizate (şi
ofensate) nu „statele eşuate”, ci Rusia şi China.
La 10 septembrie 2008, Rusia transferă două
bombardiere TU-160 în Venezuela şi, la 2
noiembrie, semnează cu Republica Belarus un
acord bilateral pentru crearea unui sistem comun
de apărare antirachetă. La 5 noiembrie 2008,
preşedintele rus Medvedev cataloga conflictul din
Caucaz drept pretext pentru a se introduce nave
de război ale NATO în Marea Neagră şi a impune
Europei sisteme de apărare antirachetă. Imediat,
Rusia a luată măsuri de menţinere în stare de
alertă a Trupelor de Rachete Strategice (RVSN),
staţionate la Kozelsk, în sud-estul Moscovei, dotate
cu rachete SS-19 Stiletto, cu o bătaie de 10.000 km
şi a anunţat că este posibil să instaleze, ca ripostă
la sistemul antirachetă american, rachete de
teatru Iskander, cu o bătaie de 300 km, în enclava
Kaliningrad, la Marea Baltică.
Schema generală de funcţionare a acestor
sisteme de apărare antirachetă, în varianta lor
iniţială, este prezentată Figura nr. 1.
În februarie 2009, preşedintele Obama îi

comunică preşedintelui Medvedev că intenţionează
să renunţe la acest program, în schimbul colaborării
Rusiei la oprirea programului nuclear iranian. Ceva
în genul „crizei rachetelor” din 1962 din Marea
Caraibilor. Atunci, ruşii şi-au întors din drum
rachetele care urmau să fie amplasate în Cuba, cu
condiţia ca şi americanii să renunţe la amplasarea
unor rachete asemănătoare în Turcia. Aşa a fost
atunci.
Dar, după aceste noi întorsături în relaţiile
dintre Washington şi Moscova, se pare că ieşirea
din efectele Războiului Rece şi reconfigurarea unui
mediu strategic în care Puterile Lumii să devină
Putere a Lumii pentru protecţia şi securitatea Lumii
reprezintă singura cale de ieşire din conflictualitate
şi de schimbare completă a filosofiei şi fizionomiei
securităţii şi apărării.
Criza sistemică generatoare
de mutaţii strategice
Pe 18 martie, Banca Centrală a SUA (Fed) a
cumpărat de pe piaţă bonurile de trezorerie. Gilles
Bonafi compară această zi cu „joia neagră” (crahul
din 1929), întrucât ea marchează sfârşitul dolarului.9
Paul Jorion anunţa „sfârşitul capitalismului”, iar
analiştii de la banca Standard Chartered defineau
această zi ca „ziua morţii dolarului”. Această mare
criză cu implicaţii strategice era definită de Alan
Ruskin, analist la RBS, drept… „căderea Romei”.
Mulţi dintre cei care au analizat sau analizează,

Figura nr. 1: Modul de acţiune a sistemului de apărare împotriva rachetelor cu bătaie lungă
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încă de la început, acest fenomen al crizei, avansau,
în primul trimestru al anului 2009, ideea că Europa
şi Statele Unite riscă implozia. În acest timp, marii
poli continentali (ASEAN, CEI, North American
Union) – susţine Bonafi – sunt în expansiune.
Chiar dacă astfel de fenomene par contradictorii şi
chiar paradoxale, se pare că ne apropiem de finele
naţiunilor, sau cel puţin al epocii naţiunilor, şi de
apariţia unor „mari ansambluri care vor avea, ca
eşaloane administrative, regiunile.”10
În 1997, Herbert Marshall Mc Luhan a publicat
lucrarea War and Peace in the Global Village,
care propune un nou concept: glocal11. Adică o
lume bulversată prin noile tehnologii. Mutaţia
strategică este evidentă. Oraşul se degajă din ce în
ce mai mult de funcţia sa productivă, de cea de
schimb şi de cea a tratării informaţiei (pe care o
trimite în ciberspaţiu) şi se concentrează pe noi
forme de organizare la nivel local, dând impresia
că nu mai are nevoie de alte structuri care să-l
gestioneze, să-l tuteleze şi să-l exploateze.
Informaţia are însă un rol esenţial şi o mare
responsabilitate în declanşarea şi desfăşurarea
actualei crize, întrucât a contribuit la accelerarea
fluxului financiar la nivelul întregii planete. Reacţia
inversă a fost aceea de a pune această informaţie
sub control, căutând rezolvarea crizei inclusiv prin
consolidarea rolului FMI. Dar FMI nu este agreat
de nimeni, întrucât pune condiţii şi restricţii.
Reţeaua a dinamizat acest flux, economiile
ieşind din cadrul sistemelor naţionale rigide şi
devenind un fel de sisteme de sisteme, accelerând
şi metamorfozând schimbul de substanţă, de
energie şi de informaţie, într-un mediu strategic
suprasaturat, intoxicat şi extrem de fragil şi
de vulnerabil, în care se degajă o dimensiune
nouă, cultivată şi curtată astăzi în Europa – cea
regională.
Bernard Lietaer şi Margrit Kennedy au publicat
o carte intitulată Regionalwährungen: Neue Wege
zu nachhaltingen Wohlstand12 prin care tratează
un astfel de subiect delicat şi controversat. Chiar în
Introducere, autorii subliniază: „Criza financiară
care s-a declanşat în 2008 este de o amploare şi de
o complexitate fără precedent. Recesiunea care se
anunţă promite să fie lungă, dură, cea mai dificilă
din anii 1930 încoace. În acea epocă, am gestionat
ineficient situaţia economică şi degradările sociopolitice. Aceasta a antrenat un val de fascism, care
a culminat cu Cel de Al Doilea Război Mondial.”
Actuala criză reliefează o dimensiune regională
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şi un fel de final al suveranităţii absolute a statelor
naţionale. Există un fel de consens european în ceea
ce priveşte importanţa regiunilor în politicile de
dezvoltare. Acest lucru este subliniat şi în raportul
lui Eduard Balladur, intitulat „A venit vremea de
a decide”, în cadrul Comitetului pentru reforma
colectivităţilor locale din Franţa, prin care sunt
făcute 20 de propuneri, majoritatea dintre ele fiind
adoptate în unanimitate. Este cam acelaşi lucru
cu constituirea şi funcţionarea celor opt regiuni
din România. Raportul Balladur arată: „Eşalonul
regional este considerat de către Comitet cel mai
bine adaptat condiţiilor noi ale competitivităţii,
constatându-se că există un consens european
în ceea ce priveşte importanţa nivelului regional
în politicile de dezvoltare.” Articolele 2 şi 3 din
Carta Europeană a autonomiei locale subliniază
că „autonomia locală trebuie să fie recunoscută în
legislaţia internă”, această autonomie fiind definită
ca „dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţilor
locale de a regla şi gera, în cadrul legii, sub
propria responsabilitate şi în profitul populaţiilor
lor, o parte efectivă a problemelor publice”.
Din păcate, unele comunităţi locale înţeleg
prin această politică regională un suport pentru
separatism etnic, când, de fapt, Carta Europeană
a autonomiei locale vizează cu totul alte obiective.
Este vorba de o nouă arhitectură prin care să se
asigure, deopotrivă, aducerea regiunilor rămase în
urmă la nivel european şi crearea unei mai mari
flexibilităţi care ar permite o mai bună rezistenţă
la crize şi conflicte��������������������������������
. Adică
������������������������������
exact invers de ceea ce
promovează separatiştii etnici.
Bernard Lietaer, fost membru al Clubului
de la Roma, propune ceva foarte interesant: „O
decizie importantă din partea guvernelor ar fi
aceea de a permite oraşelor şi autorităţilor locale
(gouvernements locaux) să aleagă ele însele
monedele complementare care li se par interesante
pentru a încuraja şi a le accepta în plata taxelor
oraşului sau statului” (Cartea albă, p.28)13.
Deci, potrivit acestei viziuni, oraşele şi regiunile
ar putea alege monedele care le convin cel mai
bine şi chiar ar putea crea monede complementare.
Chiar dacă, pentru unii, acest lucru pare imposibil,
astfel de experienţe au existat de-a lungul istoriei.
Ba, mai mult, asemenea practici există şi astăzi
în Elveţia (WIR) şi în Germania (Chiemagauer).
Gilles Bonafi dă un astfel de exemplu şi din afara
continentului european. Primarul din Curitiba
(Brazilia) a creat o monedă sub formă de jeton pe
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care cetăţenii o câştigă curăţind murdăria din oraş.
În acest fel, Curitiba a devenit unul dintre cele mai
curate şi mai prospere oraşe din Brazilia, iar cetăţenii
se bucură de avantajele unei astfel de monezi.
Există şi exemplul activităţilor colaborative, de
tipul celor folosite pentru elaborarea pe Internet a
enciclopediilor populare.
Pornind de la aceste exemple şi de la multe altele,
Lietaer propune crearea de sisteme B2B (Businessto-Business) la nivelul întreprinderilor. Un om de
afaceri rus – German Sterligov – a investit milioane
de dolari la Londra, Paris, Bruxelles şi Hong Kong
pentru realizarea unor centre anticriză care permit
întreprinderilor să organizeze plăţi pe bază de troc.
El a precizat că nu este vorba doar de un troc, ci de
un nou sistem de plată, de o nouă compatibilitate,
în care dispar banii, creditul, dobânzile… Are,
desigur, dreptate, întrucât capitalismul se pare că
şi-a atins propriile limite, ajungând la un nivel de
incompetenţă, şi nu mai face faţă noii filosofii şi
fizionomii de reţea, care atenuează concurenţa
acerbă şi promovează colaborarea şi cooperarea.
Adevărul este că tot mai mulţi specialişti cer sau
sugerează reforma radicală a sistemului financiar,
renunţarea la speculaţii financiare şi la operaţii
de tipul bani-bani şi întoarcerea cât mai rapidă la
economia reală, la cerinţele dezvoltării durabile.
Unii dintre specialişti susţin că mutaţiile care
se produc în timpul acestor posibile reconfigurări
ar putea genera conflicte armate şi chiar războaie.
În general, se susţine reorganizarea teritoriilor
şi reducerea numărului de regiuni, concomitent
cu autonomizarea accentuată a acestora. Prima
propunere din raportul Balladur însuşită în
unanimitate de membrii Comitetului pentru
reforma colectivităţilor locale din Franţa se referă
la „favorizarea regrupărilor voluntare de regiuni
şi modificarea limitelor lor teritoriale pentru a
reduce numărul acestora la cincisprezece.” �������
La ora
actuală, Franţa este un stat unitar, compus din 26
de regiuni administrative care nu au niciun fel de
autonomie legislativă sau de altă natură. Aceste
�������
propuneri de tipul celor douăzeci conţinute în
raportul Balladur se întâlnesc cam peste tot în
Europa. Reprezintă ele oare o soluţie pentru ieşirea
din conflictualitate sau, dimpotrivă, vor genera un
nou tip de conflictualitate din care lumea nu va mai
putea ieşi, se va spulbera sau va ieşi sfâşiată sau
sfărâmată? Greu de răspuns! Politica europeană a
regiunilor capătă însă amploare, devine, sau, mai
exact, ar trebui să devină benefică pentru ridicarea

unor regiuni rămase în urmă, dar, după cum se
poate deduce şi din cele de mai sus, ea ar putea
avea efecte mult mai complexe, chiar contradictorii
scopului iniţial.
Crizele sunt interdependente. Criza economică
este legată strânsă de cea financiară, de cea socială,
de cea ecologică, energetică, a materiilor prime, de
criza alimentară şi chiar de criza politică şi de cea
militară. Nu poate fi analizată una fără cealaltă,
întrucât efectele uneia sunt sau pot fi cauze pentru
celelalte şi chiar pentru propria sa evoluţie. De
aceea, Gilles Bonafi, ca şi alţi autori, consideră că
problema crizelor trebuie analizată, deopotrivă,
global şi pe niveluri, dintre care cele mai importante
sunt următoarele: financiar şi al titrizării; sistemul
monetar, care are ca pilon dolarul (considerat a
fi, în timpul crizei, dar şi după aceea, în curs de
prăbuşire); adaptarea sistemului economic la noile
tehnologii de informaţii care distrug milioane de
locuri de muncă (ar trebui reanalizată noţiunea
de muncă)14; energia (se consideră că sursele
tradiţionale de energie sunt pe cale de a se epuiza şi
nu s-au găsit încă alternative valabile; în realitate,
în afară de faptul că, potrivit unei teorii care se
confirmă din ce în ce mai mult – teoria abiotică
a petrolului –, potrivit căreia petrolul se formează
din elemente primare, în profunzimile pământului,
la temperaturi foarte înalte şi presiuni foarte mari,
şi iese la suprafaţă sub forma unor erupţii reci, se
dezvoltă, în continuare, tehnologiile nucleare care
readuc lumea oamenilor în universul inepuizabil al
energiei atomice, energia Universului); pericolul
care pândeşte democraţiile şi libertatea, datorită
faptului că puterea reală este deţinută de o mână
de oameni prin acumulare de capital (se adevereşte
avertismentul lui John Kenneth Galbraith care
sublinia, într-un interviu publicat de Nouvel
Observateur din 04.11.2005, că este nevoie doar
de „câţiva vânzători suficient de puternici şi de
convingători pentru a determina ceea ce oamenii
cumpără, mănâncă şi beau”; ecocidul (actul
de distrugere a unui ecosistem, mai ales prin
exploatarea lui excesivă) provocat de sistemul
economic actual.
Aceste niveluri se condiţionează, se întrepătrund
şi încearcă să pună puţină ordine în identificarea
vulnerabilităţilor şi în gestionarea riscului, îndeosebi a riscului extrem. Realitatea arată că acesta
nu constă doar în pericolul pe care-l prezintă arma
nucleară care, scăpată de sub control, poate distruge lumea, sau în acţiunile imprevizibile, sângero-
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ase şi execrabile ale teroriştilor, ci şi în efectele
dezastruoase generate de criza financiară, ea însăşi
fiind, de fapt, un efect de efecte, adică un dezastru
produs de dezastre şi, la rândul lui, generator de
alte dezastre.
Dincolo de efectele ei dezastruoase – care, din
păcate, încă nu s-au epuizat –, criza actuală obligă
gândirea strategică să vină cu picioarele pe pământ
şi impune noi reflecţii pentru găsirea unor noi
soluţii care să facă faţă uriaşelor mutaţii, trecând
în prim plan securitatea omului, a mediului şi a
Lumii.
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CONSIDERAŢII ASUPRA LEGĂTURII
DINTRE INTERESUL NAŢIONAL
ŞI PATRIOTISM
Dr. Petre DUŢU

Astăzi, lumea este dominată de două procese
fundamentale şi contradictorii: unul de asociere,
reprezentat de globalizare şi integrare regională,
altul de disociere datorat separatismului politic. În
acest context complex şi dinamic, interesul naţional
nu-şi pierde actualitatea şi importanţa în relaţiile
dintre actorii statali şi nonstatali. Afirmarea sa
plenară şi constantă este o dovadă a existenţei şi
manifestării active a patriotismului, în dubla sa
calitate de sentiment şi atitudine, individuale şi
colective.
Cuvinte-cheie: atitudine, dimensiuni ale
interesului naţional, globalizare, integrare
regională, interes naţional, patriotism, sentiment,
separatism politic.
1. Procese definitorii ale lumii contemporane
Astăzi, globalizarea şi integrarea regională
constituie două procese interdependente, caracterizate prin complexitate, pluridimensionalitate şi
omniprezenţă. Ambele au efecte atât benefice, cât
şi nedorite pentru statele lumii şi cetăţenii acestora. În timp ce unele state, de regulă, cele dezvoltate economic şi puternice, prin forţa lor militară,
politică şi demografică, prin resursele lor semnificative umane, naturale, financiare şi teritoriale
beneficiază, din plin, de consecinţele favorabile
ale globalizării şi integrării regionale, altele, îndeosebi, ţările în dezvoltare, ce au o putere economică, militară, demografică şi resurse naturale
relativ modeste, cunosc efectele nedorite ale celor
două procese. Astfel, statele în dezvoltare caută,
tot mai mult, să se integreze în diferite organizaţii
economice, politico-economice, politico-militare
regionale, în speranţa că vor limita consecinţele

negative ale globalizării, prezervându-şi şi promovându-şi interesul naţional. În acest mod, ele oferă
condiţii optime investiţiilor străine, forţă de muncă
ieftină şi de multe ori şi bine calificată, scutiri de
taxe, sperând că vor avea parte de o dezvoltare socio-economică pe măsură.
Un alt proces, ce pare să ia amploare în ultima
vreme, îl reprezintă separatismul politic. Acesta este
o mişcare socială prin care un segment de populaţie
ce aparţine unui stat suveran, independent şi unitar
teritorial urmăreşte, prin mijloace democratice
sau violente, să dobândească statutul de entitate
statală de sine-stătătoare. Asemenea tendinţe
separatiste sunt prezente aproape peste tot în lume.
De exemplu, mişcări separatiste sunt în Europa,
în Asia, în America de Nord1. Unele se derulează
alegând calea „luptei” democratice, adică folosind
sistemul democratic existent în ţara respectivă
(vezi Belgia, Canada), altele au ales calea violentă,
adică prin apelul la lupta armată (de exemplu, ETA
în Spania). Unele dintre acestea din urmă au dus
la apariţia unor entităţi statale nerecunoscute de
către comunitatea internaţională, aşa-numitelor
conflicte îngheţate, care, de fapt, reprezintă o sursă
permanentă de insecuritate2.
În opinia noastră, globalizarea, integrarea
regională şi separatismul politic au un impact
semnificativ, sistematic şi continuu asupra interesului naţional. Atributul semnificativ al impactului rezidă în faptul că, volens-nolens, toate statele
lumii sunt implicate în procesele de globalizare
şi integrare regională şi suportă efectele generate de către acestea. Pe de altă parte, unele state
sunt afectate direct de separatismul politic, iar altele indirect. Caracterul sistematic al impactului
este dat de pluridimensionalitatea globalizării şi
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a integrării regionale. În acest context, separatismul politic poate potenţa sau diminua efectele
globalizării şi integrării regionale asupra derulării
normale a vieţii şi activităţii statelor lumii. Impactul este continuu, întrucât activitatea statelor
de prezervare şi promovare a interesului naţional
este una neîntreruptă.
2. Dimensiuni ale interesului naţional
Interesul naţional este un concept deosebit
de actual, complex şi încă insuficient studiat.
De aceea, îl vom aborda în continuare dintr-o
perspectivă sociologică, prin intermediul căreia
vrem să-i dezvăluim principalele dimensiuni.
Totodată, interesul naţional reprezintă
finalitatea către care tinde orice guvern legitim al
unui stat şi transpusă în viaţă de către instituţiile
abilitate ale acestuia şi de către cetăţeni în mod
sistematic, continuu, atât în ţară, cât şi în afara ei.
În unele documente oficiale se vorbeşte despre
interesele naţionale ale unui stat. Astfel, pentru
România, „Interesele naţionale reflectă percepţia
dominantă, relativ constantă şi instituţionalizată cu
privire la valorile naţionale”3.
Interesul naţional se impune a fi reprezentat atât
ca prioritar în raport cu oricare al tip de interese,
fie ele individuale, de grup sau locale, cât şi ca
fiind superior acestora. �������������������������
Cu alte cuvinte, această
superioritate înseamnă că pentru orice funcţionar
al statului, persoană publică sau simplu cetăţean
interesul naţional primează, în orice condiţii, loc şi
timp, faţă de oricare alt tip de interese.
În acelaşi timp, ca urmare a dinamicii alerte a
realităţii contemporane, interne şi internaţionale,
sfera de cuprindere a acestui concept se impune a
fi periodic revăzută şi redimensionată.
Conceptul de interes naţional, în opinia noastră,
poate fi înţeles corect de către toţi, dacă este explicitat, prin operaţionalizare, adică îi sunt stabilite
principalele dimensiuni, prin intermediul caracteristicilor sale definitorii. În opinia noastră, fiecare
dimensiune trebuie reprezentată pe două paliere şi,
anume: prezent şi viitor. Palierul prezent defineşte
dimensiunea aşa cum este ea văzută şi concepută
de către fiecare stat. Palierul viitor descrie cum va
arăta aceasta în timp, ca urmare a evoluţiei situaţiei interne şi mondiale. Altfel spus, prezentul arată
cum este respectiva dimensiune acum şi aici, iar
viitorul evidenţiază aşteptările, idealurile, năzuinţele, aspiraţiile estimate de statul respectiv pentru
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o dimensiune sau alta a interesului naţional.
În opinia noastră, interesului naţional i se
pot atribui următoarele dimensiuni: socială;
umană; economică; politică; militară; culturală;
psihosocială; ambientală. ��������������������
Menţionăm că aceste
dimensiuni se află în interdependenţă şi interacţiune
continuă. De fapt, ele pot fi reprezentate ca un
sistem deschis, aflat într-o directă şi permanentă
comunicare cu contextul intern şi internaţional
în care interesul naţional se manifestă. Se cuvine
subliniat că oricare dintre aceste dimensiuni are o
variabilă externă şi una internă. Variabila externă
desemnează, în principal, preocupările statului
pentru prezervarea, promovarea şi difuzarea în
afara ţării a conţinutului acestor dimensiuni,
printr-un ansamblu coerent şi concertat de metode
şi tehnici verificate de practică. Variabila internă
evidenţiază preocupările statului, a societăţii civile
şi a sectorului privat de a garanta, promova şi apăra,
în ţară, conţinutul tuturor acestor dimensiuni, în
egală măsură.
Dimensiunea socială desemnează preocupările
societăţii umane, organizată ca stat naţional, pentru
a asigura, garanta şi apăra, pentru toţi membrii săi,
drepturi precum: dezvoltarea socială durabilă;
protecţia socială continuă şi completă; asistenţa
medicală; accesul liber la educaţie; traiul decent şi
fără teama zilei de mâine; tratamentul egal în faţa
legii; libera circulaţie în ţară şi în afara acesteia;
drepturile civile4.
Dimensiunea umană se referă la ansamblul
activităţilor, acţiunilor şi actelor conştiente,
voluntare şi responsabile întreprinse în societate
de către instituţiile abilitate ale statului şi de către
organizaţii ale societăţii civile, pentru a asigura,
garanta, promova şi apăra dezvoltarea durabilă a
fiecărui cetăţean. În principal, aici, se pot menţiona:
creşterea speranţei de viaţă; reducerea mortalităţii
infantile; combaterea eficace a bolilor infecţioase;
asigurarea învăţământului primar pentru toţi
cetăţenii, egalitate în faţa legii; drepturi egale, pe
toate planurile5.
Dimensiunea economică priveşte orientările
şi eforturile societăţii (instituţii ale statului,
organizaţii ale societăţii civile şi sectorul privat)
prin care se asigură, garantează şi promovează
dezvoltarea economică durabilă a ţării. Aici se au
în vedere, în principal, următoarele: dezvoltarea
economică a tuturor zonelor ţării; locuri de muncă
pentru cetăţeni; diminuarea şomajului; implicarea
activă în economia mondială6;
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Dimensiunea politică se referă la ansamblul
acţiunilor şi activităţilor de natură politică prin care
instituţiile statului, abilitate prin lege, organizaţii
ale societăţii civile şi partidele politice promovează
şi apără valorile politice proprii naţiunii respective,
pe plan intern şi extern. Specifică acestei dimensiuni
este contribuţia pe care trebuie să o aducă clasa
politică, guvernanţii la promovarea valorilor şi
tradiţiilor politice naţionale atât în ţară, cât şi în
afara acesteia.
Dacă facem referire la societatea românească,
atunci dublul statut al ţării de membru al NATO şi
Uniunii Europene adaugă noi parametri acestei dimensiuni a interesului naţional. Mai întâi, este vorba de păstrarea şi promovarea elementelor identitare româneşti în rândul membrilor organizaţiilor
amintite, în scopul cunoaşterii reciproce adecvate.
Apoi, este vorba de adaptarea elementelor identitare definitorii româneşti la contextul multicultural
existent în cadrul NATO şi UE. În fine, este vorba
de contribuţia României la susţinerea şi promovarea valorilor comune statelor membre ale UE şi
NATO, precum şi a tot ceea ce este specific acestor
două organizaţii în domeniul politic.
Dimensiunea militară priveşte totalitatea eforturilor umane, materiale, economico-financiare pe
care le face societatea pentru a avea un instrument
capabil să-i apere, la nevoie, interesul naţional.
Desigur, în cazul României, apartenenţa la NATO
dă o nouă valenţă acestei dimensiuni a interesului naţional, prin garanţia oferită de sistemul
apărării şi securităţii colective gestionat de această
organizaţie politico-militară. Participarea României, cu trupe militare, la operaţiuni de menţinerea
păcii, la lupta împotriva terorismului internaţional
sau la acţiuni umanitare, sub mandat ONU, joacă
un rol semnificativ în apărarea interesului naţional,
dincolo de frontierele naţionale.
Dimensiunea culturală defineşte elementele
proprii culturii naţionale ce se cer promovate şi
dezvoltate, pentru a le face cunoscute atât în ţară,
cât şi în afara acesteia. În acest context, este vorba
atât de evidenţierea contribuţiei culturii naţionale
la cultura universală, cât şi a interacţiunilor actuale
cu cultura universală. Nu trebuie nicio clipă uitat
faptul că lumea actuală este marcată de procesele
de globalizare şi integrare regională, care înlesnesc
contactul între diferite culturi şi civilizaţii, oferind
ocazia unei cunoaşteri reciproce avantajoase.
La rândul său, progresul imens al tehnologiilor
de comunicare şi informaţionale are un impact

consistent asupra culturii naţionale şi a culturii
universale. De aici, necesitatea promovării, prin
toate metodele şi mijloacele licite şi legitime,
a produselor şi valorilor culturii naţionale, în
calitatea sa de elemente identitare definitorii.
Dimensiunea psihosocială relevă componentele ce descriu consensul naţional, coeziunea şi solidaritatea socială, climatul psihosocial optim vieţii
şi activităţii umane într-o ţară. Pentru a prinde
viaţă, interesul naţional trebuie susţinut de consensul naţional, de existenţa coeziunii şi solidarităţii
sociale în cadrul societăţii, de prezenţa continuă
a unui climat psihosocial capabil să potenţeze
manifestările cotidiene ale cetăţenilor. Încrederea
într-un viitor mai sigur, ca urmare a dezvoltării
economice, sociale şi umane durabile, este un alt
aspect esenţial al acestei dimensiuni.
Dimensiunea ambientală face referire la protejarea mediului înconjurător, atât la nivel naţional,
în calitatea sa de bun al generaţiilor actuale şi viitoare, cât şi la nivel internaţional. Contextul în
care evoluează lumea, sub toate aspectele - politic,
economic, cultural, social şi nu numai - impune o
largă conlucrare regională şi mondială a statelor şi
a actorilor nonstatali şi în ceea ce priveşte folosirea
şi protejarea mediului natural. De exemplu, poluarea de către un stat a apelor unui fluviu ce trece pe
teritoriul mai multor ţări, în drumul său natural de
la izvor către vărsare, îi afectează pe toţi cei situaţi
în aval de sursa de poluare.
Se cuvine făcută precizarea că aceste dimensiuni constituie un tot, ce se află într-o strânsă
interdependenţă şi interacţiune permanentă. Altfel spus, ele indică faptul că interesul naţional se
comportă ca un sistem deschis, disponibil la comunicarea cu mediul ambiant, în scopul schimbului de
informaţii în ambele sensuri. Totodată, prezentarea
succintă a acestor dimensiuni permite evidenţierea
caracterului dinamic al interesului naţional, necesitatea adaptării flexibile la transformările şi
mutaţiile produse în mediul naţional, regional şi
mondial.
3. Dublul statut al patriotismului:
sentiment şi atitudine
Patriotismul poate fi reprezentat, simultan, ca
sentiment şi atitudine. În calitate de sentiment,
patriotismul defineşte apartenenţa unei persoane la
o ţară, dragostea ei faţă de locuitorii săi, bogăţiile,
valorile, tradiţiile, obiceiurile şi mentalităţile
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acesteia. Astfel definit, acest sentiment se manifestă
prin aceea că este resortul ce determină pe cineva
la a simţi mândrie că este cetăţean al unei ţări şi
la a-i apăra interesele. Practic, patriotismul ca
sentiment, exprimă în mod concentrat conştiinţa
apartenenţei la un anumit popor, la un mediu specific
economico-social, politic, cultural, lingvistic şi
se manifestă prin dragoste, respect, devotament,
spirit de sacrificiu, abnegaţie, responsabilitate faţă
de interesele patriei, prin efortul conştient de a-i
asigura progresul, independenţa şi demnitatea7.
În acest context, se poate aminti modul în care,
în România, după 1989 s-a vorbit şi scris despre
patriotism. Practic, s-a produs o respingere a
folosirii termenilor de patriotism, patrie sau patriot
în orice mesaj transmis prin mass-media, carte, film
sau în oricare altă modalitate. În opinia noastră,
această atitudine vis-à-vis de patriotism este
complet eronată. Aceasta din cel puţin următoarele
motive: un sentiment aşa cum este patriotismul nu
dispare în timp dacă nu se foloseşte respectivul
concept, el fiind menţinut de tradiţii, obiceiuri
şi mentalităţi ce nu pot fi „interzise” de cineva;
sentimentul patriotic se formează şi se dezvoltă
prin acte conştiente, voluntare şi responsabile,
individuale şi grupale, într-un context informal cu
influenţă semnificativă asupra afectivităţii umane;
sentimentul patriotic constituie o componentă
identitară definitorie pentru orice naţiune, popor
sau neam, indiferent cum s-ar numi entitatea
care vrea să continue să existe în coordonatele
teritoriale moştenite de la înaintaşi şi cu păstrarea
caracteristicilor naţionale.
Patriotismul, ca atitudine, denotă modul specific de raportare a unei persoane la ţara şi neamul
cărora aparţine, prin naştere sau adopţie. Ca atitudine, patriotismul se manifestă prin opinii, acte,
acţiuni şi activităţi voluntare, conştiente şi responsabile exprimate/efectuate atunci când cineva
doreşte fie să promoveze valorile, tradiţiile etc.
naţionale, fie să le apere pe acestea când altcineva
încearcă sau chiar le aduce atingere, sub o formă
sau alta. În acest din urmă caz, orice atingere adusă
verbal sau sub o altă formă la ceea ce constituie
un simbol naţional trebuie să genereze la orice
cetăţean patriot o atitudine de respingere fermă dar
civilizată a acestui act.
Există o paletă largă de situaţii în care un
cetăţean îşi poate exprima, verbal şi/sau nonverbal, sentimentul şi atitudinea patriotică. Sesiunile
de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,
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întrecerile sportive (concursuri interne, continentale, olimpice şi mondiale), cooperarea şi colaborarea în domeniile cultural, social, economic,
politic şi militar, participarea cu trupe militare la
executarea de misiuni diverse în diferite teatre de
operaţiuni etc. sunt ocazii în care sentimentul patriotic se manifestă şi se afişează distinct ca atitudine.
Afirmarea patriotismului, atât ca sentiment,
cât şi ca atitudine, nu înseamnă naţionalism şi
nici şovinism. Promovarea şi apărarea valorilor
naţionale, sub toate formele de existenţă şi
manifestare, nu semnifică nici negarea valorilor
naţionale ale altor popoare sau naţiuni şi nici
instigare la ură. Acestea două, adică promovarea şi
apărarea valorilor naţionale, reprezintă un drept şi
o obligaţie a fiecărui cetăţean ce simte un sentiment
de dragoste faţă de ţara căreia aparţine.
4. Concluzii
Interesul naţional este un concept ce se cere
aprofundat în continuare, pentru ca toţi cetăţenii,
clasa politică, guvernanţii şi organizaţiile societăţii
civile dintr-o ţară sau alta să-l înţeleagă, în complexitatea, pluridimensionalitatea şi omniprezenţa
sa. Numai
�����������������������������������������������
pe această cale punerea sa în valoare va
fi posibilă şi eficace.
Patriotismul, atât ca sentiment, cât şi ca
atitudine, este strâns legat de punerea în operă
a interesului naţional. Într-un fel, apărarea şi
promovarea interesului naţional constituie măsura
patriotismului.
Acţiunea conştientă, voluntară şi responsabilă
a fiecărui cetăţean, a instituţiilor publice şi a
organizaţiilor societăţii civile din orice ţară, de
transpunere în practică a interesului naţional, pe
toate dimensiunile sale, este şi va fi întotdeauna o
dovadă de patriotism.
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ORIGINALITATEA CONSILIULUI
UNIUNII EUROPENE ÎN RAPORT
CU UN ORGAN SIMILAR DINTR-O
ORGANIZAŢIE INTERNAŢIONALĂ
DE INTEGRARE
Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU

Prezentul articol încearcă să surprindă unele
diferenţe dintre una dintre cele mai importante
instituţii ale UE, Consiliul UE sau Consiliul de
Miniştri, şi câteva dintre organele din structura
organizaţiilor internaţionale de integrare. Există
multe astfel de organizaţii care deţin, în structura
lor instituţională, un organ care să ne permită
o comparatie juridică cu Consiliul UE. Însă,
de la început, trebuie să ţinem cont de faptul că
Uniunea Europeană nu poate fi asimilată niciunei
organizaţii internaţionale interguvernamentale,
chiar dacă aceasta este una de integrare, deci,
Consiliul UE nu poate fi nici el asimilat cu vreun
organ al unei astfel de organizaţii. Totuşi, în multe
organizaţii de integrare regională există un organ
cu componenţă interguvernamentală şi obiective
de integrare, asemănător Consiliului UE. Între
cele două subiecte comparate în acest articol există
însă diferenţe ţinând de natura juridică şi politică
a entităţii de care aparţin, în privinţa funcţionării,
componenţei, competenţelor acordate prin actul
constitutiv, actelor emise şi procesului decizional
în care sunt implicate.
Cuvinte-cheie: Consiliul UE, Uniunea
Europeană, Consiliul Pieţei Comune MERCOSUR,
Protocolul de la Tegucigalpa SICA, Parlamentul
Pan-African, Consiliul de Miniştri COMESA,
AFTA, ASEAN, Consiliul Ministerial SAFTA,
Acordul de la Agadîr, SADC, UMA, Protocolul
Guatemala, SAARC, SICA, EURAsEC, tratatul de
la Marrakech, tratatul de la Lisabona, Consiliul
Executiv al Uniunii Africane, Actul Constitutiv de
la Lomé, Consiliul ALADI, Consiliul Prezidenţial
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Andin, Acordul de la Cartagena, tratatul de la
Montevideo, Consiliul Andin al Miniştrilor de
Externe SAI, PESC, Consiliul de Miniştri SACU,
Uniunea Magrebului Arab, Consiliul Prezidenţial
UMA.
Numeroase organizaţii internaţionale de
integrare deţin în structura lor instituţională un
„Consiliu de Miniştri” sau un organ oarecum
„Consiliului UE“ din sistemul politic al Uniunii
Europene: de exemplu, ”Comisia Ministerială“
formată din miniştrii de externe ai statelor
părţi (Acordul de la Agadîr/2004 care instituie
o zonă de liber schimb între „Naţiunile Arabe
Mediteraneene”); Consiliul Interguvernamental
din cadrul EURAsEC (Comunitatea Economică
Euroasiatică/2000); Consiliul de Miniştri ai
Afacerilor Externe din cadrul Uniunii Maghrebului
Arab (tratatul de la Marrakech, 1989); Consiliul
Miniştrilor de Relaţii Externe (organ politic din
cadrul ALADI sau Asociaţia Latino-Americană
de Integrare, înfiinţată prin tratatul de la
Montevideo/1980); Consiliul Executiv din cadrul
Uniunii Africane (înfiinţată prin Actul Constitutiv
de la Lomé /2000).
Caracterul interguvernamental al acestui tip de
organ1 se îmbină însă cu obiectivele de integrare
ale organizaţiei din structura căreia face parte.
Cu toate acestea, între Consiliul UE şi organele
similare din organizaţiile internaţionale de integrare
există diferenţe referitoare la natura entităţii de
care aparţin fiecare în parte (în primul caz, cel al
Consiliului UE, fiind vorba de o entitate politică
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originală şi complexă; în al doilea caz, fiind vorba
de un acord înfiinţând o zonă de liber schimb; de un
acord înfiinţând o comunitate economico-politică
sau de o organizaţie internaţională de integrare ori
de o asociaţie de state cu obiective de integrare)2.
Alte diferenţe se referă la natura juridică a actului
constitutiv în care este menţionat Consiliul
UE, respectiv organul similar din organizaţiile
internaţionale de integrare („carte constituţionale”3,
pentru tratatele comunitare şi modificatoare,
în cazul Consiliului UE; în al doilea caz, tratate
internaţionale; acorduri regionale instituind diferite
forme de integrare economică sau politică4, fără
însă a fi consacrate la nivel jurisprudenţial drept
„carte constituţionale” pentru ordinea de drept a
acelei asociaţii sau uniuni regionale).
Diferenţe juridice privesc totodată şi alte
aspecte instituţionale:
a) sub aspectul componenţei5, trebuie remarcat
faptul că, potrivit noului art.203/ TCE, Consiliul UE
poate avea o componenţă suplă (nefiind obligatoriu
şi exclusiv format din miniştrii de externe ai
statelor membre, precum în cazul Consiliului
ALADI). Consiliul UE poate avea o componenţă
flexibilă şi variată (cuprinzând reprezentanţi la
nivel ministerial). În al doilea rând, Consiliul UE
nu este format doar din miniştrii de externe ai
statelor UE, ci se poate reuni în diferite formaţiuni
ministeriale, pentru a discuta diverse probleme, de
la agricultură până la relaţiile externe ale Uniunii,
încheierea de acorduri internaţionale sau politica
externă şi de securitate comună.
Întruniri la nivel ministerial, cu diferite grade de
periodicitate (anual sau ori de câte ori este necesar),
fără a presupune o componenţă exclusiv din miniştri
de externe, apar şi în cazul Consiliului Executiv
al Uniunii Africane (regula 3/Regulamentul de
Procedură al Consiliului Executiv, care stabileşte
faptul că, în compunerea acestuia intră miniştrii
de externe sau alţi miniştri sau reprezentaţii cu
depline puteri ai guvernelor statelor membre), dar
şi în cazul altor tipuri de întruniri ministeriale în
sectoare specializate, precum Comisia Miniştrilor
de Comerţ Exterior (din cadrul Acordului de la
Agadîr, partea a cincea, art.24, paragr.2).
Ca şi în cazul Consiliului UE, Preşedinţia
Comisiei Miniştrilor de Comerţ Exterior/ Acordul
de la Agadîr6 este deţinută prin rotaţie, de fiecare din
statele membre, în ordine alfabetică (art. 203/TCE
menţionează, în acelaşi sens, folosirea sistemului
de rotaţie în asigurarea Preşedinţiei Consiliului

UE, pentru o durată de şase luni, de către fiecare
stat membru al Consiliului UE7).
Însă Acordul de la Agadîr /2004 nu prevede (datorită naturii sale juridice de „acord economic de
integrare”, care nu creează o uniune politică având
nevoie de reprezentare externă) faptul că statul care
deţine Preşedinţia unei astfel de Comisii (de Comerţ Exterior sau a Miniştrilor de Externe) să fie şi
Preşedintele entităţii politice. Dacă în cazul Acordului de la Agadîr acest lucru este firesc, Uniunea
Africană (care este o entitate politică de integrare,
similară UE) nu prevede în Actul Constitutiv de
la Lomé /2000 că Preşedinţia Consiliului Executiv
ar fi şi „Preşedinţia Uniunii Africane” (de fapt, nu
există nicio prevedere referitoare la existenţa unei
„Preşedinţii a Consiliului Executiv”, spre deosebire de cazul Consiliului UE).
b) sub aspectul funcţionării8, trebuie spus că, în
ceea ce priveşte deliberarea în cadrul Consiliului
UE, ordinea de zi este stabilită de Preşedinte, în
mod provizoriu şi aprobată prin adoptarea sa de
către Consiliul UE. Ordinea de zi este structurată
în două părţi, prima cuprinzând puncte asupra cărora nu este nevoie de dezbateri, deoarece pentru
ele s-a obţinut în prealabil acordul la nivelul organismelor Consiliului UE. În partea a doua sunt cuprinse probleme care impun deliberări, dezbateri şi
aprobarea lor prin votul participanţilor9. În temeiul
tratatelor în vigoare, Consiliul UE este o instituţie
politică puţin transparentă în opinia noastră, deoarece reuniunile sale se ţin cu uşile închise, numai
membrii Comisiei Europene având dreptul la cuvânt. Deciziile Consiliului UE nu pot fi luate decât
de miniştri, ca membri ai acestei instituţii10. Pentru
a accentua caracterul puţin transparent al Consiliului UE (sursa principală a deficitului democratic
al Uniunii, în opina noastră), tratatele comunitare
ori modificatoare nu prevăd o posibilitate concretă
de tragere la răspundere politică a Consiliului UE
în faţa Parlamentului European. Consiliul UE, ca
instituţie cu compoziţie interguvernamentală, este
însă principalul legiuitor european, prin procedura codeciziei asociindu-şi Parlamentul European,
ceea ce creează o situaţie specifică în procesul
decizional din cadrul UE în raport cu o organizaţie internaţională. Toate aceste aspecte deosebesc
Consiliul UE faţă de celelalte Consilii sau Comisii
Ministeriale din acordurile de integrare şi din organizaţiile de integrare11 (care funcţionează ca organe
interguvernamentale şi nu ca parlamente de facto
- aspect care se datorează şi incapacităţii juridice a
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acestor organe de a adopta acte legislative supranaţionale). Excepţia în acest sens este reprezentată de
caracterul supranaţional al „normelor” şi „directivelor” adoptate de Consiliul Executiv din cadrul
Uniunii Africane, care îi conturează acestui organ
un profil de legislator supranaţional (împreună cu
Adunarea, celălalt legislator al Uniunii Africane).
În al doilea rând, pe plan european, în ceea ce
priveşte regulile generale de întrunire a Consiliului
UE (acesta fiind convocat de Preşedintele său
la iniţiativa acestuia, a unuia din membrii săi
sau a Comisiei Europene), se remarcă faptul că
Parlamentul European nu poate convoca această
instituţie (posibil în virtutea faptului că are o poziţie
de legiuitor european egală cu a Consiliului, fapt
care exclude această prerogativă a Parlamentului
European).
Probabil pentru a ilustra o relaţie specifică politică pe plan instituţional între un organ interguvernamental (Consiliul Executiv UA) şi un parlament
regional (Parlamentul Pan-African), regulile de
întrunire ale Consiliului Executiv UA în sesiunile
de lucru nu prevăd convocarea acestuia de către
Parlamentul Pan-African (pentru sesiunile ordinare, regula 8 stabileşte că întrunirile Consiliului
Executiv UA vor fi de două ori pe an sau în cazuri
excepţionale, la alte date convenite, la iniţiativa
Comisiei, după consultarea cu Preşedintele Consiliului Executiv şi a statelor membre). În cazul sesiunilor extraordinare, regula 12 recunoaşte dreptul de a adresa o astfel de solicitare Preşedintelui
Consiliului, oricărui stat membru sau Preşedintelui
Comisiei în consultare cu Preşedintele Adunării
(sesiunea ţinându-se în urma aprobării cu majoritatea de 2/3 a statelor membre).
Am putea spune că, în actuala etapă de
dezvoltare a Uniunii Africane pe plan legislativ,
doar cuplul „Adunare-Consiliu Executiv” are
capacitatea juridică de a emite norme juridice
supranaţionale (regulamente, directive)12, în timp
ce Parlamentul Pan-African este doar un organ
cu atribuţii consultative şi de recomandare (deci,
nu este un co-legislator, precum Parlamentul
European în raport cu Consiliul UE). Acest lucru
duce în cazul Uniunii Africane, la o concentrare a
prerogativelor legislative supranaţionale în cadrul a
două organe interguvernamentale, ai căror membri
nu sunt aleşi de popoarele africane, ci au calitatea
de miniştri naţionali (lucru care este evitat în cadrul
instituţional UE, în care şi Parlamentul European
deţine rolul de legislator european).
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Spre deosebire de Consiliul UE (care nu este
responsabil nici în faţa Parlamentului European,
nici în faţa Consiliului European), în Uniunea
Africană Consiliul Executiv îşi angajează
răspunderea politică în faţa Adunării (organ similar
Consiliului European) şi nu în faţa Parlamentului
Pan-African.
În ceea ce priveşte sesiunile Comisiei Ministeriale
de Comerţ Exterior/Acordul de la Agadîr, acestea
vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată pe an,
precum şi ori de câte ori este necesar (la cererea
unui stat membru). Potrivit art.31 şi 32/ tratatul de
la Montevideo, Consiliul ALADI se întruneşte în
sesiuni la convocarea Comitetului Reprezentaţilor
(singurul organ permanent al Asociaţiei). Tratatul
de la Montevideo nu prevede însă, funcţia
de „Preşedinte ALADI” sau de „Preşedinte
al Consiliului” care să deţină, prin extensie,
Preşedinţia Asociaţiei13. De asemenea, acest tratat
nu stabileşte o modalitate de responsabilitate
politică a Consiliului (care este organul suprem al
Asociaţiei) în faţa altui organ politic al Asociaţiei,
de unde şi supranaţionalitatea specifică (pe plan
decizional şi privind inexistenţa responsabilităţii
politice) acestui organ interguvernamental (ceea
ce îl apropie de situaţia Consiliului UE).
Deşi toate aceste organe sunt plenare (în
componenţa lor intrând miniştrii de resort din
fiecare stat membru), numai unele dintre ele ocupă
în mod exclusiv poziţia de organ suprem în structura
instituţională a organizaţiei/ entităţii/ acordului
respectiv, în alte cazuri împărţind poziţia supremă
fie cu Parlamentul (de exemplu, cuplul Consiliul
UE - Parlamentul European, pe plan legislativ, în
cadrul UE), fie cu un alt organ interguvernamental
(cuplul Consiliul UE - Consiliul European, pe plan
decizional în cadrul UE; cuplul Consiliul Executiv
- Adunare, în cadrul Uniunii Africane), oglindind,
deci, o diversitate a structurilor instituţionale ale
sistemelor politice de integrare şi ale organizaţiilor
internaţionale de integrare.
c) sub aspectul atribuţiilor14 pe care le au
de îndeplinit aceste organe, potrivit actelor
constitutive, se înregistrează din nou o mare
diversitate de competenţe, în funcţie de tipul de
structură instituţională din care organul respectiv
face parte. Astfel, potrivit art.8/ tratatul instituind
Uniunea Maghrebului Arab, Consiliul Miniştrilor
de Externe are atât un rol tehnic, auxiliar Consiliului
Prezidenţial (care este organul suprem al UMA)
prin atribuţia de a pregăti sesiunile acestuia, cât
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şi o competenţă destul de generală (care nu este
însă decizională, pentru a nu afecta monopolul pe
care îl are în acest domeniu, Consiliul Prezidenţial
UMA). Această competenţă priveşte examinarea
chestiunilor pe care i le supun atenţiei Comitetul
de Urmărire a Afacerilor Uniunii (veritabil organ
supranaţional), cât şi Comisiile Ministeriale
Specializate. Atribuţii normative întâlnim în cazul
Comisiei Miniştrilor Comerţului Exterior din cadrul
Acordului de la Agadîr (art.24 privind elaborarea
normelor juridice în diferite arii de interes general)
sau în cazul Consiliului ALADI (competenţele
conferite de art.30/ tratatul de la Montevideo de
a adopta decizii15 privind conducerea politică
superioară a procesului de integrare economică) ori
în cazul Consiliului Executiv al Uniunii Africane
(competenţa, conform art.13/ Actul Constitutiv
de la Lomé, de a lua decizii asupra politicilor de
interes comun).
După cum se observă, organizaţiile internaţionale de integrare ori acordurile de integrare nu
specifică vreun tip de competenţe legislative care
să fie încredinţate Consiliilor în cauză, ceea ce nu
înseamnă că astfel de competenţe nu ar exista („regulamentele” şi „directivele” pe care le poate adopta Consiliul Executiv al Uniunii Africane având
o natură juridică asemănătoare actelor juridice de
drept comunitar pentru Consiliul UE). De asemenea, o trecere în revistă a atribuţiilor decizionale
ale Consiliului ALADI ilustrează de fapt, o adevărată competenţă supranaţională normativă, prin
natura juridică a actelor pe care Consiliul le adoptă
(art.30/ tratatul de la Montevideo): impunerea de
norme generale pentru îndeplinirea obiectivelor
Asociaţiei şi al procesului de integrare; stabilirea
unor norme de bază pentru reglementarea relaţiilor dintre Asociaţie şi alte asociaţii regionale, organisme sau entităţi internaţionale; revizuirea şi
actualizarea normelor de bază în anumite domenii
de integrare economică; stabilirea directivelor la
care trebuie adaptate lucrările organelor restante
ale Asociaţiei. Faţă de aceste atribuţii, prin interpretarea extensivă a noului art.202/ TCE, Consiliul UE nu doar că dispune de atribuţii decizionale
în pilonul comunitar16, ci şi în ceilalţi doi piloni
interguvernamentali (PESC; CPJP)17, ceea ce dovedeşte o constantă extindere a competenţelor sale
decizionale, în temeiul tratatelor în vigoare.
Prin tratatul de la Lisabona, acest rol decizional
omniprezent al Consiliului UE se consolidează,
ilustrând o adevărată preeminenţă a acestei

instituţii cu natură interguvernamentală dar cu rol
supranaţional, faţă de toate celelalte instituţii UE.
În ceea ce priveşte alte tipuri de competenţe18
pe care „Consiliile” interguvernamentale (din
organizaţiile internaţionale de integrare sau
înfiinţate prin acorduri de integrare economică)
le deţin, se cuvin a fi menţionate atribuţiile lor de
supervizare (Consiliul ALADI are, spre exemplu,
competenţa de a examina rezultatele sarcinilor
îndeplinite pentru Asociaţie, Consiliul Executiv
UA monitorizează implementarea politicilor
decizionale şi a acordurilor adoptate de Adunare,
are sarcina de a se asigura că toate acţiunile
şi iniţiativele privind Africa sunt conforme cu
obiectivele Uniunii, de a examina rapoartele,
deciziile, proiectele şi programele Comitetelor UA,
de a aproba regulile Comitetelor, de a supraveghea,
monitoriza şi conduce activităţile acestora).
Prin intermediul Comitetului Politic şi de
Securitate (art.25/ TUE, modificat prin tratatul de la
Nisa), care redactează rapoarte adresate Consiliului
UE la cerere sau din proprie iniţiativă, Consiliul
UE monitorizează atât situaţia internaţională în
domeniul PESC cât şi implementarea politicilor
convenite de statele membre. Consiliul UE
poate autoriza Comisia Europeană pe durata
unei operaţiuni de management al crizelor să ia
deciziile potrivite în materie de control politic şi
de conducere strategică a operaţiunii. Consiliul
UE conferă autorizaţia de începere a unor forme de
cooperare întărită în cadrul UE, de către unele state
membre (art.27C/TUE, în modificarea tratatului
de la Nisa); Consiliul UE este cel care autorizează
Comisia Europeană să deschidă negocieri în
domeniul încheierii acordurilor privind politica
comercială comună (art.133, paragr.3 /TCE,
modificat prin tratatul de la Nisa). Toate aceste
competenţe acordate unei instituţii cu natură
juridică interguvernamentală reflectă ocuparea
unei poziţii supreme în ierarhia instituţională de
facto a UE, de către Consiliul UE, în defavoarea
Parlamentului European ca instituţie aleasă direct
de cetăţenii europeni. Pe de altă parte, este vorba
de competenţe decizionale, de supervizare şi
de autorizare pe care Consiliul UE le deţine în
cadrul UE ca sistem politic deja consolidat, aflat
pe o treaptă superioară de evoluţie a procesului de
integrare politico-economică, în raport cu celelalte
„Consilii” analizate.
În ceea ce priveşte competenţele bugetare19
ale „Consiliilor” analizate, trebuie să remarcăm
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faptul că, spre deosebire de Consiliul UE (care
are importante asemenea atribuţii atât în temeiul
tratatelor în vigoare cât şi potrivit tratatului de la
Lisabona20, precum atribuţia de a stabili proiectul de
buget cu majoritate calificată, atribuţia de a adopta
proiectul de buget cu amendamentele stabilite de
Parlamentul European sau de a modifica aceste
amendamente, conform noului art.272/ TCE, de
a adopta dispoziţiile privind sistemul de resurse
proprii al Comunităţii – noul art. 269/ TCE), alte
„Consilii” ale organizaţiilor internaţionale de
integrare nu au atribuţii bugetare. De exemplu, nu
Consiliul ALADI, ci Comitetul Reprezentanţilor
Permanenţi (un alt organ decizional din structura
ALADI) are rolul de a stabili contribuţiile statelor
membre la bugetul Asociaţiei (fără să fie, deci,
vorba de o procedură co-decizională de adoptare
a bugetului ALADI, buget care nu este finanţat
din resursele proprii ale organizaţiei, în ciuda
caracterului său de integrare).
Consiliul Executiv al Uniunii Africane este un
alt exemplu de Consiliu interguvernamental care
nu are încă rolul predominant al Consiliului UE
în adoptarea bugetului Uniunii. Astfel, în virtutea
regulii 5, paragr 1, lit.h /Regulamentul de Procedură
al Consiliului Executiv UA, acesta poate doar să
examineze proiectul de buget al Uniunii şi să îl
transmită Adunării pentru dezbatere (Adunarea
fiind aceea care va adopta bugetul UA, conform
art.9/ Actul Constitutiv de la Lomé).
Pe planul relaţiilor externe21, Consiliul
Executiv al UA, conform regulii 5, paragr.1, lit. i
şi lit j are anumite atribuţii specifice, în scopul de a
impulsiona procesul de integrare de pe continentul
african, precum: promovarea cooperării şi a
coordonării cu Banca Africană de Dezvoltare, cu
alte instituţii africane, cu Comisia ONU pentru
Africa dar şi cu Comunităţile Economice Regionale,
stabilirea politicilor de cooperare între Uniune şi
partenerii africani, asigurarea conformităţii tuturor
activităţilor şi iniţiativelor referitoare la Africa, cu
obiectivele Uniunii Africane. Consiliul ALADI
dispune, în schimb, de alte competenţe decizionale
specifice, anume, în materia stabilirii de relaţii între
Asociaţie şi alte asociaţii regionale, organisme sau
entităţi internaţionale (însă nu reprezintă Asociaţia
în relaţiile cu statele terţe, această atribuţie fiindui încredinţată Comitetului Reprezentanţilor
Permanenţi, un alt organ politic şi decizional specific
ALADI). Această situaţie reflectă un rol adesea
modest al „Consiliilor interguvernamentale” din
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organizaţiile internaţionale de integrare datorită,
în opinia noastră, gradului insuficient de evoluţie
politică a integrării respectivei entităţi politice. În
cazul unui acord de integrare, accentul este pus
fie pe integrarea economică, fie uniunea politică
urmează a fi organizată detaliat prin acorduri
ulterioare, care să aibă în vedere şi domeniul
relaţiilor externe al respectivei uniuni de state.
Spre deosebire de aceasta, Consiliul UE joacă
un rol primordial în domeniul încheierii acordurilor internaţionale cu statele terţe sau cu organizaţiile internaţionale22 (autorizează Preşedinţia,
asistată de Comisia Europeană, dacă este cazul, să
înceapă negocierile, încheie acordurile internaţionale, la recomandarea Preşedinţiei (art. 24/TUE,
în modificarea tratatului de la Nisa), ia deciziile
necesare pentru definirea şi implementarea politicii externe şi de securitate comune, recomandă
Consiliului European strategii comune şi le pune
în aplicare prin adoptarea unor acţiuni comune şi a
unor poziţii comune, asigură unitatea, coerenţa şi
eficacitatea acţiunii Uniunii (art. 13/TUE), adoptă
acţiuni comune în domeniul PESC care angajează
statele membre în luările lor de poziţie şi în conducerea acţiunilor lor (art. 14/TUE), adoptă poziţii
comune, definind poziţia UE în probleme particulare de natură geografică sau tematică (art. 15/
TUE); numeşte un reprezentant special cu mandat
legat de anumite probleme politice particulare (art.
18/TUE).23 Toate aceste competenţe decizionale
reflectă nivelul ridicat de evoluţie al procesului de
integrare europeană faţă de alte procese de integrare care nu au cunoscut încă o politică externă
şi de securitate comună ori care nu au format încă
o uniune politică, dar exprimă, în acelaşi timp, şi
complexitatea şi originalitatea UE, ca entitate ce
afectează unui scop de integrare („uniunea fără încetare mai strânsă”), aşa cum a afirmat de altfel şi
doctrina, ambele sale dimensiuni (cea interguvernamentală şi cea comunitară).24
Totuşi, trebuie să privim celelalte entităţi/
acorduri de integrare dintr-o perspectivă
dinamică, ele fiind procese în plină evoluţie;
astfel, art.24/ Acordul de la Agadir, referindu-se
la competenţele Comisiei Miniştrilor de Afaceri
Externe, precizează că aceasta va fi responsabilă
cu sprijinirea cadrului politic al Acordului şi că
va stabili măsurile politice necesare impulsionării
şi extinderii structurilor acestui Acord. La fel,
Comisia Miniştrilor Comerţului Exterior va
fi responsabilă cu supervizarea implementării
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Acordului şi cu obligaţia de a căuta soluţii de
a depăşi dificultăţile eventuale ce ar apărea în
implementarea Acordului. Comisia are totodată,
obligaţia de a adânci „nivelul de cooperare şi de
asimilare între membri”, ceea ce corespunde, fără
îndoială, unui scop de integrare, atins prin acţiuni
graduale. Consiliul UE poate avea şi el, prin raport
cu această situaţie, competenţe de iniţiativă sau de
impulsionare a acţiunii comunitare, competenţe
care îşi au originea în acorduri politice între statele
membre în vederea aprofundării integrării europene
şi nu în competenţele ce îi sunt acordate de tratatele
comunitare şi modificatoare ca instituţie UE25.
Un alt tip de competenţe recunoscute Consiliului
UE atât în temeiul acordurilor în vigoare dar şi în
baza art.49/TUE, în modificarea tratatului de la
Amsterdam sunt cele referitoare la procedura de
aderare a statelor la UE (art. 49/TUE, care conferă
Consiliului UE competenţa decizională principală
şi doar în mod secundar o competenţă în această
materie şi Parlamentului European)26.
O procedură cu totul specială (diferită, în opinia noastră, de procedura aderării, din cadrul UE)
apare în art.29/ Acordul de la Agadîr (prin care se
instituie o zonă de liber schimb între statele arabe mediteraneene). Intitulat „Anexarea”, art.29
prevede competenţe decizionale ale Comisiei Ministeriale de Relaţii Externe având în componenţa
sa toate statele membre, competenţe în materie de
aprobare a cererii unui alt stat arab de „a fi anexat
la acest Acord”. „Anexarea” acestui stat la Acordul de la Agadîr va avea ca efect obligaţia noului
stat membru de a implementa toate deciziile luate
în cadrul Acordului înainte de „anexarea” sa. Considerăm că este vorba, în acest caz, de o terminologie specifică unui acord de integrare, care reflectă originalitatea sa faţă de UE (unde se foloseşte
termenul juridic neutru, de „aderare”, precum în
cazul unei relaţii juridice guvernate de dreptul internaţional între un stat candidat şi o organizaţie
internaţională).
Art.30/ Acordul de la Agadîr subliniază natura de integrare a Acordului (încheiat pe o perioadă nedeterminată), permiţând însă expres oricărui
membru de a se retrage din Acord prin simpla informare a Comisiei Ministeriale.
După cum am mai afirmat, acest aspect nu este
reglementat în niciun fel în cazul UE (în temeiul
tratatelor în vigoare) şi care, în baza tratatului de
la Lisabona ( art. 49A/TUE) priveşte o procedură
complexă27 în raport cu art.30/Acordul de la Agadîr,

dovedind implicit complexitatea întregului cadru
instituţional al UE.
În schimb, art.29/Actul Constitutiv de la Lomé
al Uniunii Africane foloseşte o sintagmă neutră,
întâlnită în cazul aderării la organizaţiile internaţionale de cooperare („obţinerea calităţii de membru”), însă nu conferă Consiliului Executiv (ci
Secretariatului Uniunii, „Comisia”) competenţe în
acest sens. Consiliul Executiv nu are competenţe
nici în ceea ce priveşte procedura de încetare a calităţii de stat membru (art.31), ceea ce îl distinge
radical de Consiliul UE. Spre deosebire de această
situaţie, Consiliul ALADI (prin art.30, lit.i din tratatul de la Montevideo) este organul politic care
„acceptă adeziunea noilor state membre” (monopol decizional).
„Consiliile interguvernamentale” din cadrul
unor astfel de acorduri/ entităţi de integrare
beneficiază şi de prerogative de a numi28 alte organe
(tehnice ori politice) sau Înalţi Funcţionari: astfel,
Consiliul Executiv UA alege comisarii pentru a
fi numiţi de Adunare, alege membrii Comisiei
Africane a Drepturilor Omului şi Popoarelor (în
mod asemănător numirii prin acord comun de
către guvernele statelor membre, a judecătorilor
Curţii de Justiţie din cadrul UE). Consiliul ALADI
desemnează Secretarul General al Asociaţiei, însă,
spre a pune în evidenţă originalitatea cadrului
instituţional al UE, trebuie remarcat că niciunul
dintre aceste Consilii nu are o atribuţie atât de
importantă precum cea a Consiliului UE de a
numi după aprobarea Parlamentului European,
întreaga Comisie Europeană, adevărat „guvern
supranaţional”, pe baza art.214 (2)/ TCE, modificat
prin tratatul de la Nisa (competenţă care, în
varianta art. 9D/TUE, în modificarea tratatului de
la Lisabona, va reveni Consiliului European).
d) sub aspectul actelor juridice adoptate29 şi al
modalităţii de luare a deciziilor30, se pot remarca
alte diferenţe între Consiliul UE şi „Consiliile“ din
cadrul acordurilor de integrare sau al organizaţiilor
internaţionale de integrare. În temeiul tratatelor în
vigoare (art.249/TCE), Consiliul UE, împreună cu
Parlamentul European, dar şi singur, poate adopta
regulamente, directive, poate lua decizii şi poate
formula recomandări şi avize. Primele trei tipuri
de acte juridice au valoare obligatorie şi caractere
juridice specifice dreptului comunitar european
ca drept de integrare, în raport cu actele juridice
emise de organele altor organizaţii internaţionale
de integrare regionale.
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Potrivit art. 249/TFUE, Consiliul UE adoptă în
comun cu Parlamentul European acte legislative,
fiind însă, un legiuitor supranaţional original care
nu poate fi „dizolvat asemenea unui “parlament“
de niciuna din instituţiile UE şi nici de către guvernele statelor membre sau de către parlamentele
naţionale.
În temeiul tratatelor în vigoare, competenţele normative ale Consiliului UE se concretizează
prin adoptarea regulamentelor (acte normative
generale) şi a directivelor şi deciziilor (acte normative având ca destinatari statele membre). În al
doilea rând, ca o materializare a funcţiei de coordonare a politicilor statelor membre, Consiliul UE
poate adopta acte juridice fără valoare obligatorie
(recomandări, destinate statelor membre)31. Datorită faptului că instituţia politică a UE în discuţie,
anume Consiliul UE, are un rol preeminent în implementarea procesului de integrare europeană, se
cuvine să menţionăm şi faptul că, în virtutea competenţelor sale executive (de punere în aplicare a
normelor juridice pe care le-a adoptat, prin acte administrative), Consiliul UE poate adopta astfel de
acte (directive de execuţie, regulamente de execuţie, decizii) în domeniul politicii transporturilor, al
ajutoarelor publice etc. Faţă de toată această gamă
de acte juridice supranaţionale pe care Consiliul
UE le poate adopta, ca acte aparţinând dreptului
comunitar, celelalte tipuri de organe similare din
cadrul organizaţiilor internaţionale de integrare
sau al acordurilor de integrare nu se află la acelaşi
nivel de evoluţie deoarece, cu unele excepţii, ele
nu pot adopta asemenea acte juridice.
Astfel, art.24 / Acordul de la Agadîr nu specifică
natura juridică a „regulilor” pe care le poate emite
Comisia Ministerială a Comerţului Exterior în
domenii ţinând de implementarea Acordului, în
ciuda caracterului de integrare al acestei Comisii.
Consiliul ALADI, în schimb, poate adopta
un tip de acte juridice de integrare (obligatorii
pentru statele membre sau pentru celelalte
organe politice din structura ALADI, având ca
obiectiv impulsionarea procesului de integrare
politică şi economică): decizii (art.30/ tratatul de
la Montevideo), norme generale, recomandări
(ca acte juridice speciale, de integrare, în cadrul
ALADI), directive, norme de bază, toate aceste acte
juridice fiind destinate reglementării procesului de
integrare latino-american sub egida ALADI.
Un tip de acte juridice (adoptate de un Consiliu
interguvernamental dintr-o entitate de integrare
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creată după modelul UE) apropiat de actele juridice
supranaţionale din dreptul comunitar (emise de
Consiliul UE) îl reprezintă actele juridice adoptate
de Consiliul Executiv al Uniunii Africane. Astfel,
potrivit regulii 34 din Regulamentul de Procedură
al Consiliului UA, se pun bazele unui adevărat
corp juridic supranaţional african, format din:
regulamente (obligatorii şi aplicabile în toate statele
membre, legile naţionale trebuind să fie modificate
spre a fi conforme acestora), directive (acte
juridice emise de Consiliul Executiv şi adresate fie
tuturor statelor membre, fie unor state membre, fie
particularilor, obligatorii în privinţa obiectivelor
de atins şi lăsând autorităţilor naţionale puterea de
a hotărî forma şi mijloacele care trebuie utilizate
pentru implementarea lor).
Aceste tipuri de acte juridice legislative, care pot
fi adoptate de un organ cu denumire de „Consiliu
Executiv” şi nu de Parlamentul Pan-African
ilustrează existenţa unui tipar al preeminenţei
organului de tip interguvernamental (Consiliul de
Miniştri) în faţa parlamentului regional, ambele
fiind însă organe aparţinând unei entităţi politice de
integrare (Uniunea Africană). Desigur, în virtutea
competenţelor executive de care dispune, Consiliul
UA poate adopta directive de execuţie (regula 5
paragr. 1 lit. g conferindu-i prerogativa de a adopta
orice acţiune în domenii care îi sunt supuse atenţiei
de către Adunare). Regula 34 îi permite totodată să
adopte acte neobligatorii, fie juridice, fie politice
(recomandări, declaraţii, rezoluţii, opinii) care lar apropia de un organ interguvernamental dintr-o
organizaţie internaţională de cooperare, dacă nu ar
fi destinate să armonizeze şi să orienteze (într-un
scop integraţionist) punctele de vedere ale statelor
membre.
Caracterul supranaţional al regulamentelor şi
directivelor32 emise de Adunare şi de Consiliul UA
este întărit şi de atribuţia sancţionatorie exercitată
asupra statelor care nu respectă deciziile şi politicile UA, competenţă recunoscută atât Adunării, cât
şi Consiliului Executiv, după aprobarea Adunării):
întreruperea legăturilor de transport şi de comunicaţie cu alte state membre; alte măsuri economice
sau politice hotărâte de Adunare (art.23, paragr.2/
Actul Constitutiv de la Lomé; regula 34, paragr.2/
Regulamentul de Procedură al Consiliului Executiv). De asemenea, Regula 25 prevede aplicabilitatea automată a regulamentelor şi directivelor emise de Consiliul Executiv UA, după trecerea a 30 de
zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uni-
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unii Africane sau de la data specificată în decizii.
Valoarea juridică obligatorie a acestor acte juridice
se va manifesta atât faţă de statele membre, cât şi
faţă de organele UA şi faţă de Comunităţile Economice Regionale, ceea ce accentuează caracterul de
drept supranaţional al unor astfel de acte juridice.
Prevederi asemănătoare, referitoare la competenţa sancţionatorie a Consiliului UE33 pentru
nerespectarea de către statele membre UE a obligaţiilor din actele normative obligatorii emise de
acesta (regulamente, decizii, directive) nu apar în
tratatele de la Maastricht, Amsterdam sau Nisa (cu
excepţia cazului în care Consiliul UE decide să
suspende dreptul de vot al reprezentantului guvernului statului membru în Consiliu). Acest lucru nu
are însă niciun efect cu privire la îndeplinirea, de
către statul astfel sancţionat, a altor obligaţii care
îi revin ca stat membru. Totuşi, există o competenţă sancţionatorie a Consiliului UE, însă nu pentru
nerespectarea obligaţiilor dintr-un act juridic normativ emis de acesta (precum în cazul Consiliului
Executiv UA), ci pentru nerespectarea principiilor
de la art.6(1)/TUE.
Modalitatea de luare a deciziilor în cadrul
Consiliilor analizate este diferită; astfel, potrivit
regulii 19 din Regulile de Procedură ale Consiliului
Executiv al Uniunii Africane, acesta îşi adoptă
deciziile prin consens (în lipsa căruia deciziile se
vor adopta prin vot cu majoritate calificată); în
cazul deciziilor de procedură, acestea se adoptă
cu regula majorităţii simple. Potrivit regulii
27, fiecare stat membru din acest Consiliu are
dreptul la un vot, ceea ce reprezintă o diferenţă
importantă faţă de modalitatea de luare a deciziilor
în cadrul Consiliului UE (în care se folosesc trei
tipuri de voturi: majoritatea calificată, în continuă
extindere, majoritatea simplă, unanimitatea ca
o contrabalansare a tendinţei supranaţionaliste,
prin tendinţa interguvernamentală). Astfel, în
Consiliul UE, în temeiul tratatului de la Nisa, votul
cu majoritate calificată s-a extins la noi domenii
(cooperarea judiciară în materie civilă, încheierea
de acorduri internaţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale şi a serviciilor), în detrimentul
unanimităţii.
Pentru ca un acord să fie încheiat, potrivit
tratatului de la Nisa, este necesar votul favorabil
a 14 state din 27 de membri, o decizie putând fi
luată dacă minim 14 state au votat în favoarea ei
sau dacă reprezintă cel puţin 62% din populaţia
europeană.

Regula majorităţii calificate (care demonstrează
o modalitate supranaţională de adoptare a unor
hotărâri de integrare)34 este stabilită şi în art.43
/ tratatul de la Montevideo, în ceea ce priveşte
Consiliul ALADI. Prin excepţie de la această regulă,
Consiliul poate adopta decizii cu majoritate de 2/3,
fără a interveni un vot negativ, în domenii precum:
modificări aduse tratatului, adoptarea deciziilor
care corespund conducerii politice, superioare
procesului de integrare, adoptarea deciziilor care
formalizează rezultatul negocierilor multilaterale
prin stabilirea şi aprofundarea preferinţelor tarifare
regionale, acceptarea aderării noilor membri,
determinarea cotelor de contribuţie ale statelor
membre la bugetul Asociaţiei, stabilirea de norme
minime de reglementare a relaţiilor ALADI cu alte
asociaţii regionale.
După cum se observă, organizaţiile internaţionale
de integrare urmează reguli specifice de organizare
şi funcţionare, inclusiv în ceea ce priveşte Consiliul
interguvernamental din structura lor instituţională,
ceea ce nu ne permite să vorbim, nici chiar în cazul
preluării modelului de organizare şi funcţionare al
Consiliului UE, de o imitare a acestui model ci de o
adaptare a acestuia, în funcţie de nevoile specifice
şi de profilul original al entităţii respective (avem
în vedere aici, în special Consiliul Executiv al
Uniunii Africane).
NOTE BIBLIOGRAFICE:
1 În sensul compoziţiei sale interne (de regulă, din
miniştri ai guvernelor statelor membre).
2 Ca diferite forme ale integrării regionale, în care,
în opinia noastră, intră nu doar „organizaţiile internaţionale regionale” sau „organizaţiile supranaţionale ori
imediate” (care edictează reguli direct aplicabile pe
teritoriul statelor membre şi având efect imediat) – în
clasificarea oferită de Daniel DORMOY, Droit des organisations internationales, 1995, Dalloz, Paris, pp.
6-7. Deseori, statele formează zone de liber schimb,
bazate pe acorduri economice regionale, dar care nu
au structura instituţională ori personalitatea juridică a
unei organizaţii internaţionale (organizaţie care îşi elaborează „propriul său drept intern”, prin normele juridice emise de organele sale).
3 Anthony ARNULL, Alan DASHWOOD, Malcolm
ROSS, Denick WYATT, Wyatt and Daswood’s
European Union Law, London, Sweet and Maxwell,
2000, pp. 64-65, Augustin FUEREA, Drept comunitar
european. Partea generală, Ed. All Beck, Bucureşti,
2003, p. 54.
4 Mai nou, se preconizează încheierea unor
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acorduri de asociere interregionale, de pildă, între UE
şi MERCOSUR sau între UE şi CAN - Comunitatea
Andină -, care să includă crearea zonelor de liber schimb.
A se vedea a IV-a Reuniune UE-ALC, Viena/12 mai
2006, Declaraţia de la Viena. A se vedea şi Comunicatele
anterioare, ale Comisiei Europene: COM(99)105 – Un
nouveau parteneriat Union Européenne – Amerique
Latine à l’aube du 21ème siècle; COM(00)670 – Suivi
du 1er sommet organisé entre l’Amerique Latine, les
Caraibes et l’Union Européenne, http://ec.europa.ur/
comm/external_relations/la/chrono.htm
5 De exemplu, Protocolul Guatemala (protocol la
tratatul general de integrare centroamericană economică)
din cadrul SICA (Sistemul Centroamerican de Integrare
creat prin Protocolul de la Tegucigalpa/1991),
prevede crearea unui subsistem, numit „Subsistemul
de Integrare Centroamericană Economică”. Acest
subsistem, cf. art. 7/Protocolul Guatemala cuprinde,
ca organe principale, trei Consilii interguvernamentale
(Consiliul de Miniştri de Integrare Economică, format
din miniştrii de finanţe şi preşedinţii Băncilor Centrale
din statele membre; Consiliul Sectorial al Miniştrilor
de Integrare Economică, cuprinzând reuniunile
miniştrilor de resort, dar şi Consiliul Agro-Piscicol
Centroamerican, Consiliul Monetar Centroamerican,
Consiliile de Miniştri de finanţe, de economie, de
comerţ, de industrie, de infrastructură, de turism şi
servicii (art. 41). Al treilea Consiliu interguvernamental
menţionat la art. 37, alin. 2 este Consiliul Intersectorial
al Miniştrilor de Integrare Economică. Pe continentul
african, conform Acordului Final SACU/2002, art.
8 menţionează în structura instituţională a Uniunii
Vamale a Africii de Sud, Consiliul de Miniştri compus
din cel puţin un ministru din fiecare stat membru,
organ care devine autoritatea decizională supremă
în chestiunile privind SACU. Tot pe continentul
african, conform tratatului instituind COMESA (art.
9), Consiliul de Miniştri este format din „acei miniştri
care pot fi desemnaţi de fiecare stat membru”. În cadrul
SAI (Sistemul Andin de Integrare), conform Acordului
de la Cartagena, secţiunea B (Consiliul Andin al
Miniştrilor de Externe), art. 15 prevede că este format
din reprezentanţii ministeriali din domeniul afacerilor
externe, ai guvernelor statelor părţi la Acordul de la
Cartagena. În ceea ce priveşte MERCOSUR, tratatul
de la Asuncion, în cap. II, art. 10-11 prevede un
„Consiliu al Pieţei Comune” ca organ superior al Pieţei
Comune, însărcinat cu gestionarea şi cu executarea
tratatului şi a normelor juridice ulterioare adoptate în
cadrul MERCOSUR. Acesta este compus din miniştrii
de externe şi din miniştrii economiei din statele părţi.
Conform Protocolului de la Tegucigalpa (înfiinţând
SICA), în acest sistem de integrare centroamerican
este cuprins (art. 16), un „Consiliu de Miniştri”
compus din miniştrii de resort şi, în caz extraordinar,
dintr-un ministru adjunct. De asemenea, mai trebuie
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menţionat şi Consiliul Ministerial (compus din miniştri
de externe, reunindu-se cel puţin de două ori pe an) din
cadrul SAARC (South Asian Association for Regional
Cooperation) creată în 1985 şi reformată în 1993 (când
a fost semnat un acord privind reducerea progresivă a
tarifelor în regiune). În urma reuniunii statelor SAARC
de la Islamabad (ianuarie 2004), s-a semnat acordul
privind o zonă de liber schimb sud-asiatică (SAFTA),
care intră în vigoare din ianuarie 2006. Cf. art. 10/
SAFTA, se creează un „Comitet Ministerial SAFTA”
(SMC), organ suprem şi decizional responsabil cu
administrarea şi aplicarea Acordului, precum şi a tuturor
deciziilor şi aranjamentelor realizate în cadrul său
legal. Acest Comitet este format din miniştrii de comerţ
din statele părţi. O altă organizaţie de integrare, însă
una africană (SADC/Southern African Development
Community), creată în 1992 (predecesoarea sa fiind
SADCC/Southern African Development Coordinating
Conference, din 1980) cuprinde în structura sa
instituţională un organ suprem, numit „Consiliu de
Miniştri” (format din miniştrii din fiecare stat membru,
de regulă din cei responsabili pentru finanţe sau
economia naţională). După cum se observă, plecând de
la un tipar comun (un „consiliu interguvernamental”
format de regulă, din miniştri), există o mare diversitate
de „Consilii”, având o compoziţie în funcţie de
obiectivele şi de natura juridică a acordului de integrare
(miniştrii de resort).
6 Se subliniază însă, în doctrină, faptul că, încă
de la crearea sa, UMA nu a reuşit să progreseze, nici
nu a fost capabilă să depăşească închiderea frontierei
dintre Algeria şi Maroc, în 1994, blocajul integrării
maghrebiene fiind un „nod gordian” al dinamicii
economice în Maghreb. În al doilea rând, trebuie
remarcat „un adevărat puzzle” de acorduri comerciale
şi de asociere în zonă, dificil de înţeles, între care există
un grad scăzut de contact, de sinergie. A se vedea Ivan
MARTIN, Universitatea Carlos III din Madrid, Le
puzzle de l’intégration sous-régionale dans le sud de
la Méditerranée, Annuaire de la Méditerranée/2003,
European Institut of the Méditerranean, www.mafhoum.
com/press7/224E13.htm.
7 Prin art. 9C/TUE, în modificarea tratatului de la
Lisabona, Preşedinţia formaţiunilor Consiliului UE,
cu excepţia celei a Consiliului Afaceri Externe, este
asigurată de reprezentanţii statelor membre, în cadrul
Consiliului UE, după un sistem de rotaţie egal.
8 De exemplu, Consiliul de Miniştri din tratatul
instituind COMESA (pe continentul african), în art. 9
din actul constitutiv se prevede că se va reuni o dată
pe anul imediat precedând o întrunire a „Autorităţii”
(organul politic suprem). Întrunirile extraordinare ale
acestui Consiliu pot fi ţinute la cererea unui stat membru,
susţinută de cel puţin 1/3 din statele membre. Consiliul
de Miniştri/Acordul Final SACU, conform art. 8, se
va întruni cel puţin o dată în fiecare trimestru al unui
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an financiar doar dacă nu se convine altfel. Consiliul
Ministerial SADC se întruneşte cel puţin o dată pe an,
pentru a evalua progresul şi acţiunile organelor sale
subordonate. SMC-ul sau Consiliul Ministerial SAFTA
se întruneşte cel puţin o dată în fiecare an sau mai des,
oricând se consideră necesar de către statele părţi.
Conform art. 13/Protocolul de la Ouro Preto/1994
privind MERCOSUR, Consiliul Pieţei Comune se
reuneşte ori de câte ori este necesar (dar cel puţin o dată
pe semestru), iar Preşedinţii statelor membre trebuie să
ia parte la întrunirile semestriale ale acestui Consiliu al
Pieţei Comune. Cf. art. 21/Protocolul de la Tegucigalpa
privind Consiliul de Miniştri din cadrul SICA, acesta
se va întruni în diferite formaţiuni sectoriale, ordinare,
intersectoriale ori de câte ori este nevoie sau la cererea
unuia din membrii săi ori a Reuniunii Preşedinţilor. În
cadrul SAI (Acordul de la Cartagena, art. 18), Consiliul
de Miniştri ai Afacerilor Externe se va reuni în sesiune
periodică de două ori pe an, de preferinţă în ţara care
deţine Preşedinţia; Consiliul se poate întruni şi în
sesiune specială, când este nevoie, la cererea oricăruia
din membrii săi. Cf. art. 20 din acelaşi acord, Consiliul
se poate întruni şi în „sesiuni lărgite”, cu participarea
şefilor delegaţiilor de pe lângă Comisie, cel puţin o
dată pe an.
9 Augustin FUEREA, op. cit., pp. 54-55, 62-63.
10 Idem , p. 55.
11 Trebuie remarcată tendinţa organizaţiilor regionale de a-şi dezvolta, la începutul secolului XXI, o
latură de integrare economică şi de a forma împreună
cu alte state, zone de liber schimb sau alte iniţiative
subregionale de cooperare economică. De exemplu,
ADB (Banca Asiatică de Dezvoltare) a jucat un rol de
catalizator în promovarea cooperării regionale încă din
1994, iniţiind programe subregionale destinate să promoveze cooperarea în diferite arii geografice: programul GMS (Greater Mekong Subregion, prin care noii
membri ASEAN – Myanmar, Cambodgia, Vietnam,
Republica Populară Democrată Lao – sunt invitaţi să
se alăture la AFTA sau zona de liber schimb ASEAN);
Aria de Dezvoltare Estică ASEAN – Brunei Darussalem – Indonezia – Malaezia – Filipine (BIMP – EAGA);
Iniţiativa de Cooperare Economică Regională din Asia
Centrală /CAREC); Iniţiativa de Cooperare Economică Subregională din Asia de Sud (SASEC); SAARC;
Forumul Pacificului de Sud etc. Deşi în această zonă
cooperarea regională rămâne „una consolidată între naţiuni suverane” (adică fără să creeze instituţii de integrare precum cele din UE), nu se poate ignora latura de
integrare, de eliminare a barierelor fizice la comerţ, pe
care o presupun asemenea tipuri de cooperări. A se vedea Moving Regional Cooperation Forward, Summary
of Proceedings of the ADB – sponsored Session at the
2002 Bo’ao Forum for Asia and Directions for Future
Promote Regional Cooperation in the Asia Pacific Region, October 2002.

12 Nu doar în cadrul Uniunii Africane regăsim norme juridice supranaţionale similare dreptului comunitar european, ci şi în cadrul MERCOSUR (care este,
însă, o piaţă comună şi nu o uniune politică). Astfel,
conform programului de lucru 2004-2006, destinat
avansării procesului de integrare (politică şi instituţională, printre altele), precum şi în urma celei de-a
XXVI-a Reuniuni a Consiliului Pieţei Comune (Puerto
Iguazú, Argentina, 7-8 iulie 2004) s-au prevăzut proceduri şi mecanisme destinate încorporării şi aplicării
rapide a normelor MERCOSUR care nu necesită transpunere legislativă, în ordinile juridice naţionale. A se
vedea Evolución de la integración regional 2004-2005,
Informe Parcial Enero-Junio de 2005, SP/Di no. 7-05,
SELA, Julio 2005, Secretaría Permanente del SELA,
Caracas, Venesuela; www.sela.org. În cazul tratatului
COMESA (art. 10) se operează o clasificare juridică a
actelor emise de Consiliul de Miniştri, asemănătoare
actelor de drept comunitar european. Astfel, se prevede
emiterea de către Consiliu a regulamentelor (obligatorii în întregime pentru toate statele membre); a directivelor (obligatorii doar pentru statele membre cărora le
sunt adresate, în privinţa rezultatelor ce trebuie atinse);
a deciziilor (obligatorii pentru cei cărora le sunt adresate); a recomandărilor şi opiniilor (fără forţă juridică
obligatorie). Cf. art. 19 din acest tratat, doar Consiliul
poate adopta astfel de acte (un monopol normativ al
acestuia), fără a se specifica dacă aceste acte au caracter „legislativ” ori efect direct, imediat şi prioritar în
raport cu dreptul intern al statelor membre (posibil,
aceste caractere juridice să fie stabilite ulterior, prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie COMESA).
13 În cazul Protocolului de la Tegucigalpa (SICA),
art. 16 prevede că ministrul de resort al statului membru care va fi purtătorul de cuvânt al Americii Centrale va prezida în acel semestru şi Consiliul de Miniştri
respectiv. În cazul Consiliului Pieţei Comune/MERCOSUR, statele membre vor deţine Preşedinţia acestui
Consiliu prin rotaţie, în ordine alfabetică, pentru o perioadă de şase luni. Art. 10/SAFTA prevede că fiecare
stat parte la Acord, în ceea ce priveşte Preşedinţia Consiliului Ministerial SAFTA, va deţine această Preşedinţie pentru o perioadă de un an, în ordine alfabetică. Cf.
art. 8/Acordul final SACU, Preşedinţia Consiliului de
Miniştri va fi deţinută prin rotaţie, de către fiecare stat
membru, pentru o perioadă de 12 luni, în ordinea decisă de Consiliu. Cât priveşte SAI, Consiliul Andin al
Miniştrilor de Externe, art. 19/Acordul de la Cartagena prevede că va fi prezidat de ministrul de externe al
statului care deţine Preşedinţia Consiliului Prezidenţial
Andin, pe o durată de un an.
14 De exemplu, Consiliul de Miniştri SACU supraveghează implementarea politicilor SACU şi aprobă
tarifele vamale. Consiliul SADC aprobă strategiile şi
programele de lucru SADC; acordă consiliere Summit-ului Şefilor de Stat şi de Guvern, asupra politicilor
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generale ale SADC. În cazul Consiliului Pieţei Comune/ MERCOSUR, acesta are printre alte atribuţii: a se
pronunţa asupra propunerilor adresate de Grupul Pieţei
Comune (care este organul executiv MERCOSUR, în
mod similar Comisiei Europene); a formula politici şi
a promova acţiunile necesare pentru conformarea cu
exigenţele Pieţei Comune; clarificarea, când consideră necesar, a conţinutului şi a sensului deciziilor sale;
a crea reuniuni ministeriale şi a se pronunţa asupra
acordurilor ce îi sunt înmânate de aceştia. În cadrul
SICA, Protocolul de la Tegucigalpa prevede rolul Consiliului de Miniştri de Externe, ca „organ principal de
coordonare”,care pregăteşte Reuniunile Preşedinţilor,
asigură reprezentarea regiunii în cadrul comunităţii internaţionale, asigură executarea deciziilor Preşedinţilor, în materia „politicii internaţionale regionale”.
15 Prin „decizii” nu înţelegem neapărat acte juridice aparţinând unui „drept de integrare” (similar „deciziilor” europene adoptate de instituţiile UE), ci un tip
de acte juridice fără valoare obligatorie, având caracter
de recomandare, care pot fi adoptate de organele unei
organizaţii, având diferite denumiri: rezoluţii, hotărâri,
recomandări etc.). În general, nu există o legătură directă între denumirea acestor acte şi valoarea lor juridică
(cf. Raluca MIGA-BEŞTELIU, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Ed. All Beck, Bucureşti,
2000, p. 110). Trebuie însă să remarcăm că şi în cazul
UE (în ceea ce priveşte pilonul PESC), Consiliul European adoptă „decizii comune” (care sunt acte politice
şi nu de drept comunitar): a se vedea Iordan Gheorghe
BĂRBULESCU, Uniunea Europeană. Aprofundare
şi extindere. Cartea I- De la Comunităţile Europene la
Uniunea Europeană, Ed. Trei, Bucureşti, 2001, p. 140
(este însă vorba de o instituţie UE distinctă de Consiliul
UE). În afara pilonului comunitar, în domeniile PESC
şi CPJP, Consiliul UE poate adopta „poziţii comune”
sau „acţiuni comune”, care sunt „acorduri între state”
şi nu acte de drept comunitar (deoarece este vorba de
realizarea unor obiective ale UE).
16 De exemplu, art. 18/TCE, în modificarea tratatului de la Nisa, prin care Consiliul UE poate să adopte dispoziţii pentru facilitarea exercitării drepturilor
de a circula şi de a se stabili temporar în mod liber pe
teritoriul statelor membre, al cetăţenilor UE. Consiliul
UE poate decide măsurile adecvate situaţiei economice,
dacă survin dificultăţi grave în aprovizionarea cu anumite produse (art. 100/TCE, în modificarea tratatului de
la Nisa); Consiliul UE poate să hotărască acordarea, în
anumite condiţii, de asistenţă financiară comunitară statului membru aflat în dificultate sau care este ameninţat
în mod serios cu dificultăţi grave cauzate de catastrofe
naturale sau de evenimente excepţionale, mai presus
de controlul său (art. 100, paragr. 2/TCE, în modificarea tratatului de la Nisa); competenţele decizionale ale
Consiliului UE pe baza art. 133/TCE, în modificarea
tratatului de la Nisa, referitor la politica comercială co-
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mună etc.
17 Iordan Gheorghe BĂRBULESCU, op.cit., p.
144, John FAIRHURST, Law of the European Union,
Pearson Education limited, Pearson and Longman,
Essex, UK., 2006, p. 16.
18 De exemplu, cf. art. 17/Protocolul de la Tegucigalpa, din cadrul SICA, în competenţa Consiliului
Miniştrilor de Relaţii Externe intră şi recomandările
privind primirea de noi membri în SICA sau privind
admiterea de observatori. Atribuţiile Consiliului Andin
al Miniştrilor de Externe/SAI, Acordul de la Cartagena
prevăd, printre altele, formularea politicilor regionale
ale statelor membre în materii de interes regional; orientarea şi coordonarea acţiunilor externe ale diferitelor
organe şi instituţii ale SAI; formularea şi evaluarea, în
coordonare cu Comisia, a politicii generale a procesului SAI. La aceasta se mai adaugă şi alte atribuţii,
precum: a urmări îndeplinirea orientărilor generale ale
Consiliului Prezidenţial Andin, a asigura conformitatea
cu obligaţiile expuse în Acordul de la Cartagena şi în
tratatul de la Montevideo/1980, a dezbate şi a rezolva
orice alte chestiuni de interes comun, aflate în aria sa
de responsabilitate etc. (atribuţii ce pot fi regăsite, întro oarecare măsură, în cazul Consiliului UE).
19 Consiliul Pieţei Comune/MERCOSUR are atribuţia de a adopta decizii în materie financiară şi bugetară (art. 8/Protocolul de la Ouro Preto). Consiliul de
Miniştri SACU aprobă bugetul Secretariatului, al Comitetului Tarifar şi al Tribunalului (art. 8/Acordul final
SACU). Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe (art.
17/Protocolul de la Tegucigalpa) din cadrul SICA are
ca atribuţie aprobarea bugetului organizaţiei.
20 În noul art. 272/TFUE, în modificarea tratatului
de la Lisabona, Consiliul UE şi PE, prin procedura
legislativă specială, sunt instituţiile ce adoptă bugetul
anual al UE. Tot conform tratatului de la Lisabona, noul
art. 269/TFUE prevede competenţa Consiliului UE de
a adopta, după consultarea PE, o decizie care prevede
dispoziţiile aplicabile sistemului de resurse proprii ale
UE. Tot Consiliul UE stabileşte şi măsurile de punere
în aplicare a sistemului de resurse proprii ale UE, după
aprobarea PE.
21 În ceea ce priveşte Comunitatea Andină, menţionăm existenţa „unei politici comune de relaţii externe”.
Încă din 1979, miniştrii de externe ai statelor membre
au început să acţioneze colectiv pe scena internaţională, dând naştere unei acţiuni politice comune. În noiembrie 1979, la Lima, s-a semnat instrumentul juridic
creând Consiliul de Miniştri ai Grupului Andin, a cărui
primă funcţie a fost aceea de a contura o politică comună de externe pentru Comunitate. Protocolul de la
Trujillo/1996 a încorporat în structura instituţională a
Acordului de la Cartagena şi Consiliul Andin de Miniştri de Externe. Prin Protocolul Sucre/iunie 1997 a
fost confirmată, în mod definitiv, politica comună de
externe a Comunităţii Andine, ceea ce reliefează o di-
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mensiune de cooperare interguvernamentală ataşată
unui sistem politic de integrare (precum SAI), asemănătoare pilonului PESC din cadrul UE, în care organul
decizional („Consiliul”) îndeplineşte, în ambele cazuri,
atribuţii legate de politica comună de externe a entităţii
politice de care aparţine.
22 De exemplu, Consiliul Andin al Miniştrilor de
Externe din cadrul SAI îndeplineşte diverse atribuţii
legate de relaţiile externe ale sistemului: a reprezenta
Comunitatea Andină în materii şi în activităţi de interes
comun, a coordona poziţia comună a statelor membre în
forurile internaţionale şi în negocieri, a semna convenţii
şi acorduri cu state terţe şi cu grupuri de ţări sau cu
organizaţii internaţionale, privind cooperarea şi politica
externă. Consiliul Pieţei Comune/MERCOSUR poate
negocia şi încheia acorduri, în numele MERCOSUR cu
state terţe, grupuri de ţări şi cu organizaţii internaţionale
(atribuţie care poate fi delegată şi Grupului Pieţei
Comune).
23 Potrivit tratatului de la Lisabona, în materia
încheierii acordurilor internaţionale (noul art. 188N/
TFUE) Consiliul UE autorizează începerea negocierilor;
adoptă directivele de negociere; autorizează semnarea
acordului; încheie acordurile.
24 Jean-Louis QUERMONNE, Le système
politique de l’Union Européenne, Ed. Montchrestien,
Paris, 2001, pp. 8-9.
25 Iordan Gheorghe BĂRBULESCU, op.cit., p.
145.
26 Potrivit acestui articol, statul solicitant adresează cererea sa Consiliului UE care se pronunţă asupra
sa după consultarea Comisiei Europene şi după avizul
conform al Parlamentului European. În varianta tratatului de la Lisabona, noul art. 49/TUE se modifică, în sensul că statul solicitant adresează cererea sa Consiliului
UE care se pronunţă după consultarea Comisiei şi după
obţinerea aprobării Parlamentului European. Parlamentul European dar şi parlamentele naţionale sunt informate în prealabil (înainte de pronunţarea Consiliului
UE cu privire la cerere), în legătură cu cererea statului
solicitant.
27 Statul membru care doreşte să se retragă trebuie
să notifice intenţia sa Consiliului European, care emite
anumite orientări: În baza acestor orientări, UE negociază şi încheie cu acest stat un acord care stabileşte condiţiile de retragere, acordul negociindu-se pe baza art.
188N, alin. 3 /TFUE şi încheindu-se de către Consiliul
UE, după aprobarea Parlamentului European.
28 De exemplu, Consiliul Pieţei Comune/
MERCOSUR desemnează Directorul Secretariatului
Administrativ al organizaţiei. Consiliul de Miniştri (art.
8/Acordul Final SACU) numeşte Secretarul Executiv
SACU, numeşte şi membrii Comitetului Tarifar.
29 Consiliul de Miniştri din cadrul SICA (Protocolul de la Tegucigalpa) adoptă decizii a căror aplicare
este obligatorie pentru toate statele membre (caracterul

lor executoriu nu poate fi limitat decât prin dispoziţii
cu un caracter legal); însă asemenea decizii pot fi executate de statele membre care nu au obiectat la aceasta.
Cf. art. 17/Acordul de la Cartagena, Consiliul Andin de
Miniştri de Externe adoptă decizii şi declaraţii. Cf. art.
17/Acordul final SACU, instituţiile SACU pot adopta
„decizii” (folosind regula consensului, dacă nu se prevede altfel). Cf. art. 9, Consiliul Pieţei Comune/MERCOSUR se pronunţă prin „decizii”, obligatorii pentru
toate statele părţi.
30 Cf. cap. III, art. 37/Protocolul de la Ouru
Preto, privind modalitatea de luare a deciziilor în
cadrul MERCOSUR, se instituie regula consensului,
cu prezenţa tuturor statelor părţi. În cadrul SACU,
cvorumul pentru reuniunile instituţiilor SACU va
necesita totalitatea statelor membre (dacă nu se
prevede altfel în Acord). Cf. art. 17/Acordul de la
Cartagena, Consiliul Andin de Miniştri de Externe
din cadrul SAI adoptă decizii şi directive prin consens
(dar deciziile vor fi însă, parte a dreptului comunitar
andin). Conform art. 21/Protocolul de la Tegucigalpa,
cvorumul în Consiliul de Miniştri necesită prezenţa
tuturor miniştrilor de resort şi, în caz extraordinar, a
unui ministru adjunct. Fiecare stat membru are dreptul
la un vot în Consiliu, deciziile privind chestiunile de
fond luându-se prin consens, iar când este vreo îndoială
asupra noţiunii juridice a unei decizii (de fond/de
procedură) se va folosi votul cu majoritate. Consilul
de Miniştri COMESA adoptă decizii prin consens, în
lipsa căruia acestea se adoptă cu majoritate de 2/3 din
membrii Consiliului.
31 Iordan Gheorghe BĂRBULESCU, op. cit., p.
142.
32 De remarcat că întâlnim acte juridice cu un
anume caracter de integrare după modelul UE şi
în alte organizaţii internaţionale de integrare de pe
alte continente. De exemplu, trebuie să menţionăm
competenţa Consiliului de Miniştri şi a Comitetului
Ministerial din cadrul CEMAC (Comunitatea Economică
şi Monetară a Africii Centrale) de a adopta: regulamente
care sunt obligatorii în toate elementele lor şi direct
aplicabile în toate statele membre, având o destinaţie
generală, regulamentele-cadru care au aplicabilitate
directă doar cu privire la anumite elemente, directivele
care leagă toate statele membre cu privire la rezultat sau
decizii, care au caracter obligatoriu în toate elementele
lor în raport cu destinatarii acestora.
33 Împotriva măsurilor impuse de Consiliul UE
(instituţie care reprezintă voinţa statelor) şi care
vizează particulari, resortisanţii statelor membre pot
ataca direct în faţa Curţii de Justiţie din cadrul UE
aceste măsuri (prin „recurs împotriva sancţiunilor date
particularilor”), de unde şi caracterul supranaţional al
Curţii de Justiţie. Conform Augustin FUEREA, op.
cit., p. 146. În ceea ce priveşte recursul în faţa Curţii de
Justiţie, „în constatarea neîndeplinirii de către state a
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obligaţiilor decurgând din tratatele institutive”, acesta
este un tip de recurs prin care se poate ataca doar o
decizie a Comisiei Europene (privind nerespectarea,
de către statul respectiv, a obligaţiei decurgând dintrun anumit tratat institutiv), ca „instituţie executivă”.
Decizia Comisiei Europene (şi nu a Consiliului UE)
se atacă prin contencios în plină jurisdicţie, Curtea de
Justiţie urmând să se pronunţe.

34 Unii autori remarcă omnipotenţa Consiliului
UE, fiind de părere că aparţine unei organizaţii supranaţionale şi nu unei organizaţii de cooperare precum
Consiliul de Securitate ONU unde fiecare stat dispune
de un vot egal. A se vedea Jean Louis BURBAN, Les
institutions européennes, Collection fondée par Josette
Peyrard, Librairie Vuibert, Paris, 2002, p. 18. A se vedea şi Augustin FUEREA, op. cit., p. 58.
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Uniunea Europeană - un imperiu modern? Studiu comparativ asupra vechilor şi noilor tipuri de
imperii, Uniunea Europeană - un imperiu al secolului XXI. Spre o civilizaţie unional europeană?
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MANAGEMENTUL RESURSELOR
PENTRU APĂRARE ÎN SITUAŢII
DE CRIZĂ
Dr. Mihail ORZEAŢĂ

Managementul resurselor pentru apărare ar
trebui să fie un subiect de interes nu doar pentru
experţi şi decidenţi, atât timp cât efectele oricărei
decizii din acest domeniu pot fi resimţite de către
societate, în ansamblu.
Umbrela NATO nu ar trebui să fie singura cale
prin care să se gândească securitatea, pentru că
orice stat membru al organizaţiei are obligaţia să
fie atât furnizor, cât şi consumator de securitate.
Mediul global de securitate este acum mai sigur
decât cel de pe vremea Războiului Rece, dar la
nivel regional şi local ne confruntăm în continuare
cu multe riscuri şi ameninţări.
Fiecare criză determină şi o speranţă şi toţi
avem responsabilitatea de a căuta şi de a descoperi
acel punct de cotitură, între declin şi progres,
înainte de a ne reveni.
Cea mai bună cale de a manageria resursele
de apărare în cursul crizelor economice şi
financiare este de a gândi şi de a acţiona luând
în calcul viitorul, astfel, investind în mod special
în cercetare şi dezvoltare, pentru a găsi noi
modalităţi de protejare şi dezvoltare a societăţii
prin participarea activă a tuturor cetăţenilor.
Cuvinte-cheie: resurse de apărare, mediu global
de securitate, riscuri, ameninţări, planificarea
apărării.
Legătura dintre resurse şi nivelul capacităţii
combative a armatei este - sau ar trebui să fie –
foarte bine cunoscută nu numai de experţi militari
şi politico-militari, ci şi de decidenţi politici şi
politico-militari, fiindcă responsabilităţile cresc
proporţional cu treapta ierarhică pe care ne aflăm
fiecare.
Având în vedere că toţi cetăţenii ţării au obligaţia de a plăti taxe, pentru buna funcţionare a statu-

lui, deci, inclusiv a structurilor care au responsabilităţi în domeniul securităţii şi al apărării naţionale,
este imperios necesar ca aceştia să fie informaţi
asupra consecinţelor ce decurg din deciziile referitoare la repartiţia resurselor statului pe domenii
de activitate. Securitatea şi apărarea sunt responsabilităţi comune pentru noi toţi, nu doar pentru
decidenţii şi cei încadraţi în Ministerul Apărării
Naţionale (MApN), Ministerul Afacerilor Externe
(MAE), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi alte structuri cu misiuni de
asigurare a securităţii, integrităţii şi independenţei
ţării, ci pentru toţi cetăţenii adulţi ai ţării. Pe cale
de consecinţă, este foarte important ca atât decidenţii, cât şi cetăţenii să fie bine informaţi asupra
procesului de management al resurselor de apărare, pentru a putea evalua consecinţele unei decizii
luate acum asupra capacităţii de apărare a ţării şi
a capacităţii combative a armatei pe termen scurt,
mediu şi lung şi a credibilităţii ţării în relaţiile cu
aliaţii şi partenerii.
Deciziile în domeniul resurselor alocate
pentru apărare au efecte combinate imediate
asupra structurilor cu responsabilităţi în domeniul
apărării şi al securităţii, dar acestea îşi vor face
simţită influenţa asupra întregii societăţi, mai ales
pe termen mediu şi lung. Se poate spune că, pentru
un om mai puţin informat, o amânare de program
de achiziţii în domeniul apărării va fi, aparent,
doar o prelungire a termenului până la care una din
dimensiunile capacităţii combative a apărării ţării
şi ale armatei va ajunge la parametrii proiectaţi.
Aceiaşi decizie, însă, pentru un expert şi pentru
un decident care se respectă, va echivala cu multe
consecinţe negative pe termen mediu şi lung, de la
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cele în planul relaţiilor economice cu furnizorii şi
până la diminuarea moralului personalului care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul securităţii şi al
apărării naţionale. Pe de altă parte, orice amânare
de program sau de activitate va suplimenta
necesarul de resurse pentru anii fiscali următori,
deoarece, în planurile pe termen lung, programele
şi activităţile amânate trebuie replanificate, situaţie
în care „nota de plată” se încarcă, generând, cu
mare probabilitate, reluarea întregului proces de
planificare a apărării pe termen mediu şi lung.
Aşadar, orice amânare de program ar putea
determina reevaluarea obiectivelor, direcţiilor,
priorităţilor şi termenelor planificate iniţial şi o
reconsiderare a acestora, pentru a identifica soluţii
de corelare a lor cu cantitatea şi calitatea resurselor
alocate.
Efectele se vor propaga la nivelul întregii
societăţi, deoarece o mărire sau o reducere de
buget, la una din structurile guvernamentale, va
antrena un val de modificări la alte sau poate chiar
la toate celelalte structuri ale statului, ştiut fiind
că bugetul naţional nu se poate modifica peste
noapte. De regulă, aceste efecte se vor resimţi şi în
relaţiile cu aliaţii şi partenerii fiindcă planificarea
în structurile euroatlantice este multianuală, iar
programele şi activităţile naţionale amânate ar
putea fi cauza reluării proceselor de planificare, atât
în programele bilaterale cât şi la nivelul Alianţei
şi al Uniunii Europene, situaţie în care ar putea fi
afectate credibilitatea ţării şi a armatei, în relaţiile
cu aliaţii şi partenerii.
Apartenenţa României la NATO şi UE
constituie un element de descurajare pentru cei
mai mulţi agresori potenţiali – dacă există. Pe de
altă parte, apreciem că nu este normal şi suficient
să contăm numai pe umbrela Alianţei pentru
a ne acoperi deficitul de securitate. Deja unii
experţi americani în domeniul politico-militar îşi
exprimă părerea că distribuţia eforturilor între
aliaţi este inechitabilă1 şi că acest fapt, la care
trebuie adăugată atitudinea diferită a SUA şi a
aliaţilor săi europeni faţă de cerinţele mediului
de securitate, pot genera adâncirea divergenţelor
existente deja între America şi Europa. În esenţă,
această opinie tinde să se radicalizeze şi să nu
mai susţină prezenţa unui contingent american
în Europa la aceleaşi dimensiuni ca cel prezent.2
Această atitudine este determinată de: Produsul
Intern Brut al Uniunii Europene, care îl depăşeşte
pe cel al SUA; cheltuielile pentru apărare ale
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UE sunt reduse cu aproximativ 60% faţă de cele
ale SUA3; ameninţările convenţionale şi chiar
neconvenţionale asupra Europei sunt mai mici
decât asupra SUA şi decât în timpul Războiului
Rece.
După cum reiese din documentele pe baza cărora
funcţionează Alianţa Nord-Atlantică, orice stat
membru al acesteia trebuie să fie atât beneficiar, cât
şi contributor la constituirea capacităţii de apărare
a propriei integrităţi teritoriale şi a suveranităţii
naţionale, dar şi la apărarea integrităţii teritoriale
a NATO. Este foarte important de menţionat că, în
cazul producerii unei agresiuni asupra unui membru
al Alianţei, reacţia de susţinere cu forţe de către
celelalte state membre a victimei agresiunii se va
manifesta într-un interval de mai multe zile, timp
în care acesta trebuie să aibă suficientă capacitate
combativă pentru a face faţă situaţiei.
Aceste elemente, care descriu mediul global
şi regional de securitate şi mecanismele de
funcţionare a sistemului de securitate la nivelul
NATO şi al UE, ar trebui să constituie suficiente
argumente atât pentru decidenţii politici cât şi
pentru opinia publică şi să determine căutarea şi
identificarea soluţiilor de evitare a acelor decizii
care vor determina reducerea capacităţii de apărare
a ţării şi diminuarea credibilităţii acesteia în
relaţiile cu aliaţii şi partenerii. Pentru a îndeplini
acest obiectiv este necesar ca toţi decidenţii politici
şi toţi cetăţenii adulţi ai ţării să conştientizeze
principiile şi mecanismele de funcţionare a
apărării şi securităţii şi că nu se pot obţine apărare
şi securitate credibile cu un buget mai redus decât
cel necesar. De asemenea, toţi decidenţii politici
şi cetăţenii cu drept de vot trebuie să înţeleagă că
acestea sunt cerinţe minimale sub care bugetul
apărării nu poate coborî decât cu consecinţe
negative, care pot fi catastrofale în cazul unei
agresiuni armate asupra ţării.
1. Scurtă caracterizare a situaţiei
de securitate regionale
Deşi se consideră că „integritatea teritorială a
celor mai multe state europene nu este sub semnul
întrebării şi apărarea Europei se realizează în
[munţii, n.n.] Hindu Kuş, [totuşi, n.n.] securitatea
multor state europene este ameninţată.”4
Pornind de la aceste considerente şi evaluând
efectele actualei crize economico-financiare pe
care o traversează lumea, concluzionăm că aceasta
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are influenţe negative şi în planul securităţii, deoarece a amplificat unele din riscurile şi ameninţările existente – avem în vedere terorismul, crima
organizată şi tendinţa de nerecunoaştere a frontierelor actuale de către unele state şi comunităţi din
cadrul statelor. În mod firesc, această prognoză ar
trebui să determine măsuri de prevenire a transformării unor riscuri în ameninţări şi a ameninţărilor
în conflicte, ştiut fiind că efectele prevenirii sunt
mult mai benefice decât cele ale contracarării. Din
păcate, însă, unele măsuri, precum cea de diminuare a bugetului pentru apărare, nu pot avea darul
de a contribui prea mult la prevenirea unor riscuri
şi de a descuraja un eventual agresor să îşi concretizeze planurile.
După opinia unor experţi în securitate
internaţională, cea mai mare ameninţare la adresa
securităţii cetăţenilor Europei este „nu terorismul,
nu crima organizată, nu traficul de droguri, nici
chiar şantajul politic bazat pe energie, utilizat
de Rusia. Principala ameninţare este întrebarea:
Iniţiativa Europeană de Securitate sau NATO
ori o Europă pro sau anti America.”5 Această
abordare este „în ton” cu cea a lordului Palmerton,
care aprecia că „Marea Britanie nu a avut
niciodată prieteni permanenţi, ci doar interese
permanente”6 şi cu temerea unor experţi americani
care cred că „existenţa unei schisme transatlantice
se poate dovedi fatală Alianţei în cazul unui
conflict cu întrebuinţarea armelor de distrugere
în masă ...[iar] pericolul pe termen lung pe care
îl reprezintă diferenţele [de abordare între SUA şi
aliaţii săi europeni, n.n.] pentru Alianţă nu trebuie
subestimate.”7
Se pare că, pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul 11 septembrie 2001, opinia publică tinde
să dea uitării pericolele şi ameninţările la adresa
securităţii naţionale şi a celei colective, până când
se întâmplă alte evenimente nedorite, de aceeaşi
amploare sau chiar mai mare, care readuc în prim
plan responsabilităţi neîndeplinite şi angajamente asumate şi neonorate. Este posibil, într-o
asemenea situaţie, să se declanşeze o adevărată
„vânătoare de vrăjitoare” pentru a descoperi ţapi
ispăşitori şi a potoli furia, dezamăgirea, protestele şi nemulţumirea celor mulţi, care cer „capul
lui Moţoc.” Cei mulţi au dreptul de a cere, dar au
şi obligaţia de a înţelege că nu se poate construi
capacitatea de apărare numai cu bune intenţii şi
cu promisiuni. Fără securitate nu putem vorbi de
normalitate, prosperitate şi o viaţă mai bună pen-

tru toţi cetăţenii. Investiţia în securitate şi apărare
poate fi comparată cu investiţia într-o casă. Când
vrem să construim o casă facem eforturi şi sacrificii: reducem cheltuielile pentru consum şi achiziţii
mai puţin importante pentru a ne atinge obiectivul
principal – casa, care ne va apăra de fenomenele
naturii şi de semenii noştri care vor să atenteze la
bunuri care nu le aparţin. Analog, construirea climatului de securitate pentru naţiunea română şi
aliaţii săi se poate compara – păstrând proporţiile
- cu construirea unei case, pentru că securitatea,
la nivel naţional şi al structurilor euroatlantice
din care România face parte, are rolul unei case: ne
apără de riscuri, ameninţări şi ne oferă adăpost în
caz de conflict. Dar, ca şi casa, securitatea trebuie
întreţinută/menţinută pentru a-şi îndeplini rolul pe
care i l-am atribuit. Fără investiţii, securitatea, ca
şi casa, se vor degrada şi atunci când vom avea
mai mare nevoie de ele nu ne pot oferi adăpostul şi
sprijinul de care avem nevoie.
Cu siguranţă sunt mulţi semeni de-ai noştri –
conaţionali sau cetăţeni din statele aliate – care se
întreabă: Cine ar putea îndrăzni să ne atace când, se
ştie, suntem membri ai celei mai puternice alianţe
politico-militare din lume? De ce mai trebuie să
insistăm pe dezvoltarea capacităţii de securitate
şi apărare când Războiul Rece s-a încheiat? Cum
pot fi justificate solicitările de majorare a bugetului
pentru apărare când prognozele pe termen lung
estimează că riscul producerii unui conflict armat
major este redus?
Răspunsurile la această posibilă „salvă de
întrebări” sunt uşor de dat, dar, acum, cel mai
important este să înţelegem felul cum a fost modelat
modul de a percepe realitatea de către opina publică
prin şabloane de genul: „Inamicul (URSS) a fost
distrus (învins)”; „Nu există ameninţare majoră
la adresa securităţii NATO şi a UE”; „Un conflict
armat major este puţin probabil în următoarele
decenii” etc. Urmare a acestui mod de a înţelege
situaţia de securitate, este normal ca cei mai mulţi
dintre oameni să îşi dorească o existenţă normală,
fără riscuri, ameninţări şi conflicte, în care bubuitul
tunului, explozia bombei şi a maşinilor-capcană ar
trebui să fie doar episoade ale unui trecut pe care
nu îl doresc reînviat. Dorinţele, după cum se ştie,
nu pot rezolva probleme, ci pot doar iniţia procesul
de identificare a căilor de soluţionare.
Aşadar, pentru a găsi o soluţie pentru o lume
mai sigură şi mai bună trebuie să o analizăm pe
aceasta în care trăim – în primul rând din punct de
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vedere al securităţii - şi apoi să îi înţelegem mecanismele de evoluţie şi direcţia spre care se îndreaptă. Ulterior trebuie să ne estimăm posibilităţile de a
influenţa această evoluţie în sensul dorit de noi. În
caz că aceste posibilităţi nu există sau sunt nesemnificative, trebuie să ne modelăm evoluţia propriei
comunităţi, pentru a evita impactul negativ al mediului de securitate asupra acesteia sau, în cel mai
rău caz, să reducem la minim influenţa negativă
a mediului de securitate asupra naţiunii şi a organizaţiilor euroatlantice din care ţara noastră face
parte.
Lumea, în ansamblul său, pare să fie mai sigură,
iar recentul acord încheiat între Statele Unite
ale Americii şi Federaţia Rusă pentru reducerea
arsenalelor lor nucleare este dătător de speranţe,
dar sunt încă multe probleme de soluţionat, cum
ar fi:
- sunt încă multe conflicte în desfăşurare
şi destul de multe sunt latente, care ar putea să
reizbucnească oricând;
- criza economico-financiară care zguduie
lumea nu a determinat, aşa cum ar fi fost normal,
o amplificare a cooperării internaţionale, pentru a
identifica soluţii viabile pentru toţi;
- unii conducători politici din unele state
încearcă să se disculpe faţă de cetăţenii lor
pentru eşecul propriilor acţiuni, care au generat o
guvernare ineficientă, acuzând alte state de amestec
în treburile interne cu rea intenţie şi refuzând să îşi
recunoască partea de vină pentru situaţia în care
se află comunităţile pe care le conduc;
- lupta pentru putere din unele state s-a
transformat în adevărat război civil – situaţiile din
Irak, Afganistan, Sudan, Sri Lanka etc. sunt, sau
ar trebui să fie, suficient de elocvente.
Concentrându-ne atenţia pe mediul regional
de securitate, respectiv pe situaţia de securitate
din zona de interes a ţării noastre, desprindem
concluzia că există unele riscuri care, nesoluţionate
corespunzător şi la timp, pot produce conflicte
ale căror consecinţe sunt greu de estimat. Dintre
acestea, mai importante sunt:
- creşterea nejustificată – din punctul nostru de
vedere – a tensiunilor dintre Ucraina şi România,
după decizia Tribunalului de la Haga de a da
câştig de cauză României, în procesul intentat de
ţara noastră Ucrainei, pentru stabilirea statutului
Insulei Şerpilor şi a consecinţelor ce decurg din
acesta, relativ la delimitarea platoului continental
în Marea Neagră, între cele două state;
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- instabilitatea politică şi tulburările sociale din
Ucraina, generate de lupta între tabăra pro-NATO
şi grupările politice care se pronunţă pentru o
politică de apropiere de Federaţia Rusă, pe fondul
crizei economico-financiare, al celei energetice
şi al nemulţumirii cauzate de neacordarea, de
către Alianţa Nord-Atlantică a Member’s Action
Plan (MAP), la summit-ul său din 2008, de la
Bucureşti;
- existenţa unor tensiuni între Ucraina şi
România, respectiv între Moldova şi România,
generate de „moldovenismul etnic... cetăţenia
multiplă...emigrarea ilegală, pe baza discriminării
politice... frustrarea în regimurile de frontieră
din cauza introducerii regimurilor de viză pentru
cetăţenii ucraineni;”8
- creşterea nejustificată a tensiunilor dintre
Moldova şi România, după desfăşurarea alegerilor
din primăvara acestui an în Moldova, urmate de
contestarea rezultatelor şi de reprimarea violentă
a demonstraţiilor, concretizate în expulzarea
ambasadorului ţării noastre la Chişinău şi a
ataşatului militar, pe baza unor acuze la adresa
ţării noastre de imixtiune în treburile interne ale
Moldovei;
- acuze la adresa României, promovate de unii
oficiali şi analişti politico-militari ruşi, de imixtiune în treburile interne ale Moldovei, lansate cu
ocazia tulburărilor care au avut loc după alegerile din primăvară în această ţară, al căror obiectiv
probabil este sprijinirea Moldovei şi posibila demonizare a NATO şi a UE, printr-un membru al
lor, ca urmare a susţinerii Georgiei de către cele
două organizaţii, în timpul şi după conflictul pe
care aceasta l-a avut cu Rusia în august 2008;
- nemulţumirea provinciei sârbeşti Kosovo,
autoproclamată republică, determinată de
nerecunoaşterea independenţei sale de către
România;
- existenţa unor conflicte latente în
proximitatea frontierelor României (Transnistria,
Caucaz, Orientul Apropriat şi Balcani), care pot fi
activate oricând şi pot implica şi ţara noastră;
- amplificarea activităţilor de crimă organizată
transfrontalieră în România şi în unele state
învecinate9;
- amplificarea unor tensiuni etnico-religioase
în unele state vecine sau situate în apropierea
frontierelor României.
Existenţa riscurilor prezentate şi a altora, cu
efecte mai reduse asupra securităţii naţionale, nu
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ar trebui interpretată ca semn prevestitor al unui
război, deşi istoria ne spune că cele mai mari
conflicte armate au izbucnit în momente de criză
– cel de-al Doilea Război Mondial fiind unul din
exemplele cele mai elocvente. Intenţia noastră,
concretizată în enumerarea succintă a riscurilor la
adresa securităţii naţionale, constituie un semnal
de alarmă care trebuie să îndemne la prudenţă
şi la măsuri de descurajare a oricărei intenţii
de agresiune asupra ţării noastre, chiar dacă o
agresiune armată este puţin probabilă.
2. Efectele alocării unui buget mai redus
decât cel necesar asupra capacităţii
de apărare a ţării
Cele mai importante consecinţe ale alocării
unui buget insuficient pentru apărare sunt:
a) în domeniul resurselor umane:
- posibila reducere a numărului şi a calităţii
candidaţilor la admitere în instituţiile militare
de învăţământ, respectiv la angajare ca militari
voluntari - din punct de vedere al nivelului
educaţiei şi al aptitudinilor personale – cauzate
de incertitudinea asupra perspectivei în carieră:
stabilitatea şi existenţa locului de muncă;
posibilităţi de promovare; salarizare mai puţin
motivantă decât în alte sectoare ale administraţiei
şi ale economiei, în condiţiile menţinerii aceloraşi
restricţii referitoare la participarea la viaţa politică,
economică şi socială a societăţii etc.;
- posibila amplificare a exodului personalului
încadrat în forţele armate, în special a celui cu
înaltă calificare, spre alte structuri ale statului
care au responsabilităţi în domeniul securităţii
şi al apărării şi spre societăţi comerciale, care
oferă salarii şi beneficii mai motivante, în
condiţiile asumării unor riscuri mai reduse decât
cele existente în cadrul entităţilor militare din
Ministerul Apărării Naţionale;
- reducerea parţială a nivelului de expertiză, la
nivel individual şi la cel de structură, ca urmare a
reducerii numărului şi a complexităţii exerciţiilor
de instruire şi a părăsirii sistemului de către oameni
cu un înalt nivel de calificare profesională;
- posibila creştere a gradului de insecuritate
şi amplificarea riscului producerii unor accidente
şi incidente pe timpul desfăşurării unor activităţi
complexe, cu ritm intens şi cu grad ridicat de
pericol, din cauza diminuării numerice şi a
complexităţii exerciţiilor planificate şi, mai ales, a

celor executate, care conduc la pierderea parţială
a unor deprinderi de către personal, în special de
către personalul luptător şi cel de conducere;
- posibila creştere a riscului de neîndeplinire a
misiunilor reale şi a celor asumate faţă de NATO
– în special a misiunilor de poliţie aeriană, din
cadrul sistemului NATO de apărare a spaţiului
aerian – NATINADS, ca urmare a nivelului mai
redus de instruire şi calificare a personalului
responsabil cu supravegherea, controlul spaţiului
aerian şi managementul traficului aerian, dar şi a
misiunilor asumate în cadrul operaţiilor Active
Endeavor, Enduring Freedom, Ana Training,
EUFOR etc.;
- posibila reducere a credibilităţii forţelor
armate, în general, din cauza creşterii probabilităţii
de: neîndeplinire a standardelor NATO şi ale UE
şi a cerinţelor minime militare pentru personal,
tehnică şi infrastructură; reducere a nivelului de
operativitate a unităţilor luptătoare; neafirmare a
entităţilor planificate pentru a îndeplini misiuni
sub comanda NATO şi a UE; neîndeplinire
a angajamentelor asumate faţă de cele două
organizaţii euroatlantice etc.;
- posibila reducere a şanselor de succes în lupte
şi în tragerile în ţinte reale şi în cele simulate, în
cadrul operaţiilor reale şi al exerciţiilor interaliate,
din cauza diminuării nivelului de instruire a
personalului, dar şi din cauza uzurii fizice şi morale
avansate a tehnicii de luptă şi a celei de sprijin
logistic, care pot să nu funcţioneze la parametrii
planificaţi sau pot să nu funcţioneze deloc;
- posibila apariţie a riscului de a nu putea
participa la exerciţii reale interaliate din cauza
neîndeplinirii standardelor minime de pregătire a
personalului, în special a personalului navigant,
tehnic şi a celui de la dirijarea aeronavelor, dar şi
a imposibilităţii îndeplinirii baremelor minime de
securitate, stabilite de organizatorii exerciţiilor.
b) în domeniul resurselor materiale:
- uzura fizică mai rapidă a sistemelor de armă,
a tehnicii de luptă şi a tehnicii de sprijin logistic,
din cauza amânării sau a diminuării programelor
de achiziţii şi modernizări, fapt ce va determina o
exploatare mai intensă a tehnicii existente şi operaţionale, pentru a realiza standardele de instruire
a personalului şi a îndeplini misiunile planificate
şi ordonate (unul din cele mai grăitoare exemple
îl constituie situaţia prezentă a avioanelor C-130
care execută de aproximativ trei ori mai multe ore
de zbor decât majoritatea avioanelor de acelaşi tip
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din statele aliate, din cauza menţinerii numărului
de misiuni planificare iniţial, în condiţiile reducerii bugetului alocat pentru mentenanţă, care a
condus la diminuarea nivelului de operativitate al
avioanelor cu peste 40%, faţă de cel necesar);
- uzura morală mai accentuată a sistemelor de
armă şi a tehnicii de toate categoriile şi din toate
categoriile de forţe ale armatei, din cauza amânării
şi chiar a anulării programelor de achiziţii şi
modernizări şi a imposibilităţii înlocuirii tehnicii
vechi;
- creşterea continuă a cheltuielilor pentru
mentenanţă, din cauza uzurii fizice a tehnicii, care
are ca urmare creşterea consumurilor specifice de
combustibili şi lubrifianţi şi a ratei defecţiunilor
tehnicii, pe fondul uzurii fizice avansate şi a
ritmului intens de exploatare;
- reducerea performanţelor tehnico-tactice ale
tehnicii de luptă din cauza uzurii fizice;
- reducerea eficacităţii, a preciziei şi a efectelor
la obiectiv a mijloacelor de luptă care au termenul
de exploatare apropiat de limita maximă dată de
furnizor.
c) în domeniul resurselor financiare:
- creşterea riscului de neachitare a obligaţiilor
faţă de furnizorii de produse şi servicii, care atrage
după sine penalizări şi reducerea bonităţii pentru
tranzacţiile viitoare;
- degradarea continuă a elementelor de
infrastructură din cauza amânării şi a anulării
unor programe de investiţii şi modernizări, cu
consecinţe directe manifestate prin reducerea
posibilităţii de utilizare a acestora în procesul
de instruire şi de manevră operativă şi tactică,
respectiv de dispersare şi scoatere a forţelor de
sub lovitură, în cazul unui atac aerian real;
- posibila reducere a nivelului de
interoperabilitate cu aliaţii şi partenerii şi
amplificarea riscului de neîndeplinire a
angajamentelor asumate faţă de NATO, UE, ONU,
OSCE şi alte organizaţii internaţionale, din cauza
nealocării resurselor financiare necesare pentru
instruire, achiziţii, modernizări şi investiţii;
- posibila diminuare a nivelului de viaţă al
personalului şi a condiţiilor de desfăşurare a
activităţii de către acesta, din cauza fondurilor
insuficiente pentru: plata utilităţilor; a reparaţiilor
şi modernizării clădirilor, a bazei de instruire şi
a bazei materiale a învăţământului; finanţarea
programelor sociale şi a structurilor de asistenţă
medicală şi recuperare etc.
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3. Soluţii de minimizare a efectelor negative
asupra capacităţii de apărare a ţării
Orice diminuare a volumului şi a calităţii
resurselor alocate pentru apărare impune o
reevaluare a procesului de management al resurselor,
începând cu evaluarea riscurilor şi a ameninţărilor
la adresa securităţii şi apărării naţionale, pe tipuri,
domenii şi grad de periculozitate: timp estimat
de manifestare, intensitate şi amploare, efecte
prognozate etc.
Pe baza concluziilor desprinse din analiza
mediului de securitate şi a prognozelor privind
evoluţia riscurilor şi a ameninţărilor la adresa
securităţii şi a apărării naţionale, trebuie elaborate
scenarii a căror simulare va conduce la identificarea
cursurilor de acţiune pentru a stabili decizii care:
- să menţină obiectivele şi nivelul de ambiţie
stabilite anterior sau să le adapteze ori să formuleze
altele noi, pentru a fi concordante cu resursele
umane, materiale şi financiare disponibile şi
alocate pentru securitatea şi apărarea naţională;
- să menţină viabilitatea strategiilor, a
concepţiilor, a planurilor şi a programelor de
achiziţii, investiţii, modernizare, instruire,
operaţionalizare, transformare a structurilor
cu responsabilităţi în domeniile securităţii şi
apărării, implicit a organismului militar etc. sau
să recomande elaborarea unor documente noi de
planificare a apărării pentru a fi adecvate situaţiei
şi a permite gestionarea eficientă a proceselor
subsumate securităţii şi apărării naţionale;
- să stabilească noile direcţii de acţiune, pentru
a menţine capacitatea de apărare a ţării la un nivel
cât mai ridicat;
- să reeşaloneze termenele planurilor şi ale
programelor, astfel încât să se realizeze un nivel
acceptabil de risc, în cazul apariţiei unor situaţii
conflictuale sau chiar a unor agresiuni etc.;
- să identifice noile priorităţi ale securităţii şi
apărării naţionale;
- să valorifice experienţa existentă şi a lecţiilor
învăţate cu mai mare eficienţă şi să creeze condiţii
pentru permanenta implicare în cadrul procesului
de management al resurselor a tuturor celor care
au responsabilităţi în domeniul apărării şi al
securităţii naţionale;
- să identifice căi noi de desfăşurare a
activităţilor care să fie mai eficiente din punct
de vedere al resurselor consumate, în condiţiile
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menţinerii şi chiar ale creşterii calităţii rezultatelor
obţinute; reevaluarea ponderii activităţilor de
instruire reală în raport cu cele de instruire simulată;
reanalizarea metodelor, standardelor, tehnicilor şi
procedurilor de operare, pentru a le optimiza după
criteriile cost şi eficienţă; intensificarea activităţii
de cercetare ştiinţifică, atât în cadrul structurilor
specializate, cât şi în fiecare entitate a societăţii
româneşti, pentru a fructifica potenţialul creator al
întregii naţiuni etc.
4. Concluzii
Reducerea bugetului pentru apărare are efecte
negative importante, care se vor manifesta cu mai
mare intensitate în viitor.
În vremuri de criză, cea mai bună soluţie
pentru depăşirea acesteia este concentrarea tuturor
eforturilor naţiunii pentru a identifica noi căi de
transformare a societăţii, deoarece soluţiile urmate
până în prezent au condus la criză economicofinanciară, cu efecte profunde în toate segmentele
societăţii.
Pe de altă parte, orice criză poartă în ea şi
germenul oportunităţii, al şansei:
- de a căuta şi găsi soluţii noi şi mai eficiente;
- de a regândi obiectivele, planurile şi
programele existente, pentru a le optimiza;
- de a creşte limitele cunoscute ale creativităţii
oamenilor pe noi culmi;
- de a promova competenţa şi profesionalismul,
prin eliminarea oportunismului, a carierismului, a
diletantismului şi a altor tare umane care încă mai
există în comportamentul unora din concetăţenii
noştri;
- de a creşte viteza de adaptare a mentalităţii
personalului la noua realitate, caracterizată de:
modificări dese şi, uneori, bruşte ale situaţiei;
amplificarea riscurilor şi a ameninţărilor, atât în
plan individual, cât şi la nivel de societate şi al
organizaţiilor euroatlantice din care România face
parte etc.

Strămoşii noştri ne-au lăsat multe vorbe
înţelepte, printre care şi îndemnul de a privi cu
optimism în viitor, căci „după nor vine senin.”
Acest îndemn trebuie privit ca şi cel pe care la primit Dănilă Prepeleac al lui Ion Creangă:
„nevoia te învaţă,” adică, ajutorul divin există, dar
trebuie să ne ajutăm şi singuri, pentru că soluţia
cea mai rapidă de ieşire din impas – suplimentarea
bugetului - nu este fezabilă şi de aceea trebuie
identificată alta, care să presupună implicarea
tuturor, nu doar a experţilor şi a decidenţilor.
NOTE BIBLIOGRAFICE:
1 David COMPERT, Richard L. KUGLER, Martin
C. LIBICKI, Mind the Gap - The Promoting a
Transatlantic Revolution in Military Affairs, Institute
for National Strategic Studies, National Defense
University Press, Washington D.C., USA, 1999, p. 8.
2 Op. cit., pp. 6-7.
3 Op. cit., pp. 7-8.
4 Dr. John L. CLARKE, What Roles and Missions
for Europe’s Military and Security Forces in the 21st
century?, The Marshall Center Papers No. 7, August
2005, p. 5.
5 Sergiu MEDAR, NATO-ESDP Complementarity
– the Solution for European Security, articol publicat
în The Defense and Security of Europe: NATO and
ESDP, editată de Iulian CHIFU, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2008, p. 43.
6 Gwyn PRINS, Strategy, Force Planning and
Diplomatic/Military Operations (DMOs), The Royal
Institute of International Affairs, Chatham House,
London, 1998, p. 19.
7 David COMPERT, Richard L. KUGLER, Martin
C. LIBICKI, op.cit., p.7.
8 Iulian CHIFU, Oazu NAHOI, Oleksandr
SUSHKO, Societal Security in the Trilateral Region
of Romania-Ukraine-Republic of Moldova, Editura
Curtea Veche, Bucureşti, 2008, pp.285-293.
9 Preşedintele României, Strategia de securitate
naţională a României, Bucureşti, 2007, pp.12-16.

Generalul (r) Mihail ORZEAŢĂ (morzeata@yahoo.com), fost locţiitor al Şefului Statului Major
General, este profesor universitar asociat-invitat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2009

47

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

SECURITATEA ECONOMICĂ
ŞI PROVOCĂRILE CRIZEI
ECONOMICO-FINANCIARE GLOBALE
Dr. Gheorghe MINCULETE
Dr. Maria-Magdalena POPESCU

Pentru mulţi oameni, actuala criză economică a
venit ca o săgeată din cer. Şi totuşi, încă din 1970,
experţi din întreaga lume avertizau că economia
globală se îndreaptă către o criză de proporţii.
În anii ’60, ţările vestice au concluzionat
că extracţia petrolului, exploatările miniere şi
amplasarea sondelor de extracţie în diverse zone
(care, inevitabil, au fost poluate) reprezintă un preţ
mult prea mare pentru producţia în masă.
În 1968, o mână de industriaşi, politicieni şi
oameni de ştiinţă, care dispuneau de suficiente
venituri pentru a elabora studii şi a aplica teste
computerizate, care să scoată la suprafaţă, la nivel
virtual, dezastrele economice prin care trecem
astăzi, a înfiinţat Clubul de la Roma, iar primul lor
raport - „Limitele creşterii“- a şocat autorităţile şi
instituţiile media din întreaga lume.
Raportul s-a bazat, în principal, pe studii aplicate asupra a cinci procese globale, precum: industrializarea prea rapidă, creşterea stocurilor de
produse pentru consum, terminarea resurselor neregenerabile şi degradarea mediului înconjurător.
Analiza noastră, centrată pe realităţile sumbre
ale prezentului, încearcă o introspecţie în corelaţia
dintre actuala criză economico-financiară globală
şi securitatea economică.
Cuvinte-cheie: securitate economică, criză
economico-financiară globală, turbulenţe pe
pieţele internaţionale, măsuri intervenţioniste,
redresarea economiei globale, noua ordine
economică globală.
Europa comunitară a fost fondată pentru a
consolida securitatea economică şi politică a
fiecărei naţiuni europene, fiind legendară intenţia
ştergerii rivalităţii franco-germane, prin punerea
în comun a unor ramuri economice strategice. Un
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scop politic a fost slujit cu un mijloc economic, şi
toate acestea la nivel înalt, acolo unde se discuta
despre securitatea naţională şi interesul naţional.
Securitatea economică reprezintă un concept
complex şi dinamic. Complexitatea sa derivă din
multitudinea de procese şi fenomene economice,
sociale, financiare pe care le presupune. Pe de altă
parte, aici, intervine consistent globalizarea, văzută
atât ca proces, cât şi ca fenomen care acţionează
sistematic şi permanent asupra economiilor
naţionale. Dinamismul său este dat de ritmul alert
al proceselor şi fenomenelor economice care se
produc atât la nivel naţional, cât şi planetar.
În condiţiile crizei economico-financiare
globale, securitatea economică ar trebui înţeleasă
ca fiind un factor esenţial al securităţii naţionale,
şi anume, acela care asigură resursele şi echilibrul
dinamic al celorlalte componente ale acestui sistem;
una dintre dimensiunile securităţii naţionale,
regionale şi planetare; deziderat al fiecărui individ,
comunitate umană, stat naţional etc.; obiectiv
prioritar al guvernelor, al organizaţiilor regionale
şi internaţionale care au ca menire asigurarea
şi garantarea securităţii umane globale; stare a
economiei naţionale, văzută ca sursă şi fundament
al eradicării sărăciei, foametei, inegalităţilor
sociale şi economice dintre indivizi şi dintre
diferite regiuni ale unor ţări.
Asigurarea securităţii economice, în contextul
actualei crize, este rezultatul interacţiunii dintre
factorii interni şi externi care potenţează, sau nu,
întreg procesul de producţie, repartiţie şi consum
al bunurilor şi serviciilor realizate într-o economie
naţională.
Actorii statali şi nonstatali joacă un rol deosebit
în realizarea securităţii economice atât la nivel
naţional, cât şi regional şi global1. Se consideră că,
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în sens larg, securitatea economică a unei ţări este
dată de stocul de resurse şi de nivelul de dezvoltare.
Am putea spune că aceasta este, de fapt, o percepţie
restrânsă. Securitatea economică nu poate fi privită
doar în mod static, aproape contabil; ea trebuie
percepută în strânsă legătură cu celelalte aspecte
ale securităţii naţionale şi cu interesul naţional.
În ecuaţie intră şi politica economică promovată,
ţeluri pe termen mediu şi lung, gradul de participare
nu numai la comerţul internaţional, ci şi la întreaga
viaţă economică internaţională.
Corelaţia dintre securitatea economică şi gradul
de integrare economică este dată de vulnerabilitatea
unei economii, văzută ca raport între avantajele
şi dezavantajele economiei naţionale, respectiv
mediul economic internaţional, mediul social şi
politic intern şi capacitatea acesteia de a face faţă cu
forţe proprii provocărilor interne şi externe. Altfel
spus, vulnerabilitatea se referă la posibilităţile
economiei naţionale de a realiza obiectivele
specifice interesului naţional2.
Suntem, o ştim bine deja, în mijlocul unei crize
economice globale. Nimic nu e mai uşor, într-o
astfel de situaţie, decât ca organismul economic
global să alunece pe panta dezintegrării prin
colaps. Putem ajunge, bunăoară, să punem în
discuţie, în astfel de condiţii, ideea de libertate a
pieţei. La urma urmei, totul, în această criză, pare
să sugereze că piaţa liberă poate provoca dezastre.
Şi totuşi, ea nu are până acum o soluţie generală.
Dimpotrivă, fiecare naţiune îşi caută propriile
soluţii. Prin urmare, criza globală este interpretată,
în termeni practici, mai degrabă ca o sumă de
crize locale. Faptul este surprinzător şi plin de
consecinţe. Dacă strategia universală urmărită în
această perioadă a fost de tipul „soluţii locale la
o criză globală“, avem de-a face mai curând cu o
tentativă de deglobalizare3.
Raportul de forţe dintre multinaţionale şi
pieţele locale este astfel schimbat în favoarea celor
din urmă. Faptul că, de exemplu, mari corporaţii
americane au cerut şi solicită în continuare bani
de la Trezoreria Statelor Unite nu înseamnă că
ele au prins gust pentru socialism, ci doar că îşi
renegociază liniile de credit, în condiţiile în care
acestea au devenit exclusiv locale. Criza va lua
sfârşit când acest proces de reaşezare va începe
să devină funcţional. Într-o astfel de ordine,
naţiunile concurează între ele pentru a atrage pe
teritoriul lor companii care, prin însăşi natura lor,
au devenit nonlocale. Această vulnerabilitate a

statelor şi, mai ales, a pieţelor naţionale în raport
cu corporaţiile multinaţionale a fost considerată,
până la criză, inevitabilă. Multinaţionalele au
fost agenţii globalizării în beneficiul propriu, iar
modelul social propus şi susţinut de acestea, adică
comportamentul orientat către satisfacerea cât mai
rapidă a dorinţelor proprii, a fost declarat singurul
model uman raţional4.
Criza economică domină agendele de lucru
ale liderilor mondiali, principalele soluţii propuse
fiind transformarea statului într-un finanţator al
economiilor naţionale şi coordonarea eforturilor la
scară internaţională.
Criza creditelor ce a izbucnit în SUA, în august
2007, a dus la falimentul unora dintre cele mai
mari bănci din lume, iar efectele sale sunt resimţite
în prezent pe piaţa financiară europeană. După
falimentul Lehman Brothers, preluarea Merrill
Lynch de către Bank of America şi naţionalizarea
American International Group (AIG), guvernul
american a adoptat „Legea pentru stabilizarea
economică“, menită să salveze sistemul financiar
de la colaps.�
În prima sa conferinţă de presă în calitate de
preşedinte, liderul american Barack Obama a
solicitat Congresului să adopte cât mai curând
posibil planul de relansare a economiei naţionale,
avertizând că, în caz contrar, economia Statelor
Unite se va confrunta cu „o catastrofă“. „Sectorul
privat este atât de slăbit, încât guvernul federal
este singura entitate rămasă cu resursele necesare
pentru a trezi la viaţă economia“, a argumentat
Obama, care a vorbit despre riscul unui „deceniu
pierdut“, fără creştere economică, similar celui
traversat de Japonia în anii ’905.
Preşedintele Statelor Unite a avertizat, de
asemenea, în discursul său săptămânal de la radio,
că actuala criză financiară din America va dura
ani de zile, nu doar luni. Liderul de la Casa Albă
le-a dat însă concetăţenilor săi şi o veste bună:
Administraţia pregăteşte o strategie de revigorare
a sistemului financiar, care să favorizeze acordarea
de credite americanilor de rând şi companiilor.
În urma demersurilor preşedintelui, legislativul
american a aprobat planul de relansare economică
propus de Administraţie, în valoare de 787 miliarde
dolari. În continuare, Rezerva Federală Americană
(Fed) a anunţat că va extinde programul de susţinere
a sectorului bancar până la 1.000 miliarde dolari,
bani destinaţi să susţină creditele de consum şi pe
cele ipotecare. Programul Administraţiei americane
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ar putea urca, astfel, la circa 1.500 miliarde dolari,
întrucât Trezoreria SUA a anunţat un program de
parteneriat public - privat de circa 500 miliarde
dolari, destinat activelor bancare toxice6.
În Europa, mai multe guverne au anunţat planuri
de salvare a sistemului bancar, care prevăd, în
total, acordarea a circa 1.500 miliarde euro pentru
recapitalizarea băncilor sau garantarea finanţării.
Măsura vine după ce mai multe bănci europene sau confruntat cu probleme de lichiditate7.
Reacţia Rusiei faţă de criza economică mondială
riscă să sporească controlul statului asupra
economiei şi să diminueze competitivitatea ţării,
conform declaraţiilor unui consilier al preşedintelui
Dmitri Medvedev, citat de Bloomberg. „Echilibrul
fundamental“ dintre guvern şi industria privată ar
putea fi afectat, a arătat Igor Yurgens în cadrul unui
raport, adăugând că deţinerile de acţiuni de către
stat în cadrul companiilor ruseşti ar putea creşte cu
încă 10%, de la 45% la sfârşitul anului trecut.
Primul-ministru Vladimir Putin declara, în
decembrie, că statul ar putea achiziţiona participaţii
în cadrul unor companii importante, pentru a le
ajuta să supravieţuiască crizei. ������������������
Guvernul a alocat
50 miliarde dolari pentru a ajuta companiile săşi onoreze datoriile externe, acestea oferind în
schimb o parte din acţiuni drept garanţie8.
Rusia nu este ferită, totuşi, în continuare,
de semnale alarmiste. Preşedintele rus, Dmitri
Medvedev, a declarat recent că economia naţională
trebuie să se pregătească pentru „un an greu“,
primele semne de ameliorare urmând să apară abia
în 2010, consemna publicaţia The International
Herald Tribune9.
Estimarea liderului de la Kremlin este contrazisă
însă de experţii din mediul de afaceri. „Trebuie să
ne pregătim pentru o criză de trei ani“, a afirmat
German Gref, şeful celei mai mari bănci din Rusia,
Sverbank.
Un raport economic înaintat recent preşedintelui
rus şi citat de publicaţia RBK Daily avertiza asupra
vulnerabilităţii economiei ruseşti, dependentă de
exportul de materii prime şi cu un sistem financiar
fragil. Potrivit lui Nikita Maslennikov, expert
pe probleme economice, trei ani de criză vor
transforma Rusia „într-o ţară total diferită“10.
Întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est
a cunoscut deprecieri puternice ale monedelor
proprii. Dacă primele efecte au fost observate la
populaţie, atât prin creşterea ratelor la credite, cât şi
prin majorarea valorii restanţelor, implicaţii asupra
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companiilor au început deja să se înregistreze în
Polonia. În această ţară, piaţa financiară este
mai dezvoltată decât în alte state central şi esteuropene. Numai că între băncile comerciale şi
marile corporaţii au apărut divergenţe legate de
contractele cu opţiuni pe cursul valutar. Acum,
instituţiile de credit trebuie să-şi facă provizioane
(convenţii ���������
contabile care împiedică distribuirea
către acţionari a anumitor sume din profitul
întreprinderii) de aproape 200 milioane euro, în
urma pierderilor pe care le-au suferit clienţii ca
urmare a opţiunilor11. Recent,
�����������������������������
guvernanţii polonezi
au propus un proiect de lege prin care vor să permită
corporaţiilor să se retragă din contractele cu opţiuni
păguboase. Analiştii cehi de la Wood consideră
că între bănci şi companii s-ar putea ajunge la un
compromis, astfel încât nici corporaţiile să nu-şi
asume întreaga pierdere, dar nici băncile să nu fie
afectate prea puternic de efectele negative.
Criza financiară mondială provoacă probleme
imense instituţiilor de credit vest-europene care
şi-au deschis filiale dincolo de graniţele ţării
de reşedinţă. Austria este cel mai recent caz în
panoplia statelor al căror sistem bancar se află în
pragul colapsului din cauza „îndatorării“ masive
a subsidiarelor din estul comunitar. Şi, pentru că
pacea, ca şi războiul, are armele sale proprii, Rusia
a intrat pe fir, în rolul salvatorului excepţional.
EU Observer evidenţia faptul că Austria şi-a
activat toate canalele diplomatice pentru a convinge
maşinăria birocratică a Bruxellesului să adopte
un plan de salvare financiară a ţărilor din estul
Europei, evaluat la 150 miliarde euro. Demersul
���������
oficialilor de la Viena nu este întâmplător: Austria
găzduieşte bănci cu o expunere monetară masivă
în ţări precum Croaţia, Ucraina, Bulgaria şi
România12.
Un eventual colaps al acestora ar provoca
prăbuşirea catastrofală a instituţiilor-mamă, în
condiţiile în care băncile austriece au de „primit“
peste 200 miliarde euro, adică aproximativ trei
sferturi din produsul intern brut al ţării. Italia,
Suedia, Olanda, Franţa şi Belgia sunt alte nume
posibile pe o listă-problemă a statelor ce au trimis
cantităţi însemnate de bani, prin sistemul bancar,
în ţările est-europene.
Pentru a împiedica un scenariu dezastruos pentru
propria existenţă, Austria a încearcat să determine
Uniunea Europeană să accepte un plan de salvare a
ţărilor din est, cifrat la 100 miliarde euro. Totodată,
Banca Centrală din Austria a estimat că băncile
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austriece ar putea face faţă, în viitorul apropiat,
unor pierderi de până la 31 miliarde euro de pe
urma investiţiilor în Europa de Est13.
Responsabilii de la Viena forţează şi o asistenţă
financiară acordată Ucrainei şi ţărilor din Balcani,
estimată la 50 miliarde euro. La întâlnirea din
februarie a miniştrilor de finanţe europeni, de la
Bruxelles, problema a fost intens dezbătută, dar nu
s-a ajuns la nicio concluzie clară.
Germania, cel mai important contributor
la bugetul comunitar, se opune planului de
asistenţă financiară propus de Austria, temânduse că va trebui să finanţeze din buzunarele proprii
„interesele naţionale“ ale altora. Oficialii austrieci
au avertizat însă că nu e doar o chestiune ce ţine
de nevoile legitime ale statului austriac, ci, în sens
mai larg, de o posibilă şi nedorită prăbuşire a ţărilor
din estul Europei.
Creşterea economică din ultimul deceniu a
ţărilor est-europene, alimentată de o creditare
externă ieftină şi accesibilă, a fost înlocuită de
o scădere accelerată a cererii pentru exporturi,
de o diminuare a investiţiilor şi de incapacitatea
tot mai accentuată de a accesa finanţare pe piaţa
afacerilor.
De asemenea, devalorizarea monedelor
naţionale din regiune ameninţă sectoarele care
au împrumutat masiv în euro. EU Observer
vorbeşte de o contractare alarmantă a economiilor
din regiune, avertizând că Ungaria, România şi
Bulgaria „merg“ în trena unei Ucraine aflate în
pragul colapsului.
Recentul raport al Marsh, cea mai importantă
companie de brokeraj în asigurări şi consultanţă
de risc din lume, şi World Economic Forum privind riscurile anului 2009 subliniază faptul că
implicaţiile crizei economice se manifestă în toate
sectoarele economice. Totodată, riscurile pe timp
de criză se schimbă, iar măsurile intervenţioniste
ale guvernelor nu sunt întotdeauna binevenite. Raportul avertizează asupra faptului ca orice acţiuni
de contracarare a crizei pot avea efecte pe termen
lung, nu doar asupra sectorului financiar, ci şi, mai
ales, în ceea ce priveşte riscurile de suprareglementare şi lipsa de resurse pentru a preîntâmpina
alte riscuri, cum ar fi cele legate de infrastructură.
Principalele riscuri care au ieşit în evidenţă
în raportul pentru 2009 sunt legate de continua
scădere a valorii activelor pe tot globul, creşterea
presiunilor fiscale datorate recesiunii, planurilor
de ajutorare şi deficitelor bugetare, potenţiala

moderare a creşterii economiei chineze. Autorii
raportului subliniază importanţa unei guvernanţe
globale. Regulamentele financiare care se nasc
acum trebuie să păstreze echilibrul între a rezolva
problemele de astăzi şi a nu împiedica inovaţia
necesară în viitor14.
Comerţ liber, cu acces la credit doar pentru
proiecte de dezvoltare în interiorul pieţei locale:
aceasta pare să fie structura noului capitalism.
Controlul local al creditului poate înlocui cu
succes vechile practici protecţioniste, garantând
dezvoltarea pieţei locale fără apariţia efectelor
profund nocive generate de protecţionism – şi,
tocmai de aceea, afirmam că accentul pus pe piaţa
locală nu va mai putea conduce, ca în trecut, la
izolaţionism şi autarhie. Iar o piaţă va fi cu atât
mai dinamică şi mai prosperă cu cât sistemul
local de creditare va fi mai bine pus la punct.
Iată de ce băncile de investiţii nu au fost lăsate să
cadă. De altfel, trebuie să menţionăm că, la nivel
european, s-a organizat deja, la început de martie,
un summit asupra crizei economice, cu obiectivul
de a concerta eforturile statelor membre spre a se
„evita protecţionismul“ şi a „întări coordonarea
măsurilor anticriză“.
Reprezentanţii Biroului Internaţional al Muncii
(BIM) au avertizat asupra faptului că este posibil
să apară consecinţa majoră a crizei economice
mondiale, şi anume, trimiterea în şomaj, a până la
51 de milioane de persoane, dacă situaţia continuă
să se deterioreze. Potrivit şefului BIM, ţările
membre ale grupului informal G20 - grupul celor
mai dezvoltate şapte state ale lumii (Germania,
Canada, Statele Unite, Franţa, Marea Britanie,
Italia şi Japonia) - şi Africa de Sud, Arabia Saudită,
Argentina, Australia, Brazilia, China, Coreea de
Sud, India, Indonezia, Mexic, Rusia, Turcia şi
Uniunea Europeană, ai căror reprezentanţi s-au
reunit în 2 aprilie la Londra, pentru a cădea de
acord, asupra măsurilor financiare, şi cu privire
la măsurile urgente care trebuie luate pentru
promovarea investiţiilor productive, obiectivelor
muncii decente şi ale protecţiei sociale15.
Liderii G8 reuniţi, în 08 iulie, în oraşul italian
L’Aquila, consideră că economia mondială încă
se confruntă cu „riscuri semnificative” şi ar putea
avea în continuare nevoie de sprijin, potrivit
proiectului de declaraţie a summit-ului. Preşedinţii
Statelor Unite, Germaniei, Japoniei, Franţei, Marii
Britanii, Italiei, Canadei şi Rusiei�������������
au discutat
despre criza economică, dar nu au luat iniţiative
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importante, în condiţiile în care G20 urmează să
formuleze o reacţie legislativă pe care urmează
să o prezinte în septembrie, la Pittsburgh, după
reuniunea anterioară de la Londra16.
Totodată, liderii G8 au promis 20 miliarde
dolari pentru dezvoltarea agriculturii în ţările
sărace. Această promisiune făcută la summit-ul
menţionat aduce o schimbare de optică în felul
cum sunt ajutate ţările cu deficit alimentar. În loc
de ajutoare sub formă de hrană, ele vor primi mai
ales investiţii în agricultură pentru a-şi obţine
alimentele proprii.
*
* *

NOTE BIBLIOGRAFICE:

Noile vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări
cu care se confruntă astăzi omenirea impun, la
începutul acestui secol, ca, în mod obligatoriu,
conceptul de securitate să se articuleze în jurul
principiilor securităţii internaţionale şi securităţii
naţionale. Această relaţie va permite satisfacerea
simultană a nevoilor globale, statale, ale popoarelor
şi ale persoanelor. Liantul acestei relaţii se găseşte
în securitatea economică, în calitatea sa de
dimensiune a securităţii internaţionale şi statale,
precum şi de resursă a securităţii umane.
Criza financiară globală a evoluat către o
recesiune mondială, iar analiştii spun că actuala
situaţie economică dificilă este mai gravă decât cea
din perioada interbelică. Explozia bulei imobiliare
şi pierderea încrederii de pe pieţele financiare nu
au fost cauzate de o singură decizie.
Specialiştii în economie propun însă şi soluţii.
De pildă, economistul-şef al Băncii Mondiale,
Justin Yifu Lin, a sugerat crearea unui „plan
Marshall“, la scară globală, pentru a le oferi
ţărilor sărace fondurile necesare pentru relansarea
economiilor naţionale: „Eu propun ca ţările cu
venituri mari, conduse de Statele Unite, şi ţările cu
rezerve mari, precum China şi ţările exportatoare
de petrol, să adune 2000 miliarde dolari în următorii
cinci ani, însemnând circa 1% din produsul intern
brut al ţărilor bogate, pentru a ajuta ţările sărace şi
pentru a participa la un plan de relansare bugetară
coordonat la nivel mondial“17.
Noua ordine economică globală, „mai justă,
echitabilă şi stabilă“, în aprecierea participanţilor
la Forumul Economic Mondial 2009 de la Davos,
s-a bazat pe acceptarea puterilor emergente la
masa forurilor de decizie globală, oricât de greu
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le-ar veni asta Americii şi Europei. Cancelarul
german a propus, în acest sens, organizarea unui
Consiliu Economic al ONU, după modelul celui
de Securitate.
Tot mai mulţi economişti şi chiar politicieni
sunt de acord că se cere o nouă eră economică:
a unor răspunsuri fiscale coordonate, a unui
control internaţional asupra tuturor economiilor,
a cedărilor din suveranitatea naţională către
autorităţi multilaterale care să abordeze probleme
multilaterale - rezultatul urmând să fie o creştere
economică globală mai echilibrată, pentru a
răspunde tuturor provocărilor.
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SECURITATEA ECONOMICĂ,
DIMENSIUNE ORGANICĂ A SECURITĂŢII
NAŢIONALE
Marius-Petre ROTARU

Iniţial un atribut al statului, având o singură
semnificaţie, absenţa conflictului militar, termenul
de „securitate” a evoluat de-a lungul timpului, de
la înţelesul tradiţional, unde se pune accentul pe
dimensiunea militară a conflictului dintre state şi
a ameninţării graniţelor ţării, până la accepţiunea modernă, unde se au în vedere şi dimensiunile
economice, sociale, politice, de mediu etc. Problematica securităţii nu se confundă cu funcţionarea
normală a statului pe aceste dimensiuni, ci se referă numai la ameninţările care, prin dimensiunile
menţionate, pun în pericol însăşi existenţa statului.
Conexiunile dintre economie şi securitate, în contextul unui mediu internaţional divers, generează
aspecte importante şi pline de semnificaţie.
Complexitatea securităţii economice derivă
atât din multitudinea de procese şi fenomene economice, sociale, financiare şi nu numai pe care o
presupune, cât şi ca urmare a globalizării, văzută
atât ca proces, cât şi ca fenomen care acţionează
sistematic şi permanent asupra economiilor naţionale. Dinamismul său este dat de ritmul alert al
proceselor şi fenomenelor economice care se produc atât la nivel naţional, cât şi la nivel global.
Cuvinte-cheie: securitate economică, globalizare, dimensiunea economică a securităţii, inflaţie, şomaj.
Din perspectiva plenară a securităţii naţionale,
abordată în sensul şi în înţelesul ei sistemic, securitatea economică reprezintă un concept complex
care, esenţial, constă în capacitatea statului, a societăţii, de a asigura oportun, cursiv, îndestulător
şi eficient resursele de natură materială de care
celelalte dimensiuni ale securităţii naţionale au
trebuinţă, pentru a se manifesta la nivelul maxim
al prezervării lor operaţionale. Definind, la modul
aplicat, dimensiunea cea mai sensibilă a securităţii
naţionale, în sensul că de ea depind organic cele-
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lalte componente ale prezervării existenţei fundamentale a statului român, în situaţia în care îi
sunt puse în pericol fundamentele, integritatea teritorială, independenţa şi suveranitatea, securitatea
economică asigură nu numai resursele salvgardării
vitalităţii statale şi naţionale, ci şi potenţialul dezvoltării în condiţii de înstrăinare conjuncturală a
suveranităţii şi independenţei. În contextul procesual al globalizării, asigurarea credibilă a securităţii economice este cu atât mai dificilă cu cât efectul
dominant al interdependenţelor impune servituţi
cărora nu orice sistem economic este în măsură să
le răspundă corespunzător intereselor sale invocate naţional.
Din perspectiva acestei realităţi, putem afirma
că domeniul economic al securităţii naţionale se
află într-o relaţie de dependenţă faţă de procesualitatea economică globală ceea ce, implicit, pune
în evidenţă o anume dependenţă a securităţii naţionale de sistemul economic internaţional. În aceste
condiţii, este evident faptul că virtuţile securităţii
economice naţionale constă tocmai în capacitatea
şi potenţialul acesteia de a asigura nevoile optime
de resurse pentru a întreţine vitalitatea celorlalte
domenii sistemice. De aceea, în gestionarea securităţii economice naţionale decidenţii politico-statali au neîncetat în vedere: cultivarea unei anume
abilităţi de a menţine capacităţi independente de
producţie militară într-o piaţă globală; eventualitatea ca dependenţa economică de piaţa globală să
fie utilizată pentru atingerea unor scopuri politce;
posibilitatea ca evoluţiile de pe piaţa globală să
crească inegalităţile economice dintre state; riscul
ca globalizarea economică, ce duce la diminuarea funcţiilor economice ale statului, să genereze
efecte perverse, sub forma economiilor subterane,
comerţului ilicit, traficului cu tehnologie, afectarea
mediului înconjurător; riscul ca economia globală să intre în criză, datorită unui leadership politic
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slab generalizat, a decăderii instituţiilor internaţionale, a unor reacţii protecţioniste neinspirate, a
instabilităţii financiare.
Din perspectivă operaţională, la modul general, dimensiunea economică a securităţii naţionale
poate fi proiectată, analizată, evaluată şi modelată
sau remodelată sistemic, luând în considerare indicatori, precum: capacitatea statului de a gestiona
inflaţia, şomajul, calitatea vieţii, balanţa de plăţi
dezechilibrată, lipsa oportunităţilor economice,
nivelul crescut de protecţionism, dependenţa de
resursele naturale externe etc.; capacitatea statelor de a-şi menţine independentă producţia militară din punct de vedere economic, reflectând relaţia
dintre puterea economică şi cea militară; cunoaşterea continuă a intimităţilor relaţionale din raportul dintre cei care, pe piaţa globală, pierd şi
cei care câştigă,în sensul evidenţierii analitice a
condiţiilor care provoacă adâncirea inegalităţilor
economice; proliferarea comerţului ilegal cu fiinţe
umane, droguri, arme uşoare, arme de distrugere
în masă etc. În prezent, fără să intrăm într-o analiză de profil, problema cea mai importantă în ceea
ce priveşte dimensiunea economică a securităţii,
fapt atestat în zone semnificative ale ariei planetare, este sărăcia persistentă şi de mare amploare.
Securitatea economică este, în ultimă instanţă,
consecinţa nemijlocită a puterii economice a
statului, aceasta fiind determinată de factori
precum: mărimea ţării, stabilitatea sistemului
politic, relaţiile cu mediul economic internaţional
şi instituţionalizarea relaţiilor externe, capacitatea
de adaptare instituţională şi umană la schimbările
intervenite în condiţiile interne şi externe etc.
Este un truism să afirmăm că puterea economică, situată la parametri de stare ai prezervării pozitive a securităţii naţionale, generează securitate,
după cum slăbiciunile sale organice produc nesiguranţă, nelinişte şi insecuritate. Dar, securitatea,
la modul generic, nu înseamnă doar un sistem de
protecţie împotriva pericolelor, ameninţărilor şi
riscurilor specifice, după cum insecuritatea nu se
reduce, pur şi simplu, la lipsa unui astfel de sistem
de protecţie. Securitatea este o funcţie importantă de sistem şi de proces, o condiţie a funcţionării
sistemelor şi a menţinerii unui echilibru dinamic
necesar convieţuirii într-un mediu complex, totdeauna schimbător, tensionat, competiţional, cu
evoluţii complicate şi, de cele mai multe ori, imprevizibile. Pe fondul acestei abordări, operăm o
anume distincţie, operaţionalizată conceptual, între

securitatea economică şi dimensiunea economică
a securităţii. Primul concept ţine de funcţionarea
unei economii, de securitatea economică a individului, a familiei, a comunităţii, a statului, de condiţia financiară şi economică a vieţii; cel de-al doilea
vizează funcţionarea, în cuantumul specificităţilor
organizării şi funcţionării societale, a sistemelor
sociale şi politice, a statului, instituţiilor publice, a
organizaţiilor şi organismelor naţionale şi, ca parte
a acestora, internaţionale, a alianţelor şi coaliţiilor
etc. Securitatea economică, în esenţa sa, vizează
asigurarea condiţiilor pentru menţinerea activităţii
economice în parametri normali şi contracararea
a numeroase tipuri de atacuri dintre care cele mai
importante sunt următoarele: fraude financiare;
dependenţe strategice; cybercriminalitate; spionaj
industrial; corupţie; economie subterană. Putem
vorbi, în acelaşi timp, de securitatea economică a
teritoriului, înţeleasă ca un sistem de protecţie a
resurselor, a pieţelor, a întreprinderilor, a locurilor
de muncă, după cum despre securitatea economică putem vorbi şi în termeni de prezervare a activelor strategice naţionale, adică a unor sectoare de
importanţă strategică, aşa cum sunt infrastructurile
critice, energia, industria militară şi tehnologia informaţiei.
În sensul acestei abordări, menţionăm că unele state sunt mai puţin preocupate de un astfel de
protecţionism al securităţii economice, în timp ce
altele n-au renunţat nicio clipă - şi nici nu au intenţia să renunţe - la pârghiile lor de securitate economică, în sensul protecţiei, apărării şi securizării infrastructurilor economice critice, a întreprinderilor
proprii, a resurselor şi pieţelor etc. Pe de altă parte,
dimensiunea economică a securităţii este relevată
de faptul că, fără o economie modernă şi puternică, nu există şi nu pot exista cu adevărat siguranţă, prosperitate şi stabilitate, nici la nivelul individului şi al familiei, nici la nivelul statului, nici
la nivelul comunităţii internaţionale. Securitatea
şi apărarea fac parte dintre acele componente ce
pun în operă modalităţi de îndeplinire a intereselor
vitale ale statelor şi comunităţilor. Curentele neoliberale din economie şi din viaţa politică a unora
dintre state nu ştirbesc sau nu reuşesc să ştirbească
sau să diminueze semnificativ conceptul de securitate şi nici pe cel de apărare. Chiar şi în acele state
unde se cultivă intens filosofia economiei de piaţă,
adică neîngrădirea acţiunii unor factori economici
asupra dinamicii economice, măsurile de securitate economică, de protecţie şi apărare a intereselor
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întreprinderilor, a intereselor naţionale sunt dintre
cele mai drastice. De multe ori, insistenţa cu care
se sugerează sau se impun modalităţi mai mult sau
mai puţin directe de ieşire din keinsianism, de eliminare a oricărei forme de intervenţie a statului în
economie, nu se referă la tendinţele fireşti de dinamizare a economiei, de implementare a unor metode moderne şi eficiente de creştere economică,
prin adaptarea rapidă la situaţia economică reală
şi concretă, ci ea reprezintă doar o altă modalitate
- ceva mai subtilă - a războiului economic. Multe economii naţionale au fost distruse şi din cauza fractalizării economiei şi introducerii haosului
economic, sub forma unor necesităţi de liberalizare a economiei. Căderea unei economii naţionale
are efecte foarte grave în toate planurile, începând
cu securitatea economică a individului şi familiei acestuia şi continuând cu diminuarea securităţii economice a statului, a potenţialului de acţiune
şi de reacţie, în caz de conflict, şi cu amplificarea
vulnerabilităţilor politice, economice, sociale şi
militare ale statului respectiv.
Aşa cum afirmam mai sus, nu există securitate
acolo unde nu există putere. Şi nu există putere
de niciun fel unde nu există putere economică.
Economia este un factor generator de putere şi de
bunăstare. Şi chiar dacă securitatea, din perspectiva
definirii şi abordării naţionale, cuprinde şi alte
componente extrem de importante, cum ar fi
potenţialul demografic, sistemele de valori, adică
o anumită cultură, inclusiv o cultură de securitate
şi apărare, o cultură a alianţelor şi coaliţiilor, un
potenţial diplomatic, un potenţial informaţional
etc., economia se prezintă totdeauna ca o structură
de rezistenţă a puterii, ca o arhitectură generatoare
de putere, securitate şi stabilitate.
Un stat puternic din punct de vedere economic
este un stat stabil, care-şi permite iniţiative politice
şi strategice şi care va fi totdeauna ascultat şi
respectat. Este cazul Japoniei, care, practic, nu
deţine aproape niciun fel de resurse naturale (90
% din materia primă este importantă), al Elveţiei,
situată într-o zonă fără resurse, dar şi al altor ţări.
Aşadar, putem afirma că dimensiunea economică a
securităţii este una de tip sinergic şi esenţial, întrucât
adună în jurul ei şi integrează în acelaşi concept de
putere toate celelalte dimensiuni - umane, culturale,
sociale, informaţionale şi militare -, dându-le forţă
şi consistenţă. Printre principalele caracteristici ale
dimensiunii economice a securităţii, practic, ale
securităţii economice, şi, vrem-nu vrem, implicit,
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ale apărării, avem în vedere şi următoarele
evidenţe: este un factor generator de resurse
materiale şi financiare; reprezintă un suport pentru
toate tipurile de securitate (economică, financiară,
individuală, colectivă, a instituţiilor, a statului etc.);
este un factor disuasiv, de securitate intrinsecă şi
indirectă; alcătuieşte o arhitectură, deopotrivă,
stabilă, în structura ei de rezistenţă, dinamică şi
complexă, în evoluţia ei; este un puternic factor
de globalizare (alături de informaţie), care, în
viitor, va atenua, probabil, conflictualitatea dintre
state, generând alte tipuri de relaţii; reprezintă
suportul de bază pentru parteneriate strategice,
alianţe şi coaliţii; trece din ce în ce mai mult din
principal suport material şi financiar al statului de
drept într-o nouă configuraţie, aceea de suport al
cooperării dintre statele de drept şi al ameliorării
relaţiilor dintre acestea.
Toate aceste caracteristici, la care mai pot fi
adăugate şi altele, arată că economia, fără a-şi
diminua cu nimic rolul de putere, de generator
şi de suport al puterii statului şi, implicit, al
sistemelor de securitate naţională, trece la o
nouă dimensiune, aceea de internaţionalizare, de
globalizare a suporturilor de putere. Deocamdată,
această internaţionalizare este discontinuă şi
fractală, dar se conturează deja o reconfigurare nu
tocmai liniştitoare a noilor piloni şi a noilor areale
de putere, inclusiv de putere economică.
Trebuie subliniat faptul că problematica securităţii, a securităţii economice, nu se confundă cu
funcţionarea normală a statului pe aceste dimensiuni, ci se referă numai la ameninţările care, prin
dimensiunile menţionate, pun în pericol însăşi
existenţa statului. În ceea ce ne priveşte, la modul
concret, optimizarea operaţională a dimensiunii
economice a securităţii naţionale se poate înfăptui,
esenţial, prin: consolidarea stabilităţii macroeconomice şi adoptarea unor politici fiscale coerente, prin promovarea unui sistem de reglementări
stimulative, ferme, constructive; îmbunătăţirea
mediului de afaceri, diminuarea birocraţiei, reglementări favorizante pentru investiţii şi pentru
încurajarea constantă a creşterii economice prin
producţie performantă cerută de piaţă; stimularea,
prin reglementări eficiente, a mediului întreprinderilor mici şi mijlocii; continuarea strategică a
restructurării şi modernizării durabile a sistemului
economic naţional; promovarea unor politici economice funcţionale, în consens cu nevoile sociale
şi cerinţele de schimbare ale pieţei; dezvoltarea
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raporturilor economice internaţionale, centrată
pe forme active, stimulative, reciproc avantajoase; consolidarea sistemului bancar şi de asigurări
şi disciplinarizarea pieţelor de capital în care sunt
implicaţi actori semnificativi ai mediului societal;
relansarea agriculturii şi a silviculturii, ca domenii semnificative ale puterii economice a statului;
amenajarea performantă a teritoriului şi reabilitarea infrastructurii de transport; promovarea largă,
în toate domeniile spectrului economic al sistemului social, a noilor tehnologii, semnificative pentru dezvoltarea postmodernă a societăţii; atragerea
performantă a investiţiilor străine, cu prioritate a
celor din spaţiul unional european şi euroatlantic,
similare sistemelor de securitate colectivă din care
România face parte; dezvoltarea activităţilor subsumate comerţului interior şi asigurarea încurajatoare a protecţiei consumatorilor şi, nu în ultimul
rând, prin garantarea unui sistem concurenţial liber, corect şi onest.
Demersul teoretic subsumat acestei problematici
relevă rolul indispensabil, de fapt, vital, al securităţii
economice în complexul dinamic al securităţii
naţionale, realitate care ne îngăduie să apreciem că
securitatea economică reprezintă pilonul vitalităţii
curente a securităţii naţionale.
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ROLUL COOPERĂRII DINTRE
OFIŢERII DE INFORMAŢII
PUBLICE ŞI JURNALIŞTI ÎN TIMPUL
OPERAŢIUNILOR ÎN SPRIJINUL PĂCII
Dr. Anna ANTCZAK

În secolul 21 cresc rolul media şi influenţa lor
asupra aspectelor politice, economice, culturale şi
sociale. Articolul prezintă rezultatelor cercetărilor
întreprinse printre ofiţerii de informaţii publice
şi corespondenţii de război din contingentele
militare poloneze participante la operaţiunile
de sprijin al păcii. Face o analiză detaliată a
interdependenţelor, relaţiilor dintre cele două
grupuri şi alte unităţi care acţionează pe parcursul
misiunilor şi contribuţia informaţiilor publice la
succesul sau eşecul misiunii. Discută rolul ofiţerilor
de informaţii publice pe parcursul acestui proces
şi importanţa diferiţilor factori care determină
calitatea activităţii de informaţii publice.
Cuvinte-cheie: ofiţeri de informaţii publice,
corespondent de război, strategie de informaţii
publice.
În cursul ultimilor ani, operaţiunile şi misiunile
conduse de NATO, UE, OSCE, precum şi
operaţiunile cu caracter de coaliţie, au devenit
mai complexe şi mai periculoase. De aceea, a
trebuit să evolueze şi modalitatea de transmitere
a informaţiilor despre misiunile şi activităţile
contingentelor militare. Scopul principal al
unei comunicări sociale eficiente în organizaţia
internaţională este promovarea activităţilor,
misiunilor şi scopurilor acesteia. Cu referire la
misiunile dinafara ţării, se presupune că acestea
duc la creşterea nivelului de conştientizare socială,
în termeni de motive şi scopuri ale iniţiativelor1.
Serviciile de informaţii publice care acţionează
în cursul unei operaţiuni nu sunt un element nou,
ci, datorită realităţii în schimbare şi a rolului din ce
în ce mai mare al media în viaţa socială, misiunile
lor evoluează continuu, pentru a se adapta noilor
condiţii. Aria informaţiilor publice este parte
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integrală a tuturor acţiunilor întreprinse în cadrul
conflictelor contemporane. UE, NATO, OSCE,
sau coaliţia ad hoc, precum şi statele care iau parte
la misiuni, trebuie să ia în considerare relaţiile cu
media, astfel, strategia de informare pentru fiecare
misiune ar trebui să includă o „reţetă” pentru a
câştiga „războiul cu informaţiile/media”. Este
nevoie de o pregătire adecvată în multe domenii
– e necesar să se câştige încrederea media şi să
li se poată canaliza atenţia atrage atenţia nu doar
spre evenimentele majore ale forţei, cele negative
şi emoţionale, care, pe de o parte, cer birouri
adecvate de informaţii publice (PAOs), o structură
şi organizare, doctrină, pregătirea personalului
şi o strategie în domeniul informaţiilor publice
(PA), ca şi înţelegerea diferenţelor dintre ofiţerul
de presă şi „luptătorii informaţiilor”2. Succesul în
războiul informaţional depinde de mulţi factori,
de exemplu, campania de informare dinaintea
misiunii, selectarea informaţiilor pe durata
misiunii, relaţiile cu societatea şi media locale, dar
şi cu media naţionale şi internaţionale. Strategia
adecvată şi coordonarea politicii de informare care
vor permite obţinerea dominaţiei în faţa inamicului
este la fel de importantă.
În Polonia (şi, probabil, şi în alte părţi),
ştirile despre misiunile în sprijinul păcii sunt,
în general, limitate la rapoarte venite în urma
vizitelor oficiale, sau atunci când se comit acte
teroriste, sunt ucişi sau răniţi oameni. Astfel de
situaţii creează următoarea imagine care apare
în societate vizavi de misiune: fotografii cu viaţa
paşnică a participanţilor la misiune, a căror sursă
este reprezentată de rapoartele menţionate mai
sus, în contrast cu atacurile teroriste violente, ce
reprezintă motivul pentru care soldaţii sunt ucişi.
Societatea s-ar putea să nu înţeleagă discrepanţa
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dintre un mesaj şi altul.
De asemenea, este extrem de important să
se obţină înţelegerea şi încrederea localnicilor,
astfel încât oamenii să fie conştienţi de scopurile
şi intenţiile misiunii, care să permită acceptarea
prezenţei unor armate străine şi să li se permită să
îşi îndeplinească misiunile mai uşor, influenţând
pozitiv nivelul de securitate. Este crucial să se
sublinieze efectele asistenţei umanitare şi alte
rezultate pozitive ale acţiunilor. Succesul misiunii
în afara ţării depinde semnificativ de atitudinea
populaţiei locale şi de sprijinul social venit din ţară
şi de pe arena internaţională3.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate,
din perspectiva scopurilor întregii operaţiuni,
cooperarea dintre PA, INFOPS4 şi PSYOPS5 este
indispensabilă şi, cel mai adesea, implică CIMIC.
Acest lucru evocă efectul de sinergie – în principal,
în domeniul schimbului de informaţii, căzând de
acord asupra planului de acţiune care să nu îşi
dubleze activităţile.
Încheierea participării poloneze la misiunea
din Irak a devenit o bună ocazie pentru a
efectua cercetări şi analize în domeniul PA care
funcţionează în afara ţării. Au fost câteva întrebări
care au atras atenţia: Care este evaluarea acţiunilor
PA în timpul misiunii? Care este tipul şi care este
calitatea relaţiilor dintre jurnalişti şi PAO? Ce ar
trebui îmbunătăţit? Cercetările efectuate printre
purtătorii de cuvânt polonezi, ofiţerii de presă şi
personalul PAO staff6, ca şi printre jurnaliştii care
participă la operaţiuni în sprijinul păcii au permis
unele concluzii interesante legate de misiunile
şi rolul pe care îl joacă în timpul misiunii, ca şi
despre nivelul de pregătire şi relaţiile pe care le au
cu celelalte elemente ale contingentului.
În secolul 21, cresc gradual rolul media şi influenţa lor asupra conştientizării sociale în majoritatea aspectelor politice, economice, culturale şi
sociale. „Imaginea” realităţii create de către media şi procesate de către societate asupra evenimentelor pe care cea mai mare parte a publicului
o poate poseda numai pe această cale este uneori
unidimensională sau incompletă. Aceasta nu este
întotdeauna un rezultat al lipsei de bună credinţă
a jurnaliştilor sau al lipsei cunoştinţelor de specialitate. Astfel de eveniment sunt, de exemplu, conflictele armate sau operaţiunile în sprijinul păcii.
Regiunea conflictului este adesea greu accesibilă,
şi, astfel, informaţiile despre situaţia de acolo nu
pot fi transmise decât prin corespondenţii de răz-

boi. Merită precizat rolul jurnaliştilor în timpul
unui conflict armat. Este evident faptul că ar trebui căutate adevărul şi dreptatea într-o prezentare
obiectivă a faptelor. Informaţiile trebuie să fie veridice, neutre şi fără să manipuleze. Din nefericire, o astfel de situaţie fiind ideală, are prea puţine
în comun cu realitatea, iar motivele sunt extrem
de diferite. Uneori, jurnaliştii nu au acces la unele informaţii (clasificate sau chiar cenzurate) din
motive politice, de securitate sau propagandistice.
În alte cazuri, structurile media sunt subordonate
propagandei politice din ţara pe care o reprezintă
(este cazul mediei care sunt într-o relaţie strânsă cu
guvernul) sau care vor crea un „bestseller” dintr-o
informaţie (este cazul media „occidentale”), care
vor conţine un element emoţional bine pregătit, nu
neapărat bazat pe fapte. Există reguli generale definite, care funcţionează cu obiectivitate şi interzic
implicarea personală a jurnalistului în evenimentele considerate prioritare.
Cu toate acestea, conflictul dintre necesitatea
subordonării unor reglementări internaţionale (îndreptate spre extinderea scopului unei comunicări
sociale solide) şi emoţiile unei fiinţe umane care
se raportează la tragedia altei fiinţe umane este, în
multe cazuri, o dilemă ce nu poate fi rezolvată7.
Fiecare jurnalist trebuie să ia o decizie, într-un
anume moment, care s-ar putea să nu îl afecteze
doar pe el, ci şi vieţile participanţilor la un anumit
eveniment. Pe de altă parte, e crucial de reamintit,
corespondenţii de război sunt plasaţi în mijlocul a
două lumi – viaţa boemă şi liberală a jurnalistului,
şi lumea ierarhică şi riguroasă a forţelor armate,
care cere respectarea unor reguli concrete, care,
uneori, sunt în contradicţie cu regulile lumii media. De asemenea, jurnaliştii sunt instruiţi de către
militari înainte de a participa la operaţiune, lucru
care le permite să se pregătească şi să înţeleagă
mai bine mediul în care vor lucra. Atât jurnaliştii,
cât şi PAOs, trebuie să înveţe cum să respecte şi
cum să recunoască specificitatea misiunii pe care
o execută forţa.
PAOs au fost direct subordonaţi comandantului
MND CS, lucru care a permis atât purtătorului
de cuvânt, cât şi celorlalţi angajaţi PAO, să aibă
un acces direct la comandant. Este un element
foarte important, care facilitează cooperarea dintre
purtătorul de cuvânt şi comandant, lucru reflectat
în calitatea relaţiilor. Mulţi ofiţeri au remarcat
înţelegerea arătată de comandant pentru rolul pe
care îl joacă media în secolul 21, specificitatea
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Nr.
crt.
1

Misiune

%

Emiterea comunicatelor de presă

100

2

Informarea populaţiei locale în legătură cu acţiunile întreprinse

85

3

Organizarea de conferinţe de presă

85

4

Întâlniri de informare a jurnaliştilor

85

5

Monitorizarea zilnică a media

85

6

Informarea Departamentului de presă şi informaţii despre acţiunile întreprinse

57

7

Explicarea poziţiei comandantului

57

8

Informarea Comandamentului Operaţional despre acţiunile întreprinse

42

9
10

Oferirea de asistenţă pentru sondajele de opinie organizate în societatea locală
Altele

42
40

Figura 1. Misiuni ale personalului PA în cursul misiunii din Irak8

regulilor şi aşteptărilor lor, ca şi esenţa misiunilor
şi provocărilor cu care se confruntă ofiţerii de PA
are o importanţă semnificativă.
De asemenea, ofiţerii PA au fost chestionaţi
în legătură cu principalele sarcini şi elementele
specifice cooperării cu diferite grupuri sociale.
Principalele îndatoriri ale PAO’s au fost:
• emiterea comunicatelor de presă;
• informarea populaţiei locale în legătură cu
acţiunile întreprinse;
• organizarea de conferinţe de presă;
• organizarea întâlnirilor de informare a
jurnaliştilor;
• monitorizarea zilnică a media.
Alte îndatoriri importante au inclus:
• informarea Departamentului de presă şi
informaţii despre acţiunile întreprinse;
• explicarea poziţiei comandantului;
• informarea Comandamentului Operaţional
despre acţiunile întreprinse;
• oferirea de asistenţă pentru sondajele de
opinie organizate în societatea locală.
De asemenea, ofiţerii de PA s-au ocupat cu
organizarea vizitelor jurnaliştilor, pregătirea materialelor de presă despre activităţile contingentului şi au editat site-ul web al MND CS. Elemente
ale misiunilor efectuate sunt prezentate în figura
1. Toate sarcinile ofiţerilor de PA au contribuit la
îndeplinirea scopurilor misiunii prin creşterea conştientizării sociale în ţară, cu privire la mandatul
misiunii, activitatea soldaţilor, ca şi câştigarea
sprijinului societăţii locale pentru activitatea con-
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tingentului şi îmbunătăţirea comunicării interne a
organizaţiei. Aceste activităţi au fost îndreptate şi
spre îmbunătăţirea moralului soldaţilor, menţinerea unei imagini pozitive a întregii misiuni, care sa transferat în atitudinea socială faţă de misiune, şi,
în consecinţă, indirect – în deciziile politice legate
de această operaţiune şi de altele dinafara ţării şi
participarea Forţelor Armate Poloneze (acest lucru
nu ar fi posibil fără un sprijin social).
57% dintre ofiţeri, datorită îndatoririlor, nu au
avut niciun contact cu guvernul irakian. Restul
au avut legături în urma întâlnirilor oficiale pe
parcursul conferinţelor de presă sau a întâlnirilor
cu comandantul diviziei, pentru a discuta despre
situaţia din zona de responsabilitate, sau s-au limitat
la cooperarea cu PAOs ai guvernului. Referindu-ne
la cooperarea cu guvernul local, ofiţerii PA au avut
legături cu aceştia în cursul conferinţelor de presă,
a întâlnirilor cu comandantul sau atunci când s-au
organizat diferite evenimente. Ofiţerii PA nu au
avut prea multe legături nici cu societatea civilă
din Irak. Dacă au existat situaţii în care acestea
au avut, totuşi, loc, aceasta s-a produs în principal
cu ajutorul interpreţilor. Ei s-au dovedit a fi un
element indispensabil al activităţilor de zi cu zi, în
special în monitorizarea media şi cooperarea cu
jurnaliştii care nu vorbeau limbi străine. Deosebit
de utile au fost aşa-numitele „zile albe”, în care
spitalul polonez de campanie a acordat ajutor
irakienilor – o activitate care, pe lângă faptul că
a oferit posibilitatea unui dialog liber între ofiţerii
PA şi localnici, a influenţat pozitiv imaginea
contingentului militar polonez printre indigeni.
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14%
71%
57%

comunicare internă
media din ţară
media locale

Figura 2. Activitatea media dorită de contingent
Notă: procentajul final nu este 100%, pentru că respondenţilor li s-au adresat întrebări cu răspuns multiplu.

Contactele cu media locale s-au bazat pe
cooperarea zilnică – schimbul de informaţii,
materialele şi comunicatele de presă, au existat şi
întâlniri menite să dezvolte relaţiile, sau conferinţe
de presă, briefing-uri şi situaţii de criză. De
asemenea, cooperarea a fost îndreptată şi spre
proiectele de asistare a media locale, realizarea
acestor proiecte şi asistenţa acordată jurnaliştilor
şi familiilor acestora în situaţii de urgenţă. În
cursul întâlnirilor informale, ziariştii locali au fost
de mare ajutor în informarea legată de guvernul
local, atitudinile localnicilor şi popularizarea unor
evenimente precum „zilele albe” sau proiectele

29%

CIMIC. Contactele cu media internaţionale au
fost destul de limitate şi s-au referit, în principal,
la conferinţe de presă în cursul vizitelor oficialilor
şi organizarea şederii acestora în baze, acreditarea
şi asistenţa acordate în pregătirea informaţiilor
despre activităţile MND CS sau alte evenimente
concrete. De asemenea, ofiţerii PA au răspuns la
întrebări venite din partea media internaţionale sau
au trimis comunicate de presă.
În ceea ce priveşte activităţile media dorite
de contingent, ofiţerii PA au acordat prioritate
cooperării cu media locale, rămânând în zona
operaţiunii, pe locul doi au menţionat media civile

71%

85%
72%

o m ai bună c ooperare c u
IN FO PS ş i PSYO PS
s c him bări în s truc tura ş i/s au
org anizarea PAO
deţinerea de echipamente
profesioniste
altele

Figura 3. Elemente care pot influenţa îmbunătăţirea funcţionării PAO
Notă: procentajul final nu este 100%, pentru că respondenţilor li s-au adresat întrebări cu răspuns multiplu.
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Figura 4. Evaluarea cooperării cu Comandamentul, INFOPS şi PSYOPS [în %]

de acasă şi pe poziţia a treia comunicarea internă,
însemnând site-urile Ministerului Apărării şi ale
Editurii Militare, lucru ilustrat în figura 2. Astfel,
cooperarea cu media locale şi construirea unei
imagini pozitive a contingentului şi a activităţilor
sale printre localnici are cea mai mare importanţă,
pentru că este în strânsă legătură cu securitatea
soldaţilor. Cu toate acestea, toate cele trei aspecte
ale activităţii media sunt importante şi niciunul
dintre ele nu ar trebui omis. Odată îndeplinite, ele
dau un efect de sinergie şi posibilitatea obţinerii
de succese în domeniul informaţiilor publice, iar
ofiţerii de informaţii publice cu experienţă sunt
perfect conştienţi de acest lucru.
Ofiţerii de PA au susţinut că sunt puţine
elementele care ar putea îmbunătăţi funcţionarea
PAO. Este vorba de cooperarea strânsă cu
INFOPS şi PSYOPS, un element-cheie, prin
care creşte eficienţa politicii de informare, aşa
cum s-a menţionat în introducere. De asemenea,
au considerat că schimbările din organizarea şi/
sau structura PAO sunt necesare (în principal, e
vorba despre creşterea numărului de ofiţeri de PA
participanţi la misiune; e esenţial ca localnicii să
înţeleagă obiectivele misiunii, lucru ce influenţează
nivelul de securitate al soldaţilor. Elementele care
pot influenţa îmbunătăţirea funcţionării PAO sunt
ilustrate în figura 3.
Ofiţerii de PA au apreciat cooperarea şi relaţiile
eficiente cu comandantul. Opiniile lor legate de
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calitatea cooperării cu INFOPS şi PSYOPS au
variat, dar este vizibil faptul că pe teren sunt multe
elemente ce trebuie îmbunătăţite, astfel încât
relaţiile să fie eficiente (aceasta este o confirmare a
postulatelor anterioare legate de cooperarea strânsă
cu ambele departamente). Evaluarea cooperării
cu Comandamentul, INFOPS şi PSYOPS sunt
prezentate în figura 4. Dominarea evaluărilor nonpozitive a relaţiilor cu INFOPS şi PSYOPS ar
putea proveni nu neapărat din experienţe nefericite,
ci, de asemenea, datorită unei lipse a unor relaţii
mai strânse. Conştientizarea faptului că acesta ar
trebui să devină un impuls pentru stabilirea unui
sistem mai propice, care să permită o astfel de
cooperare şi care să stimuleze nevoia unor astfel
de contacte, de exemplu, prin exerciţii comune
(chiar şi internaţionale). Ofiţerii PA s-au plâns de
lipsa unei pregătiri adecvate şi a înţelegerii rolului
lor ca ofiţeri INFOPS, care a limitat sau chiar a
făcut imposibilă cooperarea.
În general, ofiţerii au evaluat pozitiv interesul
manifestat de comandant şi de soldaţi pentru
activităţile PAO (aceasta este opinia a mai mult
de 85% dintre respondenţi). Acest lucru a fost
demonstrat de citirea comunicatelor de presă de
pe site, asistenţa acordată în editarea materialelor
de presă despre activităţile contingentului
(transmiterea informaţiilor şi a fotografiilor),
înţelegerea acordată modului în care lucrează
ofiţerii de PA. Au fost invitaţi să ia parte la
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Figura 5. Cele mai apreciate trăsături de caracter şi abilităţi ale PAOs, potrivit jurnaliştilor [în %]

activităţile patrulelor şi convoaielor, iar soldaţii
şi-au spus punctele de vedere şi au vrut să fie
informaţi despre fiecare comunicat de presă. Mulţi
soldaţi ştiau despre rolul media în secolul 21 şi
influenţa prezenţei pozitive în media a datelor
despre succesul întregii misiuni. Comandanţii
au înţeles că imaginea pozitivă şi acceptarea
prezenţei contingentului printre localnici au un
impact direct asupra securităţii soldaţilor. Cu toate
acestea, au existat situaţii în lipsa de înţelegere faţă
de activitatea ofiţerilor de PA (43% dintre opinii)
a fost exprimată în comentarii răutăcioase, furie,
dezamăgire – de obicei atunci când au apărut în
presă materiale neplăcute. De asemenea, ofiţerii
de PA au remarcat distanţa faţă de media, care a
fost cauzată de convingerea că prezentau date
mincinoase sau adevăruri spuse pe jumătate.
Satisfacerea nevoilor jurnaliştilor în perioadele
cu activitate intensă (situaţii de criză sau vizite ale
oficialităţilor) a fost percepută drept cea mai dificilă
misiune. A apărut teama ca informaţiile transmise
să nu fie complete şi verificate, pentru că nu există
posibilitatea să explici totul pentru toată lumea şi
pentru media, era mult mai important să „prinzi
ştirea” decât să o verifici de două ori. De asemenea,
ofiţerii PA au remarcat o mare dependenţă de
media din partea părţilor implicate în conflict şi a
partidelor politice din regiune, ceea ce a îngreunat
posibilitatea de a obţine un raport solid. Ei s-au
plâns de lipsa de echipament profesionist şi de
eficienţa scăzută a sistemul intern de informaţii, iar
20% dintre ei s-au plâns de lipsa de înţelegere a PAO
vizavi de funcţionarea sistemului de comandă9, dar

şi de necesitatea explicării rolului PAO. Acest lucru
înseamnă că e necesar să se introducă elemente de
training în informaţii publice pentru toţi soldaţii,
indiferent de specializarea acestora, pentru a
propaga conştientizarea media, misiunile PAO şi
pregătirea în media.
Ofiţerii de PA au susţinut că cel mai mare
succes al lor în cursul misiunii a fost stabilirea şi
dezvoltarea unei imagini pozitive a contingentului
şi a misiunii, în ansamblu, în special printre
localnici şi pentru cei de acasă. Au apreciat într-un
mod extrem de pozitiv relaţiile cu media locale şi
comandament, ca şi asistenţa acordată jurnaliştilor
din aria de responsabilitate. La fel de importantă a
fost prezenţa continuă în media locale interesate de
activităţile umanitare şi proiectele CIMIC, precum
cele din Polonia şi cele internaţionale, precum şi
editarea site-ului web, ce a fost vizitat extrem de
des.
Pentru a analiza problema generală din
cealaltă perspectivă, trebuie să aruncăm o privire
mai atentă la opiniile jurnaliştilor. Aceştia au
apreciat soliditatea şi promptitudinea acţiunii,
precum şi competenţele profesionale. Unii au
apreciat abilităţile organizaţionale şi dispunerea.
Comunicarea este destul de importantă, iar coerenţa
discursului şi calitatea materialelor pregătite sunt
percepute ca nefiind atât de importante printre cele
mai apreciate trăsături de caracter şi abilităţi ale
PAO (figura 5).
Cooperarea dintre jurnalişti şi PAOs, în cursul
operaţiunilor, a implicat, în principal, asistenţă în
stabilirea legăturilor cu soldaţii şi comandamentul,
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societatea locală şi acordul privind vizitele
înafara bazei militare. PAOs au reprezentat
principala sursă de informare privind situaţia din
contingent, de asemenea, ziariştii puteau verifica
informaţiile primite. Purtătorii de cuvânt puteau
alege dintre soldaţii-experţi în anumite domenii,
ceea ce înseamnă că PAO sunt primul punct de
contact pentru un jurnalist, de aceea sunt cruciale
încrederea reciprocă şi înţelegerea priorităţilor.
Toţi ziariştii au confirmat faptul că au avut un
acces direct la soldaţi şi posibilitatea de a vorbi
liber cu aceştia despre misiune. Astfel, acest lucru
neglijează mitul potrivit căruia forţele armate
limitează contactele jurnaliştilor şi nu le permit
să vorbească în public. De asemenea, jurnaliştii
au remarcat că soldaţii au manifestat o deschidere
faţă de media şi că nu le era teamă să vorbească
despre chestiuni din aria lor de responsabilitate.
Mulţi corespondenţi au subliniat că lipsa barierelor
din comunicarea cu soldaţii a fost cea mai bună
dovadă de încredere.
Rolul PAOs în cursul misiunilor îndreptate spre
acordarea de asistenţă corespondenţilor prin stabilirea contactelor necesare cu diferiţi interlocutori
este semnificativ. Cu toate acestea, în multe cazuri,
jurnaliştii s-au organizat singuri, fie pentru că aveau
deja stabilite acele legături şi nu aveau nevoie de
ajutor, sau PAOs nu erau suficient de pregătiţi pentru a furniza un astfel de ajutor eficient. De aceea,
PAOs trebuie să aibă stabilite un număr mare de
contacte printre soldaţii contingentului, dar şi cu
localnici, administraţie şi media. În situaţii de criză, şi nu numai, poate apărea nevoia de utilizare a
unui anumit contact, în cazul unui eveniment concret, cooperarea stabilită anterior este un element
crucial pentru obţinerea succesului. Rolul PAOs în
crearea aşa-numitei „conştientizări media” printre
soldaţi are o foarte mare importanţă.
Merită notat că este esenţială selecţia adecvată a
ofiţerilor de PA care să participe la misiuni şi ar trebui
să includă educaţia lor, ca şi pregătirea, experienţa
şi sensibilitatea faţă de media. Cercetarea a arătat
că eficienţa ofiţerilor de PA depinde, în principal,
de sprijinul pe care îl au din partea comandantului,
birourile PAO de acasă şi de participarea la
operaţiune a celorlalţi soldaţi. Este foarte important
să se stabilească şi să se dezvolte cooperarea cu
media locale, datorită nevoii de înţelegere şi a
menţinerii contactelor cu media din ţară, lucru
care influenţează crearea unei imagini pozitive a
misiunii în societate, lucru care, în schimb, are un
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impact deosebit asupra îmbunătăţirii moralului
soldaţilor. Cea mai bună modalitate de evaluare a
eficienţei PAO este prin nivelul de conştientizare
socială (acasă şi în aria de responsabilitate) faţă
de activităţile desfăşurate de trupe pe parcursul
misiunii. De asemenea, merită remarcată folosirea
cercetării, pentru a îmbunătăţi funcţionarea PAO
în cursul operaţiunilor desfăşurate în afara ţării.
Scopurile jurnaliştilor şi ale PAO sunt diferite,
ca natură. Jurnaliştii caută informaţii ce pot fi uşor
„vândute”, în timp ce soldaţii se concentrează
pe interesul naţional şi îndeplinirea obiectivelor
operaţiunii, aşa cum au fost ele specificate de
către guvern. Reprezentanţii structurilor militare
arată o suspiciune exagerată faţă de media, dar,
de asemenea, ei sunt conştienţi de faptul că media
au o putere uriaşă, extrem de importantă, atunci
când apare nevoia de a obţine înţelegere şi sprijin
pentru operaţiunea militară, lucru care, uneori, este
crucial pentru succesul său din punct de vedere
social. Acesta este motivul creşterii treptate, în
importanţă şi rol, a biroului de informaţii publice
pe parcursul operaţiunilor militare actuale. De
asemenea, trebuie amintită credibilitatea scăzută
a purtătorilor de cuvânt oficiali militari. Selecţia
specifică a informaţiilor transmise ar putea
stârni critici sau chiar şi repulsie faţă de o astfel
de activitate, şi se cunoaşte că sprijinul social
pentru operaţiunile militare dinafara ţării este
crucial. Ciocnirea culturală dintre mediul militar
şi jurnalişti se referă, în principal, la conflictul de
interese – culegere de informaţii versus securitatea
operaţiunii (este cazul informaţiilor tactice de
importanţă strategică).
Cu toate acestea, lipsa de informaţii corecte spre
societate, vizavi de acţiunile întreprinse, ar putea
determina o abordare negativă şi ar putea face
imposibile scopurile misiunii.10 De aceea, este un
element-cheie pentru biroul de informaţii publice
să stabilească şi să dezvolte o cooperare eficientă
cu media, care trebuie coordonată cu alte activităţi
la diferite niveluri de comandă. În mediul NATO,
cooperarea cu media trebuie să fie supervizată
de către Şeful biroului de informaţii publice. Pe
parcursul operaţiunilor NATO, strategia Alianţei
în domeniul informaţiilor publice este superioară
celei naţionale. Planificarea adecvată a strategiei
de informaţii, separat, pentru fiecare misiune, este
cheia succesului. Uneori, activităţi specifice din
cadrul operaţiei militare sunt secrete, din motive
de securitate, iar comandanţii nu ţin cont de media,
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fiindu-le teamă că ziariştii îi vor trata ca şi cum ar
fi supuşi unui interogatoriu.
Este la fel de important pentru PAOs să
transmită credibilitate printre corespondenţii de
război. Ideea includerii INFOPS şi PSYOPS în
structura organizatorică a birourilor de informaţii
publice nu susţine procesul. Toate încercările de
manipulare sunt tratate negativ de către media, iar
restabilirea încrederii şi a credibilităţii sunt aproape
imposibile. Onestitatea şi respectul mutual câştigate
de-a lungul timpului au determinat bune legături
între PAOs şi jurnalişti, şi chiar susţinere în situaţii
de criză, lucru extrem de important, ţinând cont
de specificitatea acţiunilor întreprinse de soldaţi
pe parcursul misiunilor. Adesea acest lucru poate
avea un impact semnificativ asupra securităţii şi
imaginii forţelor armate, lucru ce influenţează
direct susţinerea socială pentru o operaţiune dată.
Abilitatea de a stabili reguli de cooperare bazate
pe respect şi încredere, acceptabile atât pentru
jurnalişti, cât şi PAOs, este una dintre cele mai
importante cerinţe.
În domeniul informaţiilor publice, nu se pot înregistra succese decât combinând toate elementele
de mai sus. În schimb, datorită obţinerii unui larg
sprijin social, se pot îndeplini mult mai uşor scopurile misiunii. Această teză poate fi confirmată
nu numai de articolul de faţă, ci şi de experienţele
şi analizele efectuate în alte state după încheierea
misiunilor.
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IDEAL CULTURAL SAU PROIECT
GEOPOLITIC? PARADOXURILE
EURASIANISMULUI*
Emanuel COPILAŞ

Atât în varianta sa clasică, fundamentată pe
coordonate preponderent culturale, cât şi în cea
neo, predominant geopolitică, eurasianismul îşi
dovedeşte caracterul ideocratic, şi deci ideologic,
în ciuda respingerii de către adepţii săi a oricărei
forme de ideologie în favoarea conceptelor de natură geopolitică. Avansând concepte precum neoeurasianism prosovietic, respectiv neoeurasianism
postsovietic, articolul de faţă îşi propune o trecere
în revistă a fenomenului eurasianist în Rusia secolului XX şi a manierei în care a fost resorbit,
după dezmembrarea Uniunii Sovietice, în politica
externă a Federaţiei Ruse.
Cuvinte-cheie: eurasianism, neoeurasianism
prosovietic, neoeurasianism postsovietic, politică
externă, ideocraţie
Slavofilism şi panslavism: premisele
cultural-intelectuale ale eurasianismului
Procesul prin care Rusia a devenit receptivă la
modernitatea occidentală, asumând-o şi integrândo în felul său specific, este unul complex şi
contradictoriu. Complex, datorită diversităţii
ideilor occidentale care s-au grefat pe fondul
cultural autohton şi au contribuit la îmbogăţirea
şi reîmprospătarea semantică a acestuia, fapt ce a
generat reforme economice şi politice de amploare.
Contradictoriu, deoarece multe dintre aceste idei,
preluate în mod fragmentar şi insuficient asimilate,
au condus, odată ce au fost infuzate de misticismul
şi de mesianismul rus, la o reacţie de respingere
vehementă a Occidentului însuşi. Cu alte cuvinte,
începând cu secolul XIX, dar mai ales în secolul
XX, Rusia a utilizat ca fundament teoretic al
diferenţierii sale faţă de cultura şi organizarea
politică europeană concepte de origine occidentală.
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Mai mult, oferindu-le un suport valoric propriu,
a încercat să îşi justifice în baza lor unicitatea şi
superioritatea în raport cu civilizaţia europeană.
Intelighenţia reprezenta, pentru Rusia imperială a secolului XIX, depozitarul ideilor mai susmenţionate. În afara intelectualilor, ele au avut un
impact social redus, dacă nu chiar inexistent. Profund ostilă absolutismului ţarist, şi, pe cale de consecinţă, marginalizată şi chiar persecutată, intelighenţia şi mesajul său depăşeau cu mult puterea de
înţelegere a celei mai numeroase categorii sociale
a Rusiei, ţăranii. Neînţeleasă, respinsă, dezavuată, intelighenţia se va radicaliza treptat, pe măsură
ce se va retrage în singurul domeniu accesibil ei,
cel al ideilor. Astfel, intelectualii vor dezvolta un
„dogmatism intolerant”1, un sentiment de sectă,
care îşi va extrage legitimitatea din oprobriul şi
persecuţiile la care este supusă; echivalând „realitatea” şi „prezentul” cu o „întrupare a răului”2,
moştenirea intelighenţiei îşi va lasă o nefastă amprentă asupra ceea ce va deveni atât ideologia leninistă, cât şi misionarismul şi intransigenţa tipică
eurasianismului.
Iluminismul a articulat, în cadrul culturii
ruse, două reacţii opuse din punct de vedere al
mijloacelor, dar convergente ca scop. Prima, axată
pe încorporarea raţionalismului şi a modelului
politic şi social european, şi pe respingerea
ortodoxiei ca frână în calea progresului ţării, era
reprezentată de occidentalişti. În accepţiunea
lor, Rusia nu se putea dezvolta şi nu îşi putea
împlini destinul de a Treia Romă decât renunţând
la misticismul religios şi conservatorismul
politic în favoarea modelului occidental.3 A doua
valoriza, prin contrast, tocmai ortodoxia ca factor
constitutiv atât al spiritualităţii, cât şi al societăţii
ruse. Pentru slavofili, „misiunea Rusiei era cu totul
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alta decât cea a popoarelor apusene”, iar „păstrarea
ortodoxiei în stare pură, nealterată de vreo
influenţă interioară sau exterioară era principala
idee pe care o urmăreau”.4 Deşi ambele luptau
împotriva autocraţiei ţariste, slavofilii considerau
că Rusia trebuie să îşi împlinească destinul de
far călăuzitor al omenirii raportându-se exclusiv
la propria cultură şi spiritualitate, nemaculată de
interferenţa valorilor occidentale. Raţionalismul şi
individualismul specific Iluminismului european
au un efect dezintegrator asupra comunităţii
ruse, ca şi meschina idee de contract social; ceea
ce contează este integralitatea colectivităţii şi
plenitudinea identificării individului cu aceasta.
Pornind de aici, slavofilii avansează ideea a două
tipuri de civilizaţie, cea occidentală, respectiv cea
ortodoxă. Dacă prima este structurată de ştiinţă şi
tehnologie, deci, de reuşite materiale vizibile la
nivel exterior, a doua este caracterizată de puritate
spirituală internă, a cărei lipsă afectează iremediabil
civilizaţia europeană. Astfel, deşi „Occidentul
pare să fi depăşit Rusia în ştiinţă şi tehnologie”,
succesele sale insignifiante se datorează faptului
„că el a optat pentru calea facilă a dezvoltării pur
exterioare, în timp ce Rusia a ales calea îngustă
a dezvoltării interioare, adică morale şi profunde,
superioare în absolut.”5
În contrapondere cu raţionalismul occidental,
bazat pe contractualism, adică pe negociere şi compromis între puterea politică şi sfera civilă, slavofilii postulau iubirea şi comunitatea de credinţă ca
fundamente ale vieţii sociale. Perversiunea morală
care antrenase decadenţa Occidentului nu putea
reverbera în interiorul graniţelor Rusiei. Aici, Biserica ortodoxă respinsese influenţele corupătoare
ale Vestului şi turnase fundaţia unei „democraţii
eclesiologice”, a unei „comunităţi de credinţă” ancorată în profundul şi autenticul creştinism al poporului rus. Rusia nu are nevoie – se susţinea – de
deducţii şi demonstraţii logice caracteristice mentalităţii occidentale; credinţa şi voinţa, „cunoaşteri
lăuntrice şi imediate”, îi sunt suficiente pentru a-şi
afirma superioritatea morală.6 Deci, numai unitatea
socială asigurată de spiritualitatea ortodoxă poate
şi trebuie să combată cu succes tarele de provenienţă occidentală care ameninţă fiinţa poporului
rus.7
Pentru slavofili, cel mai mare pericol la adresa
spiritualităţii ruse l-au reprezentat reformele ţarului
Petru cel Mare.8 De altfel, puterea politică în
ansamblu era privită cu susceptibilitate şi chiar cu

ostilitate. „Poporului rus” – argumentau slavofilii
– „nu i se potriveşte nicio stăpânire pământeană.
Orice stăpânire îi distruge forţele spirituale”,
dar numai el, poporul, este „singurul păstrător al
adevăratei credinţe, al chipului lui Hristos.” Pe
cale de consecinţă, modelul politico-economic
propus era cel al „obştii”, în care conducerea şi
administrarea treburilor publice se realizează la
nivel local.9 Cum se face atunci că slavofilismul
a fost recuperat şi integrat cu succes în textura
propagandistică a ţarismului?
În primul rând, slavofilii nu agreau proprietatea
privată, pe care o percepeau ca pe o injustă
încălcare a unităţii şi integralităţii societăţii ruse,
poziţie ce a convenit autocraţiei ruse, preocupate în
permanenţă de amplificarea centralizării economice
şi politice pe care o exercita.10 O altă similitudine
între slavofilism şi ţarism este reprezentată de
aversiunea comună faţă de curentul occidentalist
şi exponenţii acestuia. Blamat pe filieră culturală
şi morală de slavofili, occidentalismul periclita
totodată şi poziţia politică a ţarului, care făcea
astfel front comun cu oricine putea limita influenţa
ideilor liberale în Rusia. Nu în ultimul rând,
conservatorismul de factură slavofilă se opunea
eliminării violente a ordinii politice existente. O
revoluţie nu oferea contextul ameliorării situaţiei
politice şi economice, deoarece era un concept
eminamente occidental, a cărui funcţionalitate era
limitată exclusiv la acel spaţiu. Societatea rusă nu
era subîntinsă de contractualismul occidental, ci de
armonie, credinţă şi iubire; rezultă că orice revoluţie
ar fi destabilizat sentimentul de comuniune dintre
ruşi şi ţarul lor, mai mult, că ar fi presupus că între
cele două părţi nu există decât ură.11
Măsura cea mai mare a politizării slavofilismului este dată însă de fundamentarea acestuia pe
soclul naţionalismului de factură germană. Reacţie
occidentală la Iluminism, romantismul german a
reprezentat nucleul intelectual al filosofiei slavofile.12 Cu toate acestea, slavofilii au eludat originile
europene ale propriilor idei; ar fi contrastat nepermis de mult cu pretenţia lor de a revitaliza fiinţa
spirituală rusă pe coordonate exclusiv endogene.
„Problema lor e, aşadar, de a importa naţionalismul estompând etichetele de import. Este de a naţionaliza naţionalismul german în aşa măsură încât
să apară ca ţâşnind din adâncurile naţiunii ruse,
ca o formaţiune indigenă, purtătoare de valoare.
Este vorba de a înzestra cu tradiţie antică această
noutate culturală. Cum naţionalismul se pune pe
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sine opunându-se altuia, trebuie ca Rusia să poată
fi opusă Germaniei şi Occidentului european, folosind argumente germane şi occidentale, dar întoarse contra Occidentului şi fără nicio referinţă la
sursa lor reală.”13
Odată politizat, slavofilismul se metamorfozează în panslavism, care nu reprezintă decât extinderea primului la nivelul politicii externe a Moscovei ţariste şi a pretenţiilor geopolitice ale acesteia.
Confundându-se uneori cu naţionalismul rusesc,
panslavismul accentua, pe fondul mesianismului
rus, misiunea protectoare a Rusiei asupra tuturor
slavilor, contribuind astfel la proiectul imperial al
ţarilor din secolul XIX. Adversarii Moscovei, de la
Imperiul Otoman până la marile puteri europene,
erau condamnaţi fie datorită necredinţei, în primul
caz, fie datorită presupusei decadenţe care se repercuta negativ asupra Rusiei înseşi, în al doilea
caz. Eurasianiştii vor prelua de la panslavişti ideea
unicităţii şi a misiunii speciale a Rusiei, dar o vor
orienta mai mult înspre Asia decât înspre Europa.
În plus, eurasianismul a manifestat o mai mare
toleranţă religioasă, renunţând la ortodoxie ca dimensiune spirituală centrală a Rusiei, dar a păstrat fervoarea aproape religioasă care îi articulează
convingerile.
Exilul contrarevoluţionar şi apariţia
eurasianismului
Revoluţia bolşevică din octombrie 1917 a cauzat
un exod masiv al intelectualităţii şi a aristocraţiei
ruse. Numărul acestora este estimat undeva între
unu şi două milioane.14 Acum, şi în aproximativ
următorii zece, cincisprezece ani se va cristaliza
mişcarea eurasianistă, ai cărei membri provin din
medii culturale foarte diverse: economie, geografie,
muzicologie, teologie etc.15
Eurasianismul avea în subsidiar premise atât
de natură culturală, cât şi de natură geopolitică.
Astfel, nesfârşitei dezbateri despre identitatea
rusă, divizată între influenţele europene şi cele
asiatice, îi era opusă o concepţie sintetică: Rusia
nu este nici europeană, se argumenta, nici asiatică,
ci un melanj cultural aflat la intersecţia celor
două civilizaţii mai sus-menţionate. Civilizaţia
eurasiană a preluat atât moştenirea europeană, cât
mai ales pe cea asiatică, iar din întrepătrunderea lor
a rezultat o cultură superioară, cea mai în măsură
să ofere acestui spaţiu aparte o matrice identitară
adecvată.16
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Spre deosebire de precursorii panslavişti, care
nu concepeau Rusia altfel decât ancorată exclusiv
în „identitatea sa slavă”, pentru eurasianişti ea face
parte mai degrabă din „lumea turco-mongolă”.17
Pe cale de consecinţă, „eurasiştii (termenul folosit
de autori pentru a-i desemna pe eurasianişti, n.n.)
dezvoltă o gândire asupra moştenirii centrasiatice,
turaniene (Turanul echivalând cu regiunea Turkestanului rus, în Asia Centrală). Totodată, ei au încercat să revizuiască reprezentarea tradiţională rusă
faţă de «jugul tătar», propunând o înţelegere mai
pozitivă (sic!) a aportului lumii stepelor la identitatea naţională (...).” Chiar dacă „prezenţa mongolă a constrâns statul rus la izolare”, a impulsionat
totodată „inventarea unor structuri proprii şi a unor
forme de organizare originale, extraeuropene, precum şi transformarea ţării într-o societate etatizată, politic consolidată şi centralizată”, iar „această
izolare a influenţat în mare măsură formarea statului (...).”18 În concluzie, impactul politic şi toleranţa cultural-religioasă a Hoardei de Aur au contribuit mai mult la configurarea „super-etnosului”
eurasiatic decât influenţele culturale europene.19
Din contra, pentru Nikolai Trubeţkoi, Gheorghi
Vernadski, Piotr Saviţki sau George Florovski20,
principalii exponenţi ai eurasianismului, Europa şi
cultura sa „«romano-germană»”21 a influenţat întro manieră nefastă Rusia. Bolşevizarea ei, operată
pe coordonatele ideologice ale marxismului german, ilustrează perniciozitatea imixtiunii ideilor
de factură occidentală cu fondul cultural autohton.
Comunismul nu ar fi fost posibil în Rusia fără o
„europenizare” intensă, iniţiată de ţarul Petru cel
Mare, care a contribuit progresiv la „distorsionarea mentalităţii ruse” şi la distanţarea elitei politice
- foarte receptivă la ideile provenite din Occident în raport cu societatea. Nici intelectualii nu au fost
eficient protejaţi de aceste influenţe22, cazurile lui
Lenin, Troţki, şi a celor care i-au precedat vorbind
de la sine.
Deşi permisivă sub aspect religios, spiritualitatea eurasianistă nu tolera ateismul. Regimul
sovietic făcuse din combaterea religiei una din
pietrele unghiulare ale ideologiei sale. Dacă adăugăm la această caracteristică faptul că bolşevismul
era subîntins de o filosofie europeană, ostilitatea
cu care a fost tratat, cel puţin la început, de eurasianişti, devine comprehensibilă.23 Dar, gradual,
pe măsură ce posibilitatea ca Uniunea Sovietică
să se reorienteze geopolitic spre Asia în detrimentul Europei se conturează tot mai clar, mefienţa şi
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aversiunea unora dintre eurasianişti faţă de Revoluţia bolşevică se estompează. „Iată de ce, în
ciuda opoziţiei anumitor membri, eurasianismul
s-a apropiat progresiv de bolşevism, înţeles ca o
formă de comunism naţional.” Pentru a-şi câştiga
legitimitatea, regimul trebuia să restaureze „o autoritate religioasă, să înceteze deriva productivistă
şi să abandoneze cultul dedicat Occidentului.” Pe
măsură ce optica asupra comunismului rus se modifică, Revoluţia din 1917 începe să fie interpretată
„ca un cataclism izbăvitor, ca un val puternic, mai
degrabă decât ca o lovitură de stat realizată de o
minoritate.” Astfel, eurasianiştii „încearcă să dea
un sens filosofic şi cultural evenimentului şi simt
că Stalin predică un naţionalism mult mai antieuropean decât cel al lui Lenin, deci, mai conform
aşteptărilor lor.”24 Revoluţia bolşevică devine doar
o etapă din istoria Rusiei, la a cărei dezvoltare îşi
poate aduce un însemnat aport.
Datorită afinităţilor pe care unii dintre membri
încep să le dezvolte faţă de regimul politic al Uniunii Sovietice, mişcarea eurasianistă se divizează:
cei ostili regimului sovietic, având preocupări preponderent filosofice şi religioase, recuză militantismul şi implicarea politică a celei de a doua părţi,
care vedea în Stalin potenţialul continuator al sintezei culturale slavo-musulmane în spaţiul eurasiatic şi al stopării efectelor nocive ale influenţelor
europene asupra lui. Diviziunea este identificabilă
şi în cadrul neoeurasianismului postsovietic, cu
menţiunea că dimensiunea activistă, politică este
mai pronunţată în cadrul acestuia.
Din punct de vedere geopolitic, eurasianismul
se inspiră din trei autori majori: Alfred Mahan,
Halford Mackinder şi Karl Haushofer. Primul,
american de origine, înţelegea prin geopolitică o
permanentă confruntare între puterile maritime
(thalasocraţii) împotriva celor continentale (telurocraţii), în care puterile maritime deţineau un avantaj considerabil.25 Identificându-se ca emblematică
pentru categoria puterilor continentale, dezideratul
geopolitic suprem al Rusiei consta în contrabalansarea, printr-un sistem de alianţe flexibile, a ameninţării thalasocraţiilor, a căror exponent principal
era reprezentat de Statele Unite.
Pentru geograful britanic Halford Mackinder,
conceptul de heartland, „pivotul geografic al
istoriei”, după cum mai era denumit, nu însemna
altceva decât regiunea geografică de la care
se putea imagina un proiect imperial având ca
finalitate cucerirea întregii lumi. Heartland-ul era

situat aproximativ pe teritoriul Rusiei europene.26
La începutul secolului XX (atunci când teoria a fost
elaborată), Moscova putea fructifica acest avantaj
geografic suprapunându-i o infrastructură logistică
şi economică pe măsură. Mai departe, Europa de
Est ar fi inclusă în sfera de influenţă a heartlandului, apoi întreaga Eurasie, Insula-Lume (Europa,
Asia şi Africa, aflate, în pofida canalului Suez,
în continuitate geografică) şi, în final, întreaga
lume.27
Posteritatea generalului german Karl Haushofer
derivă în principal din două concepte care au făcut
obiectul teoriilor sale. Primul, acela de Lebensraum
(spaţiu vital), a fost resorbit în textura ideologicopropagandistică a naţional-socialismului în vederea
legitimării anexărilor teritoriale operate de cel de
al Treilea Reich. Expansiunea teritorială devenea
astfel un corolar al expansiunii demografice,
dublată de vitalitate spirituală, a poporului german.
În ceea ce priveşte politica anaconda, aceasta era
percepută ca o alianţă a puterilor thalasocratice
(Statele Unite, Marea Britanie) împotriva celor
continentale (Germania, Rusia). Ultimele două,
considerate cele mai puternice state europene,
nu trebuiau să repete greşeala comisă în Primul
Război Mondial, anume aceea de a nu se afla de
aceeaşi parte a baricadei; din contra, ele trebuiau
să colaboreze în vederea eliminării supremaţiei
thalasocratice. De aceea Haushofer s-a opus, deşi
se pare că nu frontal, în ciuda afirmaţiilor făcute
după încheierea războiului - invaziei naziste în
URSS28, fapt ce a antrenat transformarea sa, dintrun colaborator de marcă a regimului, într-un paria.
În altă ordine de idei, crearea „blocului continental”
germano-rus presupunea, ca partener terţiar,
Japonia, în vederea unei echilibrări a eventualelor
pretenţiilor venite din partea Moscovei. Pentru a
spori fezabilitatea acestui proiect, Rusia trebuia
să renunţe la ideologia comunistă. În caz contrar,
ea ar fi urmat să fie împărţită între Germania
(care urma să domine întreaga Europă şi, ulterior,
Africa), în a cărei sferă de influenţă ar fi intrat Rusia
Europeană şi Siberia, respectiv Japonia, care ar fi
primit Extremul Orient rus. Statele Unite, al căror
control s-ar fi extins asupra celor două continente
americane, ar fi întregit la nivel global schema
geopolitică haushoferiană.29
Toate cele trei teorii (thalasocraţii versus telurocraţii, „pivotul geografic al istoriei”, respectiv
„politica anaconda”) au putut fi şi au fost aplicate
Uniunii Sovietice în timpul Războiului Rece. O
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altă trăsătură comună este de găsit în amplitudinea
lor globală: fiecare propune propria variantă de neutralizare a ameninţărilor ca preambul pentru dominarea lumii. Acest aspect lipseşte însă în cazul
eurasianismului. Scopul său geopolitic nu este global, ci mai degrabă regional. În varianta sa clasică,
eurasianismul nu face altceva decât să reacţioneze
în faţa hegemoniei occidentale, nu să propună o
alternativă. Dezideratul unei lumi multipolare, în
care Eurasia ar avea un loc bine definit, balansând
eventual printr-un sistem de alianţe elastice intruziunea influenţelor occidentale în sfera sa de interese
nu se vrea a fi un înlocuitor al supremaţiei occidentale: proiectul eurasian nu aspiră să se substituie
celui occidental, ci doar să conserve integralitatea
culturală şi geopolitică a unui spaţiu a cărui liant
şi pol central se consideră. Cu alte cuvinte, eurasianismul prezintă o abordare defensivă a problemelor globale, pe când proiectele geopolitice clasice sunt, cel puţin cele care l-au inspirat, ofensive.
Ceea ce înseamnă că substanţa geopolitică pe care
i-o atribuie majoritatea analiştilor ar trebui, măcar
într-o anumită măsură, reconsiderată.
Pentru a nu omite componenta politică a
eurasianismului, trebuie adăugat faptul că adepţii
săi credeau în „«selectarea guvernului»”, în care
nu trebuiau incluşi decât „«indivizi potriviţi pentru
activităţi publice şi statale», uniţi de acelaşi tip
de gândire, şi recunoscând o «cetăţenie a ideii»
[apare foarte vizibilă în acest punct apartenenţa
eurasianismului la categoria „ideocraţiilor”,
a dictaturilor impuse pe filieră ideatică, unde
se înscriu atât comunismul, cât şi fascismul].”
Guvernul urma să fie reîmprospătat şi ranforsat
în permanenţă de către cetăţeni „în interesul
«continuităţii şi stabilităţii sistemului social»”30.
Din punct de vedere ideologic, eurasianismul se
dorea o sinteză între capitalism şi socialism, dar
derapajele spre extrema stângă, respectiv extrema
dreaptă sunt mult mai adecvate definirii identităţii
sale ideologice.
După 1930, mişcarea cunoaşte un declin
progresiv, de pe urma căruia nu îşi va reveni
niciodată. Odată cu cel de al Doilea Război
mondial se „dă semnalul stingerii eurasismului ca
mişcare, principalii săi reprezentanţi nemaiavând
contacte între ei (unii plecând în Statele Unite,
pentru a continua acolo o carieră universitară, alţii
întorcându-se în URSS, pe riscul lor), în vreme ce
Trubeţkoi şi multe alte mari personalităţi pier în
timpul conflictului.”31
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„Involuţia marxismului”32 şi resurgenţa
naţionalismului rus în ultimele decenii
ale URSS. „Gestaţia neoeurasi[ani]smului33
Reformele operate de Nikita Hruşciov (19551964) au creat o breşă în interiorul sistemului
sovietic. Formalizând şi oarecum minimalizând
importanţa ideologiei oficiale, în speranţa de
a eficientiza funcţionalitatea economiei şi a
enormului aparat birocratic, Hruşciov a permis
totodată emergenţa unor idei şi atitudini separate
de cele oficiale, şi, în scurt timp, dizidente. Ele au
constituit premisele recuperării naţionalismului
rus care, deşi la început şi-a câştigat raţiunea
existenţială prin opoziţia faţă de sistem, a ajuns
pe la sfârşitul anilor ’80 să se plieze pe puterea
sovietică, substituind-o măreţiei „sfintei Rusii”.
Naţionaliştii, împreună cu anumiţi teoreticieni
comunişti, vor prelua şi dezvolta teme ale
eurasismului clasic, pe care le vor opune vehement
reformismului gorbaciovist. Acesta va fi acuzat
de încercarea de a dezintegra Uniunea Sovietică,
forma politico-istorică pe care o îmbrăcase Rusia
în acea etapă a dezvoltării sale. Apare acum ceea ce
vom numi neoeurasianismul prosovietic, o mixtură
insolită de naţionalism prorus, protofascism şi
comunism, orientat înspre salvgardarea puterii şi
prestigiului Uniunii Sovietice, al cărei pol central
era reprezentat de Rusia.
În forma sa embrionară, neoeurasianismul
prosovietic poate fi regăsit în scrierile unor autori
ca Viktor Cealmaev. La sfârşitul anilor ’60, acesta
„interpreta bolşevismul pur şi simplu ca pe una
din multele forme de manifestare ale spiritului
naţional rus.” Celmaev şi cei care gândeau ca el
erau preocupaţi de necesitatea restaurării măreţiei
Rusiei (URSS) care, deşi slăbită şi dezorientată,
încă mai putea câştiga confruntarea cu „Occidentul
decadent şi materialist”. O confruntare între cei
doi poli culturali şi geopolitici era inevitabilă
pentru noii naţionalişti, care încercau în baza ei
să-şi mărească susţinerea populară. O altă paralelă
cu eurasianismul clasic consta într-o „reabilitare
progresivă a creştinătăţii ortodoxe”. Mai mult,
ideea romantică de „Patrie”, indiferent de forma
politică în care este învelită, este readusă pe
tapet.34
Pentru Serghei Kurginian, un intelectual
comunist foarte activ în ultimii ani ai Uniunii
Sovietice, salvarea „Patriei” nu era fezabilă dacă
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valorile care o subîntindeau erau de provenienţă
iluministă. Gorbaciov şi programul său reformist
bazat pe idei occidentale nu puteau decât să
potenţeze criza Uniunii, în niciun caz să îi fie de
ajutor; singura soluţie o reprezenta reîntoarcerea
la valorile „estice”, autohtone. Pentru a pune
în practică acest deziderat, un stat puternic era
indispensabil, dar unul care să se inspire din
valorile şi tradiţiile ruseşti, nu să importe şi să
copieze fără discernământ modelul occidental.
Comunismul pe care îl profesa Kurginian injecta o
doză masivă de naţionalism unui sistem sovietic în
care conta nu atât ideologia, cât etatismul şi apelul
său mobilizator. „«Comunismul alb» pentru care
pleda Kurginian era un socialism naţional autoritar
şi elitist, care descoperise «rădăcinile religioase»
ale statului rus. Era un comunism nemarxist care
îi încuraja pe cetăţeni «să tindă spre o viaţă care
este plină de satisfacţii şi aducătoare de bogăţii
în sens spiritual mai degrabă decât material.»
Era un comunism care vedea bolşevismul nu
ca pe o «revoluţie proletară», ci o etapă din
evoluţia Rusiei Mari.”35 În consonanţă cu ideile
eurasianiste, influenţei corupătoare a Occidentului
care ameninţă să dezintegreze moral şi spiritual
„Patria” îi era opusă o concepţie etatistă şi elitistă:
un stat puternic, bazat pe asigurarea securităţii
economice, spirituale şi, la nevoie, chiar militare
a poporului său, în care ideologia nu ocupa o
poziţie centrală. Ea este receptată într-o manieră
pragmatică, şi este utilă atât timp cât contribuie
la asigurarea intereselor naţionale şi statale.36 De
menţionat faptul că Serghei Kurginian l-a influenţat
într-o mare măsură pe Alexandr Prohanov care,
alături de Alexandr Dughin, este unul dintre cei
mai influenţi reprezentanţi a ceea ce va fi denumit
în continuare neoeurasianismul postsovietic.
Pe de altă parte, pe măsură ce sistemul îşi
dovedea falimentul din toate punctele de vedere,
naţionalismul a început să fie tacit acceptat de
conducerea de la Moscova, ca o modalitate de
a îndepărta atenţia societăţii faţă de autenticele
probleme ale Uniunii Sovietice.37 Antisemitismul,
o componentă majoră a naţionalismului rus, revine
acum cu o vehemenţă îngrijorătoare.38
Anii perestroikăi şi ai glasnostului au fost
martorii apariţiei multor grupări naţionaliste, fiecare
dintre ele preocupate de posibilităţile de restaurare
a forţei şi măreţiei „Rusiei Mari” şi de atenuarea,
chiar eliminarea, occidentalismului din cultura
autohtonă, pe care ar fi urmărit să o estropieze, şi

finalmente să o distrugă. Uniunea Naţional-Socială
condusă de Viktor Iakuşev, Uniunea NaţionalRusească avându-l ca lider pe Alexandr Barkaşov
sau Partidul Popular Republican Rus în fruntea
căruia se afla Nikolai Lisenko sunt câteva dintre
ele.39 Cea mai importantă era însă asociaţia Pamiat
(Memorie). Creată în 1985, organizaţia, care se
considera „naţional-bolşevică”, fiind totodată
impregnată de un profund antisemitism, adoptă o
poziţie foarte critică faţă de reformele lui Mihail
Gorbaciov, fapt ce conduce la interzicerea sa. Însă
Pamiat beneficia de o consistentă susţinere în aripa
conservatoare a PCUS. Redenumită Frontul popular
rus (sau Frontul naţional-patriotic rusesc) Pamiat,
mişcarea „organizează lecturi ale Protocoalelor
Înţelepţilor Sionului, face apologia ţarului Nicolae
al II-lea, ponegreşte Occidentul «satanic»”, în
timp ce atribuie în exclusivitate erorile sistemului
comunist „«evreului Bronstain»”, fostul lider
sovietic Lev Davidovici Troţki.40 Din documentele
oficiale ale mişcării aflăm că aceasta se considera
„o uniune voluntară a forţelor patriotice din Rusia
şi din toată ţara” care „nu constituie o opoziţie
politică faţă de administraţia sovietică existentă”,
dar „îşi rezervă însă dreptul de a critica public orice
decizie antinaţională şi antirusească a guvernului”,
opinând că „politica guvernului sovietic trebuie să
fie mai naţională şi să aibă mai multă consideraţie
pentru nevoile concrete ale popoarelor.”41
Neoeurasianismul postsovietic
Vidul ideologic care a apărut ca o consecinţă a
dezmembrării Uniunii Sovietice în decembrie 1991
a impulsionat apariţia şi dezvoltarea unei largi palete
de naţionalisme. Comunişti dezamăgiţi de traseul
reformelor lui Gorbaciov, simpatizanţi ai extremei
drepte, naţionalişti de factură slavofilă şi fanatici
religioşi, toţi s-au simţit uniţi de idealul unei Rusii
Mari, cu o cultură puternică, capabilă să îşi revină
cât mai repede din marasmul post-imperial să facă
faţă cu succes provocărilor Occidentului.42 Acesta a
fost rezervorul ideologic care a inspirat şi a ajutat la
cristalizarea neoeurasianismului postsovietic. Aşa
cum scrie şi Stanislav Secrieru, „neo-eurasianismul
ca viziune geopolitică reprezintă o combinaţie
postmodernă ciudată între ideologia comunistă,
naţionalismul şi fundamentalismul ortodox în
Rusia post-sovietică. Deşi principiile acestor trei
ideologii sunt contradictorii, odată încorporate
în viziunea neo-eurasianistă, acestea constituie
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«a treia cale» pentru mulţi ruşi, reunind extrema
stângă şi extrema dreaptă.”43 De fapt, paralele
consistente existente între marxism-leninism şi
fascism nu ar trebui să surprindă prea tare. Însuşi
Mussolini şi-a catalogat ideologia drept o „erezie
socialistă”. Ceea ce respinge fascismul în marximleninismul ortodox nu sunt nici mijloacele, nici
scopul, ci amploarea sa. Socialismul nu ar trebui
să aibă aspiraţii internaţionale, susţin fasciştii, ci
să se concentreze asupra unui singur popor. Cu alte
cuvinte, pentru a-şi păstra vitalitatea şi a-şi împlini
promisiunile, revoluţia trebuie să fie una naţională,
nu internaţională.44 În rest, diferenţele dintre cele
două extreme politice nu sunt decât de nuanţă.
Dintre partidele şi personalităţile care au influenţat în cea mai mare măsură neoeurasianismul
postsovietic, ar fi de amintit Partidul Liberal Democrat al lui Vladimir Jirinovski, respectiv Partidul Comunist al Federaţiei Ruse condus de Ghennadi Ziuganov. Pentru primul, era imperativ ca
Rusia să îşi redobândească statutul de mare putere
pe care l-a pierdut în confruntarea cu Occidentul.
Economia centralizată impusă de regimul comunist, coroborată cu internaţionalismul său, sunt denunţate de Jirinovski şi acuzate de pervertirea spiritului naţional rus, singura forţă vitală care poate
fundamenta renaşterea „Patriei”. Sfera de influenţă
tradiţională a Rusiei trebuie recreată, dar statele şi
regiunile care fac parte din ea nu vor avea un statut
politic egal cu cel al Moscovei, ci vor fi tratate ca
„protectorate”.45 În acest punct, Jirinovski se desparte de neoeurasianismul teoretizat de Alexandr
Dughin, pentru care Eurasia a eşuat tocmai din cauză că ruşii şi-au impus dominaţia asupra celorlalte popoare din acest areal; fezabilitatea proiectului
eurasian rezidă în egalitatea tuturor membrilor săi.
Jirinovski se distanţează în continuare de neoeurasianism atunci când susţine că cea mai mare
ameninţare la adresa Rusiei poate fi identificată
în fundamentalismul musulman (Islamul fiind un
element central în definirea identităţii eurasiene),
precum şi în expansiunea îngrijorătoare a Chinei.
Ca şi în cazul lui Ghennadi Ziuganov, popularitatea lui Jirinovski, care a cunoscut un ascendent în
primii ani de după implozia Uniunii Sovietice, este
astăzi în declin.
Paradoxal, liderul Partidului Comunist al Federaţiei Ruse este mai apropiat din punct de vedere ideologic de eurasianism decât de comunism.
„Ziuganov nu apelează aproape niciodată la ortodoxismul ideologic marxist-leninist. Mai degrabă,
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el vorbeşte adesea despre «învăţăturile dogmatice»
ale acelor vremuri, care erau «evident depăşite» şi
care contribuiau la «ruşinea naţională şi la umilirea statului rus». El pare surprinzător de indiferent
la ortodoxismul marxist-leninist. Scopul său clar
este reabilitarea imperiului rus, la baza căruia se
află «acea comunitate etno-politică şi spiritualideologică ce este cunoscută lumii ca „poporul
rus”».”46 Mai mult, misiunea Rusiei de „«reunificator de ţări»” trebuie cu orice preţ redobândită,
concomitent cu lupta împotriva Statelor Unite şi
a celorlalte ţări occidentale. „«Dictatura globală»”
a Occidentului, a cărei geografie ar fi reprezentată de „«Marele Spaţiu Atlantic»”, nu poate să fie
combătută decât de Rusia. Numai ea „poate asigura o «lume echilibrată» în cadrul «echilibrului
geopolitic al ... Marilor Spaţii, civilizaţii şi „centre
de forţă” etno-religioase».”47 Astfel, „Ziuganov
vorbeşte de Rusia ca despre «nucleul şi principalul
fundament al blocului eurasiatic», menit să ocupe
«Marele Spaţiu» dintre Murmansk şi Vladivostok.
Acest bloc «eurasiatic» va servi drept linie de apărare împotriva hegemoniei occidentale.”48
Ghennadi Ziuganov are contact cu ideile eurasianiste prin intermediul lui Alexandr Prohanov, la
rândul său inspirat de eurasianismul clasic. Acesta îşi manifesta şi el preocuparea faţă de viitorul
Rusiei şi de permanenta confruntare a ei cu Occidentul; în plus, un stat puternic care să ajute la
restructurarea economică şi politică a Rusiei era
indispensabil pentru revenirea ei pe scena geopoliticii globale şi pentru conservarea spaţiului euroasiatic.49 Ultimul deziderat nu putea fi atins în
absenţa unei „alianţ[e] cu lumea musulmană”.50
Occidentul, care afirma „concepţia ateniană despre
democraţie” –susţine Ziuganov - divizează lumea
între „cetăţeni” (membri ai statelor industrializate
care susţin valorile „burgheze”) şi „sclavi”, popoarele care au ales să îşi afirme continuitatea spirituală în baza valorilor tradiţionale, şi care nu sunt
percepute decât ca „simple furnizoare de materii
prime.”51 Numai printr-o durabilă alianţă culturală
şi geopolitică ar putea popoarele tradiţionale să îşi
păstreze modul de viaţă, respectul şi demnitatea în
faţa „tăvălugului” occidental.
În iulie 1991, Prohanov, Ziuganov şi alţi unsprezece „patrioţi”, dezamăgiţi de deriva Uniunii
Sovietice, au editat un manifest intitulat „Cuvânt
către popor”, în care făceau apel la salvgardarea ţării de la o iminentă „catastrofă”. Uniunea Sovietică, se afirma, unul dintre liderii militari şi culturali
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ai secolului XX, învingătoarea lui Hitler în cel de
al Doilea Război Mondial, era acum devastată de
iresponsabilitatea şi incapacitatea noii elite politice (gorbacioviste) care, rapace şi egoistă, înşelase
aşteptările şi speranţele „poporului”. „Semnatarii
«Cuvântului către popor» le cereau militarilor,
«glorioşi apărători» ai statului, să nu permită «distrugerea Patriei». Se făcea apel la Biserica Ortodoxă Rusă şi la Partidul Comunist să apere Patria.
«Rusia, cea fără seamăn şi cea mai iubită», trebuia
apărată de cei pregătiţi să se pună în slujba unui
«ideal naţional».”52
Schiţat de Alexandr Prohanov, „Cuvântul către
popor” poate fi considerat prima manifestare de anvergură a ceea ce avea să devină neoeurasianismul
postsovietic. Sub aspect ideologic, aici se regăsesc
elementele constitutive ale neoeurasianismului:
reconcilierea comunismului cu ortodoxismul, apelul la un stat puternic, toate acestea stând la baza
renaşterii civilizaţiei eurasiatice, opusă celei occidentale, sau atlanticiste.
Cu siguranţă, cel mai cunoscut şi cel mai important reprezentant al neoeurasianismului postsovietic53 este Alexandr Dughin. Din raţiuni ce ţin în
primul rând de prozelitism, Dughin a simplificat
considerabil ideile eurasianiste, păstrându-le însă
esenţa.54 Fost membru al Pamiat, acesta înfiinţează în 1991 revista Elementy, în care va expune
pe larg idei din gama intelectuală a fascismului,
pagânismului şi misticismului rus. Influenţat de
teoreticieni ca Julius Evola sau Carl Schmitt, va
fi, împreună cu Eduard Limonov, unul din membrii fondatori ai Partidului Naţional-Bolşevic, „al
cărui simbol este o seceră şi un ciocan negru, pe
fondul drapelului nazist”. La sfârşitul anilor ’90,
se va apropia progresiv de politicieni ca Evgheni
Primakov sau Vladimir Putin, prin a căror orientare geopolitică urmărea reificarea propriilor idei în
legătură cu rolul Rusiei în arealul cultural-geopolitic eurasiatic.55
Reluând diviziunea dintre atlantism, fundamentat pe valori liberale, şi eurasianism, bazat pe
respectul valorilor şi tradiţiilor, Dughin postulează
antagonismul dintre cele două părţi ca fiind în primul rând de natură culturală, dimensiunea sa geopolitică fiind una relativ secundară. „«Noul Imperiu eurasiatic – susţine Dughin – va fi construit
pe principiul fundamental cu privire la inamicul
comun: respingerea atlantismului, supravegherea
strategică a Statelor Unite şi refuzul de a ne lăsa
dominaţi de valorile liberale. Acest impuls, por-

nind dintr-o civilizaţie comună, va constitui baza
unei uniuni politice şi strategice.»”56 Trebuie remarcat faptul că Dughin actualizează perspectiva
eurasianistă clasică, în care Vestul era reprezentat
de statele europene, mai exact de cultura „romanogermană”: astăzi, atlanticismul şi promotorul său,
Statele Unite, au ocupat locul deţinut la începutul
secolului XX de Europa.57
În 2001 este înfiinţată, în jurul personalităţii lui
Alexandr Dughin, mişcarea Eurasia. Proclamânduşi distanţa faţă de tiparele doctrinare clasice ca
dreapta sau stânga, eurasianiştii îşi afirmă opoziţia
faţă de globalizare, concept care, în opinia lor,
perpetuează şi amplifică dominaţia Occidentului
asupra restului lumii. Statul-naţiune, materialismul
şi superficialitatea tipice civilizaţiei dominante
trebuie să cedeze locul imperiilor conservatoare,
bazate pe propriile valori şi tradiţii, şi nu în
ultimul rând pe patriotism.58 Neoeurasianismul lui
Dughin se desparte, ca şi eurasianismul clasic, de
naţionalismul ruso-centric al secolului XIX. Eurasia
este mai degrabă un construct cultural şi ideologic,
decât o realitate geografică. Scopul său este acela
de a înfrunta „Atlantismul”, iar rezultatul acestei
înfruntări „va defini profilul istoric al secolului
XXI”.59 Viziunea neoeurasianistă a lui Dughin se
suprapune aproximativ peste spaţiul postsovietic,
a cărei integrare politică într-o formă sau alta o
percepe ca fiind iminentă.60
Aversiunea noului guru al eurasianismului faţă
de civilizaţia vestică este aproape iraţională. Modelul occidental nu poate decât să contamineze
celelalte civilizaţii cu care intră în contact, în niciun caz să ofere noi perspective creatoare. Pentru
ca Eurasia să reziste în faţa acestei ameninţări, ea
trebuie să evite erorile fostei Uniuni Sovietice. Cu
alte cuvinte, elementul rus nu trebuie accentuat
până în punctul în care celelalte popoare eurasiene
să se simtă opresate şi subjugate de el. Descentralizarea politică şi economică trebuie să fie maximă:
zonele cu populaţie predominant musulmană s-ar
putea guverna în baza legilor islamice, zonele în
care există afinităţi pentru ideologia comunistă ar
putea reveni la centralizarea economică şi dictatura monopartinică, etc.61 Cu siguranţă, eclectismul
şi lipsa de fezabilitate a unui asemenea proiect sunt
evidente; pe de altă parte, radicalismul, determinarea şi convingerea protagoniştilor săi sunt reale,
ceea ce îi conferă şi un caracter ideologic.
Spre deosebire de viziunea predecesorilor săi
eurasianişti, axată pe o geografie închisă, neoe-
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urasianismul post-sovietic reprezintă un autentic
proiect geopolitic, deoarece propune o alternativă la „atlantism” şi are o amplitudine realmente
globală. Dughin propune reorganizarea lumii pornind de la patru „«centuri geoeconomice»”: Eurasia, Euro-Africa, America şi Asia-Pacific. Fiecare
dintre acestea ar fi constituite din câteva „«Spaţii
Mari».” În interiorul fiecărei „centuri”, hegemonia
ar funcţiona ca un principiu ordonator; în relaţiile
dintre ele, însă, hegemonia ar urma să fie înlocuită
de egalitate bazată pe recunoaştere reciprocă. Dezideratul unei lumi policentrice fiind astfel atins,
împotriva preeminenţei americane s-ar coaliza celelalte trei spaţii geoculturale. Semantica geografică şi culturală a Eurasiei cunoaşte o profundă metamorfoză, ajungând să includă practic orice ţară
care manifestă orientări anti-americane. Pe cale
de consecinţă, Eurasia, al cărei pol central rămâne
Rusia, devine întreaga lume, cu excepţia Occidentului, la a cărui poziţie geopolitică aspiră.62 Reiese
de aici cel mai puternic resort al neoeurasianismului postsovietic, şi anume antiamericanismul.
Aşa cum am afirmat la începutul acestei secţiuni,
Dughin a simplificat extrem de mult premisele
eurasianismului clasic în vederea obţinerii adeziunii la antiamericanism, principala forţă motrice a
neoeurasianismului postsovietic. Astfel, spre deosebire de eurasianismul clasic, a cărui substanţă
era preponderent cultural-ideologică, noul tip de
eurasianism este fundamentat pe coordonate mai
degrabă geopolitice, dar din care ideologia nu lipseşte. După cum vom încerca să demonstrăm, în
ciuda dezavuării ei de Dughin şi adepţii săi, ideologia rămâne o componentă majoră a oricărui tip
de eurasianism.
Deşi mai apropiată din punct de vedere conceptual eurasianismului clasic, opera lui Lev Gumilev
se încadrează cronologic în parametrii neoeurasianismului. Considerându-se „ultimul dintre eurasianişti”, aportul original al lui Gumilev la acest
curent ideatic este recognoscibil în principal prin
intermediul conceptului de „ethnos”, specific fiecărui popor, şi a unicităţii lui în cazul ruşilor. În
accepţiunea lui Gumilev, „Eurasia este decorul
geografic firesc al «ethnosului» caracteristic al poporului rus, urmarea unei simbioze istorice între
acesta şi locuitorii ne-ruşi ai întinselor stepe, prin
care s-a creat o identitate spirituală şi culturală eurasiatică unică.” În acest context, „adaptarea la Vest
ar însemna nimic altceva decât pierderea de către
poporul rus a propriului «ethnos şi suflet».”63 Pe de
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altă parte, ideile expuse în Etnogeneza şi biosfera
sugerează o abordare organicistă şi fascizantă a comunităţilor umane şi a relaţiilor dintre ele, ceea ce
conduce la reafirmarea ponderii ideologiei în cadrul eurasianismului. Pe scurt, „demersul lui Gumilev vizează evoluţia comunităţilor etnice care,
cu timpul, se stabilizează ca naţiuni şi civilizaţii
– nu doar ca nişte comunităţi socio-economice şi
politice, ci şi ca «realităţi biofizice... înconjurate
de un înveliş social oarecare».”64 Fiecare etnie este
funciar ostilă tuturor celorlalte, iar în interiorul
lor interesele de grup primează în raport cu cele
individuale. Urmând legile etnogenezei, fiecare
etnie este ghidată de «o sete iraţională (...) de putere»”.65
Didier Chaudet, Florent Parmentier şi Benoît
Pélopidas grupează adepţii neoeurasianismului
în „«democraţi»”, respectiv „«slavofili»”. Primii
ar dispune de un simţ politic mai dezvoltat,
fiind întâlniţi, pe cale de consecinţă, în rândul
elitei conducătoare. Neoeurasianismul lor este
unul de natură pragmatică, prin care se încearcă
contrabalansarea hegemoniei americane prin alianţe
cu civilizaţiile asiatice, de la cele arabo-musulmane
la cea sinică sau japoneză, iar recursul la forţă este
în general dezaprobat. În ultimă instanţă, dacă
serveşte intereselor Rusiei, un parteneriat temporar
cu Statele Unite nu este exclus. Neoeurasianiştii
«slavofili», pe lângă faptul că agreează utilizarea
forţei pentru protejarea minorităţilor rusofone
din spaţiul postsovietic, condamnă orice tip de
alianţă a Eurasiei cu Ocidentul. Regăsim aici
concepţiile lui Alexandr Dughin, adică ceea ce
am numit neoeurasianism postsovietic. Obiectul
secţiunii următoare îl vor face neoeurasianiştii
„«democraţi»”, respectiv extrapolarea politică a
conceptelor neoeurasianiste.
„Doctrina Primakov”. Articularea politică
a neoeurasianismului
După consumarea euforiei prooccidentale,
elita politică a Rusiei postcomuniste s-a orientat
înspre reintegrarea economică şi geopolitică a
fostelor republici sovietice, care constituiau acum
„vecinătatea apropiată” a fostului centru imperial. Comunitatea Statelor Independente, organizaţie preponderent militară, înfiinţată în 1991, urma
să contribuie substanţial la punerea în practică a
acestui deziderat. Eşecul ei (ceea ce nu înseamnă
că spaţiul postsovietic este eminamente fragmen-
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tat, lipsit de orice formă de integrare), datorat atât
atracţiei faţă de modelul occidental în regiunile
periferice ale fostului URSS, cât şi incapacităţii
Moscovei de a pune bazele unei economii funcţionale care să atenueze acest proces66 – a condus la
o reorientare a politicii externe ruseşti. Se încerca
acum, cu ajutorul unor puteri asiatice, balansarea
hegemoniei americane şi limitarea influenţei ei în
spaţiul eurasiatic. Triunghiuri geopolitice ca Rusia-China-India sau Rusia-China-Iran deveniseră,
în ciuda scăzutei lor fezabilităţi, prioritare pe agenda de politică externă a Moscovei.67
Arhitectul reorientării geopolitice a Moscovei
dinspre Vest spre spaţiul eurasiatic a fost Evgheni
Primakov. Ministru de externe al Federaţiei Ruse
din 1996, şi prim-ministru în scurtul interval
1998-1999, Primakov „susţine o politică fondată
pe multipolaritate, respingând hegemonia
Washingtonului, şi insistă pe rolul instituţiilor
internaţionale în rezolvarea conflictelor.”68 Bun
cunoscător al lumii arabe, el a dezvoltat o strategie
de politică externă flexibilă, bazată pe alianţe
complexe, toate cu rolul de a limita puterea globală
a Statelor Unite şi ingerinţa acestora în spaţiul
eurasiatic.
Inspiraţia neoeurasianistă a concepţiei geopolitice primakoviene este indeniabilă. Cu toate acestea, deşi acceptă varianta neoeurasianistă a dezintegrării URSS, fondată pe „complotul” occidental
şi pe incapacitatea şi „decadenţa” elitei politice
sovietice69, şi împărtăşeşte într-o anumită măsură
viziunea simplistă, dihotomică, „a unei lumi împărţite în două tabere antagoniste”, în care thalasaocraţiile şi telurocraţiile se află într-un permanent
conflict70, Primakov recunoaşte totuşi că dezideratul unei lumi multipolare era departe de a fi pus
realmente în practică în a doua jumătate a anilor
’90. În plus, el susţine, dacă serveşte intereselor
Moscovei, o alianţă temporară cu Washingtonul,
ceea ce neoeurasianiştii „slavofili” grupaţi în jurul
lui Dughin nu ar accepta probabil niciodată.
Pe scurt, „doctrina Primakov” poate fi exprimată
prin intermediul următoarelor principii geopolitice:
Statele Unite refuză să accepte o ordine multipolară,
acţionând în schimb unilateral de câte ori are
ocazia. Extinderea NATO înspre est are scopul
de a slăbi unul dintre polii lumii multipolare în
devenire, Federaţia Rusă. Pentru a putea juca acest
rol, Moscova trebuie să îşi recâştige autoritatea în
fostul spaţiu sovietic, dar americanii se dovedesc
a fi foarte consecvenţi în subminarea eforturilor

Comunităţii Statelor Independente în acest sens.
Deşi Washingtonul îi atribuie un rol secundar
pe scena internaţională contemporană, Rusia
trebuie, prin alianţe multivectoriale şi „triunghiuri
strategice”, să invalideze percepţia americană
asupra ponderii sale în sistemul internaţional.
În condiţia în care se află, Rusia nu îşi permite
o confruntare făţişă cu Statele Unite, aşa că, cel
puţin temporar, o „cooperare limitată” cu aceasta,
„pe baza egalităţii reciproce”, este indicată. În
final, pentru multiplicarea şanselor unei lumi cu
adevărat multipolare, „Rusia trebuie să speculeze
potenţialul conflictual ce există între Occident şi
lumea musulmană, Occident şi puterile din Asia şi,
nu în ultimul rând, chiar în interiorul Occidentului
între Statele Unite şi Europa”.71
Evgheni Primakov sintetizează trei direcţii
de acţiune ale politicii externe ruseşti în vederea
contrabalansării hegemoniei americane. Prima
dintre ele ia în colimator continentul european.
Controversele unor membri ai Uniunii Europene
(Franţa, Germania) cu Statele Unite pot fi folosite
– argumentează Primakov – pentru fragmentarea
Occidentului ca entitate geopolitică şi crearea unei
axe care să includă Parisul, Berlinul şi Moscova.
Apoi, Rusia nu trebuie să piardă din vedere relaţiile
tensionate pe care atât China cât şi India le au cu
superputerea americană; pe cale de consecinţă,
se impune conlucrarea în vederea configurării
unei axe Moscova-Beijing-New Delphi. În final,
„Ultima direcţie este mai degrabă funcţională, şi
nu geografică, şi presupune coagularea statelor ce
au suferit de-a lungul istoriei de pe urma puterilor
«oceanice». În această categorie au intrat ţările din
Orientul Mijlociu şi chiar America Latină: Cuba,
Irak, Iran şi Siria.”72
În vederea punerii în practică a „contrabalansării eurasiatice”, Primakov a desfăşurat o intensă
campanie diplomatică. Părea că şi succesorul preşedintelui Boris Elţîn, Vladimir Putin, va continua
să îşi fundamenteze politica externă pe neoeurasianism. Deşi mai puţin vizibilă în timpul primului
său mandat, înclinaţia neoeurasianistă a lui Putin
se manifestă cu precădere după 2004, atunci când,
dezamăgit de colaborarea cu Washingtonul în lupta globală împotriva terorismului şi de iniţierea de
către acesta a celui de al doilea război din Golf,
în ciuda împotrivirii ferme a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite – va pune bazele unei
diplomaţii „multivectoriale”, intensificând relaţiile cu marile puteri asiatice, Europa şi Orientul
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Mijlociu. Spre deosebire însă de neoeurasianismul
manifestat de politicienii din perioada lui Boris
Elţîn, neoeurasianismul noului mileniu are o componentă pragmatică mult mai pronunţată, ceea ce
îl îndepărtează oarecum de neoeurasianismul postsovietic sau „slavofil” (conceptual şi mai radical),
cum îl numesc Didier Chaudet, Florent Parmentier
şi Benoît Pélopidas. Spre deosebire de caracterul
ideocratic, şi ideologic al neoeurasianismului „slavofil”, pentru care contează mai mult ortodoxia
teoretică decât realitatea practică, pentru Vladimir
Putin, ideile trebuie să slujească Rusiei, nu invers.
Reperabilitatea neoeurasianismului
în politica externă a Rusiei lui Putin
Deşi întărirea relaţiilor dintre Moscova şi lumea
musulmană sau Asia are ca obiectiv principal contracararea unilateralismului Washingtonului, el nu
este singurul. Vladimir Putin a sesizat potenţialul
economic în ascensiune al Asiei şi cel energetic al
Orientului Mijlociu, şi încearcă să integreze Rusia
ca partener stabil şi important în textura geoeconomică a acestor spaţii. Cu alte cuvinte, reorientarea
politicii externe a Moscovei spre Eurasia nu este
numai o reacţie împotriva Washingtonului, ci şi o
iniţiativă independentă, menită să întărească rolul
comercial al Rusiei în ceea ce se prefigurează a fi
noii poli ai economiei mondiale.73
Consiliat în probleme de politică externă de
Evgheni Primakov74, Vladimir Putin a dezamăgit
însă aşteptările neoeurasianiştilor „slavofili” atunci
când a făcut front comun cu George W. Bush în
războiul global împotriva terorismului. A avut însă
motive consistente pentru a proceda în acest fel:
în primul rând, legitimarea războiului ruso-cecen,
dar şi oportunitatea reducerii cheltuielilor legate de
asigurarea securităţii statului rus, preluate parţial
de Statele Unite, cărora li se permite chiar deschiderea unor baze militare în Asia Centrală. Motivelor mai sus enunţate li se adaugă şi îmbunătăţirea
relaţiilor economice cu Washingtonul, deloc neglijabile pentru economia în dezvoltare a Rusiei, dar
şi teama faţă de potenţialul destabilizator al fundamentalismului islamic pentru partea de sud-est a
spaţiului postsovietic.75 Într-adevăr, în acest punct,
ca şi în războiul brutal dus împotriva Ceceniei, neoeurasianismul lui Putin este total absent, în ciuda
ponderii pe care o atribuie Islamului în formarea
identităţii ruse şi în politica externă a statului a cărui prim-ministru a devenit anul trecut.
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În timpul preşedinţiei sale, Vladimir Putin a întărit cooperarea ruso-chineză pe filieră economică,
dar mai ales din punct de vedere geopolitic. Acesta
nu a ezitat să afirme, încă din primul an al mandatului său, dimensiunea asiatică a identităţii ruse.
„Rusia a fost percepută mereu ca o ţară euroasiatică. N-am uitat niciodată că partea cea mai mare
a teritoriului rusesc se află în Asia. Fireşte, trebuie recunoscut că n-am exploatat întotdeauna acest
avantaj. Cred că a venit timpul ca noi şi ţările din
regiunea Asia-Pacific să trecem de la vorbe la fapte şi să ne intensificăm relaţiile economice, politice
şi de alt fel.”76 Deşi demersul a început în 2001
- prin semnarea Tratatului pentru Bună Vecinătate,
Prietenie şi Cooperare, şi crearea Organizaţiei de
Cooperare de la Shanghai (SCO), un parteneriat
economic în care Moscova nu s-a implicat totuşi
prea mult din cauza temerii, justificate, de a nu fi
subordonată Beijingului - devine vizibil mai ales
după 2003, când relaţiile ruso-americane se deteriorează considerabil în urma izbucnirii celui de
al doilea război din Golf. Acum, Rusia şi China
vor folosi orice ocazie posibilă pentru a denunţa
unilateralismul american şi a insista asupra rolului
instituţiilor în politica mondială.77
În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu, Putin susţine că, pe lângă faptul că spiritualitatea islamică
şi-a adus un aport masiv la crearea identităţii ruse,
numărul mare de musulmani care trăiesc în Rusia
de secole îi oferă acesteia, pe lângă o experienţă
interculturală bogată, „oportunităţi”, incumbându-i totodată şi „responsabilităţi”. Astfel, în noul
context internaţional, Rusia îşi arogă rolul de mediator între civilizaţii, propunându-şi să contribuie
la dezvoltarea dialogului dintre ele.78
Nici componenta asiatică, nici componenta
musulmană nu au o pondere comparabilă cu
cea europeană în explicarea identităţii ruse.
Amplificarea xenofobiei şi a urii rasiale din ultimii
ani o dovedeşte din plin. Însă ele au un important
„rol de jucat: îi permit [Rusiei] să se prezinte ca
făcând parte din Asia”, respectiv lumea musulmană,
şi de a extrage avantajele ce decurg din urma unei
astfel de poziţionări.79 Ceea ce demonstrează
că pragmatismul şi multivectorialitatea sunt
principalele forţe motrice ale politicii externe a
Rusiei lui Putin80, în ciuda suprapunerilor mai mult
sau mai puţin consistente pe care le au cu proiectul
neoeurasianist. De altfel, Putin a recunoscut fără
echivoc europenitatea Rusiei, ceea ce conduce
la concluzia că neoeurasianismul observabil
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în politica externă din cel de al doilea mandat
al său este circumstanţiat mai degrabă de noua
conjunctură internaţională decât de vreo afinitate
intelectuală specială cu acest curent ideatic.
Într-o carte de interviuri apărută în anul 2000,
fostul preşedinte afirmase tranşant că „Rusia este o
ţară mai mult decât variată, dar noi suntem parte din
cultura europeană occidentală (subl. noastră). Şi în
asta constă, în realitate, valoarea noastră. Oriunde
ar trăi oamenii noştri, în Orientul Îndepărtat sau în
Sud, noi suntem europeni.” Dar dacă Europa nu va
fi receptivă la legăturile „geografice” şi „spirituale”
pe care le împărtăşeşte cu poporul rus, „atunci vom
fi nevoiţi să căutăm alianţe, să ne întărim. Dar cum
altfel? Neapărat aşa.”81
În cadrul spaţiului postsovietic, Putin a încercat
să reafirme rolul Moscovei ca pol central şi să
estompeze tendinţele centrifugale ale unora din
fostele republici unionale.82 În acest sens, s-au
pus bazele, în 2002, a Organizaţiei Tratatului de
Securitate Colectivă, care îşi propunea să dubleze
Comunitatea Statelor Independente, organizaţie
care îşi dovedise între timp disfuncţionalitatea, şi
să conducă la o adevărată comunitate de securitate
pe teritoriul defunctei Uniuni Sovietice.83 În
plan economic, apariţia Comunităţii Economice
Eurasiatice, cu doi ani mai devreme, era susţinută
de acelaşi obiectiv: consolidarea şi reintegrarea
fostului spaţiu sovietic în jurul centrului
moscovit.
Deşi neoeurasianismul putinian a fost mai degrabă economic decât ideatic, el raportându-se la
„Eurasia mai mult ca [la] un spaţiu, decât ca [la] o
idee”84, neoeurasianiştii „slavofili” grupaţi în jurul
lui Alexandr Dughin apreciază rezultatele obţinute de acesta ca preşedinte al Federaţiei Ruse, deşi
îi impută colaborarea cu Statele Unite din primul
său mandat, un gest care a permis, în accepţiunea
lor, penetrarea spaţiului eurasiatic de indezirabile
influenţe occidentale. Astfel, Dughin salută stoparea „descompunerii” Rusiei în regiunea caucaziană prin sufocarea tendinţelor separatiste cecene; în
plan administrativ, valorizează ranforsarea puterii
guvernamentale şi limitarea drastică a ponderii oligarhilor în deciziile de politică internă, iar în plan
geopolitic aprobă întărirea rolului Moscovei în
spaţiul postsovietic, împreună cu eliminarea tendinţei lipsite de discernământ de pliere a politicii
externe ruse exclusiv pe interesele şi obiectivele
Vestului.85

Concluzii: eurasianismul, o combinaţie sui
generis de geopolitică şi ideologie
Analizând politica externă a Rusiei postcomuniste şi rolul valorilor în cadrul ei, Paul Goble
ajunge la nişte concluzii deosebit de interesante şi
judicioase. Astfel, dezmembrarea Uniunii Sovietice a „discreditat” atât ideologia, cât şi practica
politică a Rusiei în cea mai mare parte a secolului
XX. Pe cale de consecinţă, ruşii au recurs la valori şi concepte, în cea mai mare parte prerevoluţionare, pentru a-şi justifica locul şi rolul în lumea
ulterioară Războiului Rece. Fiind teoretizate de intelighenţia secolului XIX, persecutată de elita politică şi neînţeleasă de pătura rurală, care constituia
obiectul mesajului său social, aceste valori au fost
şi au rămas inevitabil impregnate de radicalism.
Încă o cauză contribuie la explicarea intransigenţei
noii intelighenţii ruse. În cazul statelor naţionale
moderne, intensitatea subscrierii la anumite „valori culturale” era atenuată de existenţa unei clase
de mijloc, care „tempera” (democratiza chiar, am
putea afirma), prin intermediul propriilor necesităţi
şi prin înclinaţia spre compromis şi negociere, radicalismul naţionalist. Rusia ţaristă nu a dezvoltat
niciodată o clasă de mijloc, iar Uniunea Sovietică
a combătut explicit o astfel de posibilitate. Astfel,
valorile şi cultura au rămas apanajul elitei intelectuale. Nefiind „negociate” cu o clasă de mijloc, a
cărei înclinaţie spre bunăstare şi stabilitate le-ar
fi atenuat cu siguranţă din incisivitate, „valorile
culturale” rămân în continuare, în mare măsură,
în „posesia” unei intelectualităţi mai mult sau mai
puţin radicale.86 În plus, noul şi necompromiţătorul
naţionalism rus, care a influenţat într-o mare măsură neoeurasianismul, este alimentat şi de faptul
că Rusia a dezvoltat o identitate imperială înainte
de a avea una naţională. Astfel, „ruşii nu au trebuit
să definească niciodată precis cine erau şi care ar
fi trebuit să fie graniţele statului lor”.87 Aşa încât
dezintegrarea URSS a însemnat o experienţă dureroasă pentru atât pentru etnicii ruşi care, făcând
parte acum din noile state independente, s-au văzut
separaţi de ţara-mamă, cât şi pentru cei rămaşi în
interiorul ei; în geografia mentală a ruşilor, Uniunea Sovietică este percepută în continuare, în mare
măsură, ca propria lor ţară.88
Goble distinge trei tipuri de „tensiuni” culturale
care alimentează politica externă a Federaţiei
Ruse. Prima este cea dintre „izolare”, respectiv
„implicare”. Dacă astăzi Moscova optează clar
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pentru implicare, în a doua jumătate a anilor ’90,
poziţia ei în această privinţă era mult mai ambiguă.
Pentru neoeurasianişti, ambiguitatea se perpetuează
în sensul că, propunând un proiect geopolitic, ei
optează clar pentru implicare; pe de altă parte,
substanţa eurasianismului este, fără îndoială,
una izolaţionistă. Mai departe avem de a face cu
opoziţia dintre Est şi Vest, pe care am analizato şi în cadrul acestui articol, şi în cadrul căreia
neoeurasianismul este orientat, fără echivoc, spre
Est. În final, Rusia trebuie să decidă dacă doreşte să
devină o ţară „normală” sau să îşi recâştige statutul
de putere globală. Neoeurasianiştii optează clar
pentru a doua variantă, în ciuda faptului că Rusia
nu poate fi deocamdată nici una dintre ele.89
Neoeurasianismul postsovietic, sau „slavofil”,
se consideră (şi este, până la un anumit punct) un
construct intelectual bazat pe raţiuni geopolitice.
Spre deosebire de ideologii, acestea ar fi investite
cu un „caracter constant şi nu pot fi amendate
în timp prin evoluţii istorice.”90 Dar tocmai aici
rezidă caracterul ideologic al neoeurasianismului,
în postularea unor idei pe care le are despre
el însuşi şi despre lumea înconjurătoare ca
fiind permanente şi invariabile în timp şi
spaţiu. Accentuând primatul ideii eurasiene,
neoeurasianismul îşi relevă, ca şi precursorul său,
caracterul ideocratic. Ori, orice ideocraţie, orice
subjugare şi distorsionare a realităţii în vederea
compatibilizării ei cu o anumită idee sau un set de
idei, este în fond o ideologie. În plus, mesianismul
specific neoeurasianismului, radicalismul său,
credinţa iraţională într-o confruntare iminentă între
„Marele Spaţiu Atlantic” şi Eurasia (care aminteşte
de dogma leninistă privind inevitabilitatea luptei
dintre „lagărul imperialist” şi cel „socialist”), toate
acestea conduc spre identificarea unui substrat
ideologic în cadrul proiectului neoeurasianist, în
ciuda aversiunii declarate a adepţilor săi faţă de
orice formă de ideologie.
Nu trebuie pierdut din vedere nici caracterul
oarecum fascizant al neoeurasianismului, în ciuda
propensiunii sale pro-islamice şi a aşa-zisei toleranţe
faţă de toate popoarele eurasiene. Polul principal
al proiectului neoeurasian rămâne Federaţia Rusă,
ceea ce aminteşte tuturor naţiunilor şi etniilor din
spaţiul postsovietic de ambiţiile imperiale ale
Moscovei şi de caracterul în esenţă imperialist
al neoeurasianismului. Lipsit de fezabilitate,
resentimentar şi intolerant, neoeurasianismul se
pliază pe coordonatele culturale ale eurasianismului
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din anii ’20, împrumutând de la acesta caracterul
ideocratic, dar căruia îi injectează o doză masivă
de geopolitică. Clamând rezistenţa în faţa culturii
occidentale, până în momentul în care va fi
capabil să o distrugă, neoeurasianismul uită că
fiecare cultură este un produs al interacţiunii altor
culturi, iar deschiderea spre alteritate îmbogăţeşte
în permanenţă propria identitate, atenuând
prejudecăţile, suspiciunile şi frica faţă de celălalt.
Închistat într-o concepţie culturală şi geografică
autarhică, chiar ermetică, succesul eurasianismului
se bazează tocmai pe ignoranţa, prejudecăţile
şi teama celor pe care pretinde că încearcă să îi
protejeze de influenţa nefastă a Occidentului
„materialist şi decadent”.
În final, eurasianismul şi neoeurasianismul nu
reprezintă decât o manifestare a ceea ce marele
filosof rus Nicolai Berdiaev numea „energia
religioasă a sufletului rusesc”, care este orientată
deseori spre „ţeluri care n-au nimic religios în ele”.91
Întocmai ca şi predecesorii lor slavofili, narodnici,
nihilişti, anarhişti sau comunişti, reprezentanţii
intelighenţiei secolului XIX şi începutului de
secol XX, eurasianiştii şi mai ales neoeurasianiştii
îşi extrag filosofia din idei occidentale (în acest
caz, rezidual-comuniste şi ultraconservatoare spre
fascizante) insuficient şi dogmatic asimilate (nu
că fascismul sau comunismul nu ar fi dogmatice
în sine), pe care le creditează ca fiind universal şi
etern valabile. Societatea civilă rusă este de abia
la început, aşa că un autentic dialog social asupra
ideilor din sfera publică se lasă încă aşteptat.
Astfel că şi ideile care subîntind eurasianismul nu
au beneficiat de dezbateri care să le cizeleze, să le
probeze sau nu valabilitatea şi generalizabilitatea
şi să le estompeze tendinţele radicale dezvoltate,
în mare măsură ca şi în cazul curentelor ideatice
predecesoare, în baza izolării şi respingerii faţă de şi
de către societate. Ele sunt înconjurate în continuare
de o aureolă de „sfinţenie” şi orice încercare de a
le aborda critic, nu neapărat cu ostilitate, este din
start desconsiderată. Atâta timp cât în Rusia ideile
liberale vor rămâne în continuare „anemice”92,
societatea civilă şi dialogul social insuficient
dezvoltate şi „energia religioasă a sufletului rusesc”
orientată în direcţii dogmatice şi intolerante, nu
înspre posibilitatea creării unui ideal mobilizator
indispensabil oricărui tip de organizare politică, în
special democraţiilor - mişcările de acest gen vor
avea, din păcate, un viitor.
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RENUNŢAREA LA UN SISTEM
STRATEGIC ANTIRACHETĂ
ÎN FAVOAREA UNUI SISTEM
ANTIRACHETĂ MAI COMOD
ŞI MULT MAI PERFORMANT
Vasile POPA
Cel mai important eveniment cu impact strategic
al anului îl constituie, în opinia noastră, renunţarea
foarte înţeleaptă, de către Statele Unite, la sistemul
antirachetă de apărare împotriva rachetelor cu
bătaie lungă, în versiunea lui anterioară şi trecerea
la un nou sistem, mai suplu şi mai rapid, care
vizează rachetele cu rază scurtă şi medie de acţiune.
Această opţiune pare a nu avea nicio legătură cu
actuala criză financiară, deşi dramatica prăbuşire
a unor puternice bănci americane şi problemele
economice destul de complicate au impus
renunţarea la numeroase programe de modernizare
şi înlocuire a sistemelor de arme mai vechi –
îndeosebi în USAF şi US Navy – şi la soluţii mai
puţin costisitoare şi mai puţin ofensive. Există însă
o foarte strânsă legătură cu criza strategică generată
de modul în care a reacţionat Rusia la sistemul de
combatere a rachetelor cu rază lungă de acţiune,
considerându-l o ameninţare, întrucât putea
contrabalansa echilibrul strategic nuclear realizat,
de-a lungul multor ani, prin sistemul tratatelor
SALT. Au fost anunţate măsuri în consecinţă, adică
instalarea unor rachete în enclava Kaliningrad.
Or, cum bine se ştie, Rusia şi Statele Unite au un
parteneriat strategic, iar încordarea relaţiilor dintre
cele două ţări nu poate fi dorită de nimeni şi cu
atât mai puţin de ele însele, mai ales în această
perioadă foarte dificilă de reconfigurări geopolitice
cu suport financiar, economic, pentru controlul şi
asigurarea accesului la pieţe şi resurse energetice.
S-a declanşat deja bătăliile mai mult sau mai puţin
vizibile, mai mult sau mai puţin inteligibile, pentru
Orientul Mijlociu, pentru Caspica, pentru Asia
Centrală, pentru resursele din Oceanul Arctic etc.
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Orice relansare a relaţiilor dintre marile puteri
nucleare poate fi benefică pentru toată lumea.
Ruşii au salutat această iniţiativă şi s-au oferit
să colaboreze cu americanii în configurarea noului
sistem antirachetă. Acesta poate fi benefic pentru
toate ţările, întrucât vizează apărarea împotriva
sistemelor de rachete cu rază scurtă şi medie de
acţiune, care devin din ce în ce mai numeroase
şi mai periculoase, elemente ale acestora putând
ajunge chiar la îndemâna teroriştilor.
Noul sistem ar urma să fie realizat în patru
etape, până în 2020, astfel:
Etapa 1 – Desfăşurarea, până în 2010, în
sudul şi în nordul Europei a sistemelor AEGIS
care echipează deja navele de luptă şi a sistemelor
de rachete interceptoare SM-3 (sistemele au fost
testate în februarie 2008 pe un satelit american în
derivă).
Etapa 2 – Până în 2015, desfăşurarea, pe
mare şi la sol, a noilor sisteme de rachete SM-3,
modernizate, probabil în Polonia şi Cehia.
Etapa 3 – Desfăşurarea noilor sisteme SM-3,
într-o nouă configuraţie, cu parametri substanţial
amelioraţi.
Etapa 4 – Desfăşurare, până în 2020, a unor
noi variante ale sistemelor SM-3, în măsură să
intercepteze orice tip de rachete, cu orice fel de
rază de acţiune.
Ne aflăm într-un stadiu al unei realităţii din
ce în ce mai periculoase a societăţii omeneşti, în
care lumea trebuie să-şi ia măsuri ferme de apărare
împotriva propriilor ameninţări. Dincolo de aceste
aspecte, noul sistem antirachetă american este
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deja, în mare parte, testat şi poate fi realizat cu
costuri mult mai mici. Acumulările de arme şi de
tensiuni pe diverse motive şi jocuri de interese sunt
şi trebuie să fie considerate cel mai mare pericol şi
cea mai mare ameninţare la adresa lumii întregi.
Dacă s-au constituit arsenale imense de rachete,
cu peste 12.000 de capete nucleare active, este
obligatoriu să se realizeze, în primul rând de către
cei care deţin aceste arme, şi un număr suficient de
sisteme comune de apărare, care să protejeze pe
toată lumea şi nu doar pe unii împotriva altora.
Desigur, motivaţia potrivit căreia sistemul
antirachetă conceput să fie pus în operă din vremea administraţiei Bush (dar care, în realitate, era
o componentă redusă a „Războiului stelelor”) o
constituie fabricarea de către Iran a unor rachete
care puteau lovi continentul european. Iar pentru
a preveni un astfel de atac cu rachete Shahab-3,
că despre aceste rachete este vorba, a căror bătaie
se anunţa a fi de aproximativ 3000 de kilometri,
era necesar un sistem de apărare antirachetă cu
radare de foarte mare putere amplasate în California, în Alaska şi în Cehia şi cu puternice complexe
de rachete antirachetă amplasate în California şi
în Polonia… Cum să accepţi aşa ceva?! Pentru
a te apăra împotriva câtorva rachete pe care le
poate lansa Iranul, desfăşori sisteme de apărare
antirachetă în toată lumea, cu costuri imense şi
suspiciuni sau chiar reacţii de neacceptare atât din
partea unor aliaţi cât şi a partenerilor strategici
(Rusia)?!
Amplasarea bazelor militare americane cam
peste tot în lume, flota Pacificului, NATO şi alte
construcţii de securitate şi apărare au generat
reacţii din partea Rusiei. Părea că Războiul Rece
nu s-a încheiat, că el va reîncepe, dar în cu totul
alte condiţii, de o mie de ori mai periculoase
decât cele de după cel de-Al Doilea Război
Mondial, adică într-un mediu strategic cu mii de
capete nucleare active şi cu uriaşe programe de
dezvoltare a sistemelor de arme de mare precizie,
a armelor bazate pe nanotehnologii, biotehnologii
şi amplificarea undelor, cu efecte ce tindeau spre
generarea unei stări de haos … Chiar şi actuala
motivaţie potrivit căreia noile sisteme antirachetă
vizează apărarea împotriva vectorilor iranieni,
nu este neapărat şi suficientă pentru a explica şi
justifica acest efort. Dar, probabil, în timp, vor fi
aduse toate argumentele şi explicaţiile necesare,
în sensul că realizarea unor sisteme antirachetă
trebuie să vizeze apărarea întregii lumi (şi nu doar

a unei părţi a acesteia) împotriva tuturor rachetelor
care există pe pământ.
Desigur, s-ar putea pune şi altfel problema:
Dacă rachetele constituie într-adevăr o ameninţare
pentru întreaga lume, atunci n-ar fi mai simplu ca
Lumea să-i oblige pe cei care le au să renunţe la ele,
să-şi distrugă arsenalele şi să nu mai facă altele?
Ba da, ar fi. Dar nimeni nu a renunţat vreodată la
vreo armă, înainte de a-şi face alta mai bună, mai
performantă. Şi chiar dacă preşedintele american,
Barak Obama, un om înţelept şi responsabil, a
anunţat că procesul tratatelor în vederea reducerii
rachetelor va fi continuat, este greu de presupus că
toată lumea va renunţa la rachete, atâta vreme cât
nu poate pune altceva mai bun în locul lor. Mai
mult, ştim cu toţii că armele care vor înlocui aceste
rachete distrugătoare au ieşit deja, în mare măsură,
de pe panopliile proiectanţilor şi unele dintre ele
se află deja în curs de experimentare (a se vedea
HAARP, ca şi unele dintre noile sisteme de arme
cu efecte climatice şi geofizice). Să sperăm că
noile arme – bazate, aşa cum spuneam, pe unde,
pe laseri, pe nanotehnologii, biotehnologii etc.
– vor fi nu numai mai puţin letale, mai puţin
distrugătoare (pentru că nu vor fi!), ci, poate, întrun fel, mai „constructive”, adică mai folositoare
tuturor oamenilor, în sensul că vor apăra fiinţa
umană împotriva unor noi pericole şi ameninţări
din viitor…
„Cel mai bun mijloc pentru a ameliora,
într-un mod responsabil, securitatea noastră şi
securitatea aliaţilor noştri – declara Barak Obama,
la Casa Albă – este să desfăşurăm un sistem de
apărare antirachetă care să răspundă mai bine
ameninţărilor actuale cărora trebuie să le facem
faţă şi care utilizează tehnologii verificate, cu un
cost rezonabil.” Liderul de la Casa Albă a afirmat
că, totuşi, SUA vor continua să vadă o „ameninţare
importantă” în activităţile rachetelor balistice
iraniene, George W. Bush, având, în acest sens,
dreptate.1
De asemenea, secretarul general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, salutând acest eveniment,
a subliniat, la rândul său, că a sosit momentul ca
sistemele de apărare antirachetă ale Statelor Unite,
ale NATO şi ale Rusiei să fie conexate. O altă
vorbă înţeleaptă. Care merită toată consideraţia.
„Ţările noastre şi armatele noastre vor deveni din
ce în ce mai vulnerabile la atacurile cu rachete, iar
interesul fundamental al NATO şi al Rusiei este să
conexeze între ele, atunci când va sosi momentul,
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sistemele de apărare antirachetă ale SUA, NATO
şi Rusiei”. Şi, iată, momentul a sosit. Sperăm să
nu fie ratat.
Acum un an, în cadrul diferitelor dezbateri
desfăşurate în urma summit-ului NATO de la
Bucureşti şi publicate prin unele ziare, şi noi
susţineam (şi susţinem şi acum) că trebuie ieşit
din cadrul îngust al confruntării directe, care pe
care, întrucât rachetele tuturor ţărilor reprezintă o
ameninţare pentru toată lumea şi nu doar pentru
unii, inclusiv pentru ţările care le au, iar un sistem
de apărare antirachetă, care are ca principală şi
unică vocaţie să apere lumea împotriva rachetelor
pe care tot ea le-a creat, este absolut necesar şi, mai
devreme sau mai târziu, el va fi realizat şi acceptat.
Este o situaţie care nu face cinste omenirii. Ca în
exemplul cu olteanul şi căciula. Când se simte
foarte, foarte singur şi nu are nimic de lucru,
olteanul îşi dă jos căciula şi o păzeşte… Să nu şi-o
fure singur, că nu mai este nimeni prin preajmă.
Dar pericolul există…
La fel şi lumea aceasta în care trăim. Îşi face
sigură rachete care o pot distruge de câteva ori şi,
când îşi dă seama de acest lucru, în loc să renunţe
la ele, îşi face sisteme care s-o apere împotriva

lor… Deocamdată, nu putem ieşi din acest cerc,
din acest paradox. Statele nu vor renunţa nici la
rachetele lor cu rază scurtă, medie sau lungă de
acţiune, nici la sistemele lor de apărare antirachetă,
dar pot coopera pentru a realiza şi desfăşura sisteme
antirachetă comune, care să nu ameninţe pe nimeni,
dar să apere pe toată lumea. Se va ajunge, probabil,
la o configuraţie a mediului strategic în care orice
rachetă care nu dispune de un cod de recunoaştere
să fie doborâtă sau anihilată de aceste sisteme
antirachetă care vor fi un fel de „câini de pază”
ai ţărilor, oraşelor şi ai Lumii împotriva rachetelor
Lumii, dar şi a altor pericole şi ameninţări.
Considerăm că nu este departe vremea când se va
pune cu adevărat ordine în spaţiul aerian şi chiar
în spaţiul cosmic de interes pentru planeta Pământ,
pentru a se evita catastrofele şi a se asigura un
scut viabil de protecţie pentru civilizaţia planetei,
pentru viaţa oamenilor.
NOTE BIBLIOGRAFICE:
1
http://info.france2.fr/monde/Bouclier-antimissileabandonn%C3%A9:-Moscou-satisfait-57351030.html,
accesat la 18.09.2009.
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MITUL MEDUSEI ŞI TEHNOLOGIILE
VIITORULUI RĂZBOI
Dr. Sorin TOPOR

În mitologia greacă, Medusa a fost una dintre
gorgone, a cărei privire putea transforma orice muritor în stană de piatră. Uciderea acesteia s-a putut
realiza de către Perseus doar în timp ce dormea.
Asimilând acest mit tehnologiilor militare contemporane, putem presupune că lovitura cu energie,
indiferent de natura şi forma sa de manifestare,
în impulsuri sau cu unde continue, are ca obiectiv principal aducerea la stadiul epocii de piatră
a oricărui sistem informaţional contemporan. Ne
propunem să prezentăm acele aspecte care vor determina revizuirea principiilor doctrinare datorită
pericolului utilizării armelor cu energie dirijată
de către un potenţial agresor, concomitent cu reliefarea facilităţilor oferite de utilizarea controlată
a acestor arme în cadrul operaţiilor militare specifice erei informaţionale pe care o parcurgem şi
combaterea flagelului terorist.
Cuvinte-cheie: Arme cu energie dirijată.
Rădăcina cuvântul „energie” se găseşte
în limbile latină şi greacă având înţelesul de
„activitate”. Ulterior, odată cu studiul sistemelor,
energia definea o mărime de stare ce reflecta
capacitatea unui obiect de a produce un lucru
mecanic la trecerea acestuia dintr-o stare în alta.
Pe scurt, energia este o resursă consumată pentru
modificarea unei anumite stări, pentru modificarea
unei poziţii sau pentru înregistrarea unei evoluţii
în cadrul unui traiect monitorizat. Energia se
consumă şi pentru a se rămâne într-o stare
neschimbată, odată cu trecerea timpului. Şi tot
energie se consumă pentru involuţia unui sistem,
mai ales dacă acesta îşi accelerează procesele de
erodare până la autodistrugere.
Acceptând că societatea umană este un cumul de
sisteme sociale, putem afirma, cu real temei, că, în

cadrul acesteia, se consumă o cantitatea enormă de
energie, mai ales pe timpul stărilor de conflict între
două sau mai multe structuri, ajungându-se la valori
maxime pe timpul războaielor, ca formă maximă
de evoluţie a conflictului. Să ne gândim la câtă
energie se consumă pentru identificarea şi punerea
în aplicare a unor strategii destinate determinării
unui adversar să accepte fără împotrivire obiectivele
celelaltei părţi. Pe de altă parte, să ne gândim câtă
energie se poate consuma în ambele tabere pentru
contracararea acţiunii adversarului (indiferent de
forma sa) şi a susţinătorilor acestuia, fără a ne
limita la energia necesară efectuării manevrelor
de forţe şi mijloace. Facem referire la energia
consumată în efortul asigurării aprovizionării cu
materiale specifice, muniţii, alimente, la efortul
de realizare a sprijinului informativ, la efortul
menţinerii standardelor de viaţă şi de sănătate a
personalului şi a populaţiei care nu a părăsit zona
de operaţii etc.
În aceste condiţii, este firesc să ne întrebăm:
Ce reprezintă energia dirijată? Ce sunt armele cu
energie dirijată?
În general, armele sunt cunoscute ca fiind
acele dispozitive utilizate de către militari şi care
transformă energia în forţă de propulsie a unui
obiect (cunoscut sub denumirea de proiectil).
Acesta, la impactul cu ţinta, transferă din energia
sa, efectul fiind devastator pentru corpul pe care
îl reprezintă ţinta. În funcţie de cantitatea de
energie transferată se poate observa că apar o serie
de evenimente, dintre care cele aflate la extreme
sunt: 1) Absorbirea întregii cantităţi de energie,
realizându-se transformarea în lucru mecanic sau
mutarea într-o altă stare şi 2) În situaţia pătrunderii
proiectilului în sistemul reprezentat de ţintă,
datorită nivelului extrem de mare faţă de suprafaţa
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de impact, se poate constata fie stricarea armoniei
unor arhitecturi (efectul minor) fie distrugerea
întregii structuri (efectul major).
Puterea de inovaţie şi de invenţie a oamenilor
a determinat apariţia aşa-numitelor arme cu
energie dirijată, destinate convingerii unui
adversar că efortul său este inutil şi că trecerea
la masa tratativelor ar fi cea mai bună soluţie.
Acest tip de arme este considerat neletal datorită
nivelului de control extrem de mare al efectului
asupra ţintei. În plus, imaginaţia unor scriitori,
coroborată cu politicile de control al informaţiilor
despre aceste dispozitive şi modul lor de utilizare
de către structurile militare, au permis apariţia
unor mituri şi legende care au stat la baza creării
machetelor şi jucăriilor futuristice utilizate în
filmele SF, în jocurile pentru calculator, ori în
povestirile scriitorilor previzionari contemporani.
În cadrul acestora, de regulă, săgeţile, obuzele
şi chiar comunicaţiile prin fir sunt înlocuite cu
energia arcurilor electrice. Se cunoaşte că oricare
membru al echipajului navetei spaţiale Enterprise
din cadrul filmului artistic Star Trek avea în
înzestrare şi folosea în luptă fazere, adică, nişte
dispozitive ce puteau fi programate să paralizeze
orice adversar sau să ucidă, prin lansarea de sfere
energetice, similare fulgerelor globulare sau prin
„electrocutare”... un fel de „gloanţe energetice”.
Sub aspectul acestor premise, conştiinţa
colectivă a realizat o primă delimitare a armelor,
în funcţie de modul de protejare a vieţii, după
cum urmează: arme clasice cu gloanţe destinate
să ucidă şi arme cu energie dirijată, care oferă o
nouă alternativă, adică, te lasă să trăieşti, leziunile
provocate neafectând pe o durată lungă funcţii ale
organismului uman.
Privind retrospectiv în istorie, omenirea a căutat să utilizeze energia ca mijloc de lovire încă din
cele mai vechi timpuri. Prin analiza miturilor şi a
legendelor antice se poate observa că însuşi Zeus
utiliza, pentru pedepsirea vrăjmaşilor, o lovitură cu
lumină. De altfel, cea mai reprezentativă legendă
antică este cea a Medusei, singura muritoare dintre
cele trei Gorgone mitologice, care putea, prin privire, să transforme orice muritor în stană de piatră.
Se pare că şi după omorârea sa privirea Medusei a
continuat să terorizeze omenirea datorită păstrării
nealterate a capacităţii sale de executare a loviturilor cu energie. Astfel, Capul Medusei devine un
simbol important al protecţiei corpului luptătorului
fiind întâlnit adesea pe egide, pe platoşe şi scuturi.
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Dacă aceste povestiri nu au o bază ştiinţifică,
făcând parte din categoria miturilor, primele date
atestate în istoria lumii prezintă „raza care arde”
sau „unda ucigaşă” ca fiind primul dispozitiv ce
utiliza energia solară în scop distructiv. Acesta
a fost realizat de Arhimede şi a fost utilizat de
greci împotriva corăbiilor romane în bătălia de la
Siracuza (214 I.Hr.). Funcţionarea armei se baza
pe concentrarea luminii solare într-un fascicul
extrem de îngust, cu ajutorul unor lentile uriaşe de
cupru, amplasate pe ţărm. Istoricii vremii au numit
acest dispozitiv „oglinda arzătoare”1. Cu toate
că nu sunt date relevante, care să ateste rolul şi
sporirea substanţială a puterii de luptă în obţinerea
victoriei asupra romanilor, realizarea acestui
dispozitiv întăreşte convingerea că armatele lumii
s-au preocupat din cele mai vechi timpuri pentru
găsirea a ceva ce ar putea fi folosit în luptă şi care să
utilizeze proprietăţile distructive a energiei pentru
reducerea efortului forţelor proprii şi neutralizarea
rapidă a intenţiilor adversarului.
De altfel, în Antichitate, energia solară a fost
utilizată şi în cadrul unor îndeletniciri domestice.
În unele scrieri se precizează că atenienii şi aztecii puteau aprinde focurile sacre direct de la soare
cu ajutorul unor oglinzi concave. De asemenea,
drumeţii îşi aprindeau focul în locurile lor de staţionare cu dispozitive formate din oglinzi convexe. În secolul XVIII, se pare că fizicianul elveţian
Horace-Benedict de Saussure şi-a fiert supa întrun cuptor realizat pe baza unui sistem de lentile
cu care focaliza razele solare. Primul cuptor solar
recunoscut de istorici a fost realizat în anul 1772
de către celebrul chimist Antoine Lavoisier, care a
utilizat două lentile montate pe un car de lemn. Cu
acest dispozitiv a putut crea temperaturi de peste
1500°C.
Însă, primele scheme şi planuri de utilizare
a armelor cu energie dirijată au apărut în timpul
şi după Primul Război Mondial, atunci când, în
anul 1923, Harry Grindell Matthews a pretins că,
prin folosirea dispozitivului său de concentrare
a energiei electromagnetice, poate opri un motor
aflat în funcţiune, pe baza inducţiei magnetice2.
El susţinea că dacă ar realiza suficientă putere
energetică şi ar putea amplasa dispozitivul realizat
pe un avion ar putea doborî avioanele adversarului,
ar putea declanşa explozia muniţiilor, ar putea opri
nave maritime sau ar neutraliza activităţile trupelor
terestre de la o distanţă de patru mile3. Chiar
dacă nu a putut convinge, demonstraţiile sale,
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desfăşurate în Anglia şi Franţa, au întărit ideea că
se poate realiza o „rază a morţii” (������������������
“�����������������
the Death Ray”).
Această teorie a stârnit interesul multor savanţi şi
a alimentat o mulţime de povestiri grupate sub
denumirea generică de „teoria conspiraţiei”4.
Anul 1935 este atribuit lui Sir Robert WatsonWatt, care, în urma unui proiect al Ministrul
Aerului Marii Britanii de la cea vreme, a efectuat
studii cu privire la posibilitatea realizării unor
astfel de dispozitive.
În urma cercetărilor, Watson, care activa în
Centrul de cercetări radio şi îl avea colaborator pe
fizicianul Arnold Wilkins, a concluzionat rapid că o
asemenea teorie nu este fezabilă dar, prin utilizarea
undelor, se poate determina poziţia unui obiect în
spaţiu. Observaţiile sale au pus bazele a ce este
cunoscut în prezent sub noţiunea de radar.
Un alt moment, precursor al realizării armelor
cu energie dirijată, s-a consumat în Germania, în
1938, şi a reprezentat subiectul multor poveşti
ce au circulat în acea vreme. Pe scurt, poveştile
prezintă o situaţie în care unui turist i se opreşte
brusc motorul maşinii, fără nicio explicaţie
plauzibilă. Eforturile turistului de a-şi porni maşina
sunt observate de un soldat german aflat în zonă.
Acesta a lipsit pentru o scurtă perioadă de timp iar
la revenirea sa i-a spus turistului că acum motorul
maşinii sale va funcţiona, lucru care s-a şi întâmplat.
Se consideră că motivul acestei opriri fortuite l-a
constituit emisia staţiei de televiziune din Feldberg
(Germania), a cărui semnal putea crea un câmp de
forţă ce oprea orice motor aflat în funcţiune şi în
vecinătatea sa. Evenimentul a condus la ideea că
emisia unei unde de energie electromagnetică, cu
o mare încărcătură energetică, putea opri un motor
în funcţiune5.
Cel mai notoriu inventator care şi-a concentrat
eforturile pentru studiul efectelor concentrării
undelor electromagnetice este recunoscut a fi
inginerul croat Nikola Tesla (1856-1943). În 1937,
acesta a publicat teza cu titlul The Art of Projecting
Concentrated Non-dispersive Energy through
the Natural Media în care a abordat, ca subiect
principal, realizarea undelor cu particule. Tesla
afirma că poate realiza un dispozitiv, pe care l-a
numit ulterior arma cu „tele-energie” (�������������
“������������
teleforce”)
sau „raza morţii”, cu care putea să concentreze,
într-un spaţiu aerian, unde cu particule cu sarcină
energetică extrem de mare, a cărui efect era de
doborâre a unei flote aeriene cu 10000 de avioane
aflate la o distanţă de 400 km (250 mile), ceea ce

provoca, la suprafaţa solului, milioane de morţi în
rândul forţelor terestre ale adversarului 6.
Un alt moment demn de remarcat al cercetărilor
privind energia dirijată l-a constituit perioada
celui de-al Doilea Război Mondial şi, în special,
realizările cercetătorilor nazişti în domeniul
armelor sonice. Se pare că cercetătorii nazişti au
reuşit să realizeze arme sonice cu care puteau
concentra undele acustice în fascicule cu efect
distructiv.
Suntem convinşi că au mai existat şi alte
preocupări pentru dezvoltarea domeniului armelor
cu energie dirijată. Este probabil ca toate aceste
realizări să nu fi fost cunoscute decât de un număr
limitat de specialişti, dacă nu ar fi existat literatura
beletristică, şi, în special, cea de tipul science
fiction (SF), care, de cele mai multe ori, fără o bază
documentară, a prezentat diverse arme cu energie.
Dintre scriitorii în domeniul SF, cel mai popular a
fost H.G. Wells, autorul nuvelei Războiul Lumilor,
în care descria efectul utilizării de către marţieni a
„undei morţii” în scopul exterminării pământenilor.
Cu toate că este o pură ficţiune, se pare că modelul
„undei morţii” a lui Wells este deja realizat şi
utilizat sub forma armei cu laser întrebuinţată cu
succes în unele operaţii militare contemporane de
pe teatre de luptă din Israel, Irak şi Afghanistan. În
plus, programul american „Iniţiativa Strategică de
Apărare” sau „Războiul Stelelor”, iniţiat de către
preşedintele Ronald Reagan în 1980, are la bază
astfel de aplicaţii. În cadrul programului se sugera
utilizarea laserelor, probabil în gama undelor X,
pentru distrugerea vectorilor de lovire descoperiţi
a fi lansaţi asupra obiectivelor dispuse în spaţiul
Statelor Unite ale Americii şi al aliaţilor acestora.
În prezent, interesul pentru acest subiect este
extrem de mare, nu de puţine ori fiind abordat de
mass-media. Pentru exemplificare, putem aminti
emisiunea TV din 10 februarie 1999, din reţeaua
ABC, găzduită de moderatoarea Diane Sawyer,
cu tema „Noi arme cu energie dirijată”, în care
se afirma că incendiul de la ambasada SUA de
la Moscova din anii ‘��������������������������
���������������������������
80 nu a fost un accident,
ci opera KGB. Conform lui Victor Saimov, fost
informatician-şef în KGB şi ulterior refugiat în
Occident, sovieticii au îndreptat asupra ambasadei
americane un fascicul de microunde de mare
putere, până când clădirea a luat foc. Scopul ar fi
fost de iniţiere a unei diversiuni în umbra căreia,
sub aspectul ajutorului pompierii sovietici de
stingere a incendiului, agenţi KGB să se infiltreze
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în ambasadă şi să planteze aparatură de ascultare
în toată clădirea.
Prima separare a armelor în două categorii,
arme letale şi arme nonletale, s-a produs în anul
1998 şi a avut la bază criterii date de efectele
pe care le pot produce asupra corpului uman.
Concomitent cu acest moment se aprobă utilizarea
lor asupra populaţiei şi a altor dispozitive cu
efect general nonletal. În cadrul simpozionului
TECOM Technology, din anul 1997, s-a susţinut
că armele nonletale constituie cea mai mare
provocare pentru întreaga comunitate ştiinţifică,
iar încadrarea într-o clasă sau alta se stabileşte
în funcţie de efectele asupra ţintei şi estimarea
potenţialelor răniri asupra personalului pe care sau executat teste. Ca un semnal de alarmă privind
utilizarea lor nediscriminatorie a fost observaţia
generală că armele cu energie dirijată vizează
sistemul neuronal central şi pot cauza tulburări
neuropsihologice condamnate prin Convenţia din
anul 1980 cu privire la armele convenţionale7.
Se cunoaşte că armele a căror utilizare nu este cu
intenţia de a ucide, ci de a cauza răniri ori suferinţe
inutile, pot cădea sub consecinţele Protocolului I al
Convenţiilor de la Geneva din anul 1977.
Principalele efecte rezultate prin expunerea
fiinţelor vii şi iradierea electromagnetică sunt
sesizate la nivelul sistemului nervos central,
reprezentate ca durere fizică, apariţia unor
dificultăţi de respiraţie, ameţeli, senzaţii de greaţă,
de dezorientare, stări epileptice sau alte efecte de
disconfort. Dintre acestea, afectarea respiraţiei
poate reprezenta cel mai periculos efect asupra
corpului uman, datorită potenţialul mare de a
produce sufocare şi, prin urmare, de a ucide.
Efecte majore asupra sănătăţii umane pot apărea
şi prin utilizarea necontrolată a undelor sonore.
Unele aplicaţii cu acest tip de unde pot produce
fenomenul de cavitaţie, ce reprezintă generarea de
bule de gaze (cu diametre de ordinul μm), rezultate
prin inducerea de vibraţii, urmată de spargerea
violentă a bulelor de gaze în urma căreia se poate
produce desprindere de particule din textura sau din
compoziţia materiei organice. Studiile de laborator
efectuate asupra cobailor au identificat că expunerile
la ultrasunete de înaltă intensitate, cu frecvenţe
cuprinse între 0,7-3,6 MHz, pot afecta plămânii şi
intestinele şoarecilor. În plus, se poate modela ritmul
cardiac prin simulări vibroacustice ce pot produce
consecinţe grave asupra unui corp viu, ducând la
întreruperea fluxului sangvinic şi tahicardii.

88

Alte cercetări au demonstrat că utilizarea
sunetelor de înaltă intensitate poate induce
senzaţia de durere la nivelul sistemului auditiv,
în unele situaţii, determinând riscul de pierdere a
auzului pentru perioade mari de timp. Cu toate că
nu sunt informaţii că ar fi fost efectuate experienţe
pe subiecţi umani, sunt cunoscute tendinţele
unor direcţii de cercetare pentru dezvoltarea
experimentelor şi asupra lor, în special cu sunete
de înaltă intensitate din gama frecvenţelor audibile.
Efectele biologice la limita spectrului undelor
audibile, de regulă nesesizate de urechea umană,
pot afecta organe interne şi sistemul nervos central
prin apariţia de modificări ale structurii urechii
interne, modificări ale limitelor de sensibilitate,
contracţii musculare, schimbări ale funcţiilor
cardiovasculare, efecte diverse în sistemul nervos
central, alte efecte la nivelul texturii pielii (întărire
sau moleşire) etc.
În plus, asocierea noţiunii de „energie” cu
cea de „dirijată” ne trimite cu gândul la controlul
evoluţiei pe o anumită direcţie. Prin urmare, este
firească teama prin care cu aceste dispozitive se
poate controla un anumit proces al activităţilor
umane sau o anumită evoluţie. De aceea, această
teză justifică teroarea societăţilor informaţionale
cărora li se prezintă scenariul în care un grup de
persoane, mânat de dorinţe personale şi orgolii
nesatisfăcute, poate deţine astfel de arme şi le
poate folosi după bunul plac.
În prezent, dispozitivele care utilizează energia
dirijată pot fi clasificate pe baza a două criterii:
- în funcţie de modul de exploatare a energie
(auditive, electromagnetice, luminii, particule,
plasmă etc.);
- în funcţie de efectele asupra ţintei (distrugeri
fizice, influenţe asupra sensibilităţii sistemelor
de dirijare şi conducere, dezorientări, decuplarea
echipamentelor electromagnetice, incapacitarea
umană etc.).
Făcând referire la armele destinate producerii
distrugerilor fizice, cu unde electromagnetice şi
particule, putem realiza următoarea clasificare:
- dispozitive destinate interferării comunicaţiilor, efect cunoscut în literatura de specialitate sub
denumirea de bruiaj radio;
- dispozitive destinate blocării capacităţilor
de culegere a informaţiilor sau de „orbire” a
senzorilor. Acestea cuprind dispozitivele de orbire
sau dezorientare atât a sistemelor de senzori
optici din echipamentele de cercetare a armelor
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şi forţelor, cât şi a personalului cu misiuni de
observare, monitorizare şi informare (cercetaşilor
în dispozitiv, observatorilor etc.);
- dispozitive destinate realizării distrugerilor
ca efect al executării lovirii cu energie. Acestea
sunt caracteristice undelor acustice şi a laserelor
cu mare putere energetică.
Se cunoaşte că dispozitivele care generează
fascicule laser, de regulă, lucrează cu frecvenţe
cuprinse în spectrul undelor infraroşii şi sunt
destinate iluminării selective a ţintelor pentru
dirijarea vectorilor de lovire pe traiectul de zbor.
Laserul de mare putere este capabil să pătrundă
într-un mediu solid şi să-l strice în punctul de
incidenţă. Eficienţa utilizării acestor arme este dată
nu numai de capacitatea extrem de directivă a lor,
ci şi de viteza de propagare a undei, mai mare de
300000 ori decât a unui glonţ. În astfel de condiţii
se poate aprecia că armele laser sunt destinate să
distrugă prin efectul de pătrundere în ţintă.
În prezent, unele forţe armate, mai ales în
misiuni de luptă urbană caracterizate prin reacţii
rapide la distanţe foarte mici, utilizează arme cu un
alt tip de laser. Scenariul general, care să permită
rolul armelor cu energie dirijată în contextul unei
acţiunii specifice, poate fi realizat pe modelul
acţiunii de eliberare a unor ostatici de către un
grup de forţe speciale, acţiune desfăşurată întru-un
perimetru îngust (o clădire oarecare), controlată de
către terorişti. În această situaţie, oricare membru
al grupului de forţe speciale se teme ca, sub
presiunea tensiunii psihologice specifice în astfel de
momente, să nu omoare un ostatic. Echipamentul
clasic al acestor forţe este format din pistoale şi
arme de asalt. Acestea, oricât ar fi de moderne, nu
mai pot fi oprite dacă se declanşează procesul de
dare a focului prin acţionarea trăgaciului armei. De
aceea, selectarea ţintei trebuie efectuată de trăgător
cu o foarte mare acurateţe. Dacă teroriştii folosesc
ostaticii ca scut uman, situaţie des întâlnită,
executarea tragerii este aproape imposibilă sub
aspectul riscului foarte mare al lovirii inocenţilor.
În plus, asigurarea controlului coridoarelor, a uşilor
şi a altor potenţiale ieşiri ale teroriştilor din spaţiul
ocupat, face tot mai greoaie misiunea eliberatorilor,
fiind necesar un număr extrem de mare membri ai
forţelor speciale. De aceea, în funcţie de reacţia
teroriştilor, este mai mult ca posibil ca un ostatic
să fie lovit, oricât de antrenat ar fi trăgătorul.
În aceste condiţii, ar putea fi folosită puşca
extremă cu laser (XLR – ������������������������
“�����������������������
Extreme Laser Rifle”).

Aceasta reprezintă un sistem disruptor fotonic cu
undă laser verde, de mică putere, însă cu putere de
trei ori mai mare decât a laserului obişnuit (�������
“������
Green
Light Laser Rifle Sight System”). Sistemul se
poate monta pe o puşcă de asalt sau un pistol. XLR
poate să ardă sau să provoace orbire temporară,
asigurând astfel un timp suficient trăgătorului de
a scoate din luptă o ţintă confuză şi dezorientată,
fără a o omorî. Puterea reglabilă a undei laser
permite executarea de misiuni diferite, de la tăierea
unui obstacol solid, până la incapacitarea pentru
câteva minute a unei ţintei umane, prin distragerea
atenţiei, dezorientarea sa şi privarea temporară
de posibilitatea de concentrare a atenţiei asupra
ţintei. În prezent, puşca extremă cu laser se găseşte
în dotarea militarilor americani şi este utilizată
în operaţiile contemporane de pace, de regulă, în
misiuni de tipul Check Point.
O altă armă cu energie dirijată, de astă dată
aflată în regim de testare la laboratoarelor din
Anderson (SUA), sub controlul inventatorul Pete
Bitar, este cunoscută sub numele de StunStrike.
Acest dispozitiv induce o stare de paralizare a
ţintei prin executarea de lovituri cu arc electric a
corpului uman. Forma dispozitivului este similară
unei serviete a cărei acţiune fi de paralizare a
oricărei persoane prin transferul unei descărcări
statice cu valoare de peste 200000 V. Astfel, se
poate considera că dispozitivul are un dublu efect.
Un prim efect este de paralizare a persoanei, în
conformitate cu destinaţia sa. Al doilea efect
este preponderent psihologic şi se obţine prin
intimidarea oricărei persoane în faţa „fulgerului
natural”.
Făcând referire la scenariul ipotetic anterior, în
situaţia în care un terorist ar încerca să părăsească
perimetrul, chiar dacă ar fi însoţit de un ostatic,
prin folosirea acestor dispozitive, viaţa niciunuia
nu ar fi în pericol. Avantajul pentru forţele speciale
într-un astfel de scenariu ar fi de obţinere rapidă
a controlului şi certitudinea că nimeni nu ar mai
muri.
Însă cea mai „temută” armă cu energie dirijată
este laserul supralimentat sau laserul de mare
putere. Acesta realizează o concentrare a undelor la
valori energetice foarte mari, într-un singur punct,
putând astfel incendia orice tip de ţintă, fie aceasta
un cor uman, un vector de lovire aflat pe traiectorie,
muniţie, pisă de artilerie, tanc, avion etc. Practic,
efectul psihologic este de nesuportat, datorită
faptului că realizezi că nu este niciun inamic în
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apropiere şi, totuşi, există ceva care declanşează
combustii fără o logică anume. Este un scenariu
înfricoşător. Acest laser poate avea puterea de
mii sau milioane de waţi, putând fi lansat în orice
direcţie, cu o foarte bună precizie.
Până în prezent sunt făcute publice informaţii
din care rezultă că SUA sunt capabile să realizeze
trei sisteme cu laser, capabile să distrugă totul pe
direcţia de tragere.
Un prim sistem este un laser aeropurtat dispus
pe avioane de tip Jumbo Jet. Destinaţia sa este de
distrugere a rachetelor intercontinentale. O a doua
categorie este laserul tactic avansat şi reprezintă
versiunea pentru lupta aeriană. Acesta poate fi
purtat de avioane mult mai mici, păstrându-şi
efectul ucigător asupra ţintelor dispuse în aer, dar
şi pe sol. A trei categorie este destinată luptei la sol,
fiind testată de Corpul Puşcaşilor Marini (SUA).
Acesta este cunoscut sub numele de laser tactic
de mare energie şi permite doborârea şi distrugea
oricărei rachete lansate de un adversar.
Unele prezentări conţin date relevante despre
testele realizate cu unul dintre cele mai puternice
lasere din lume în cadrul bazei aeriene de la Kirtland
(New Mexico, SUA), supranumită cartierul
general secret al celor mai recente tehnologii laser.
Realizarea lui are la bază un amestec de gaze
format din heliu, oxigen şi monoxid de carbon,
care produce fotoni de înaltă energie, puterea undei
ajungând la aproximativ 45 KW.
Dezavantajul acestor dispozitive este că, pentru
formarea laserului, este necesară o cantitate destul
de mare de echipamente, rezervoare cu gaze,
sisteme de evacuare şi multe alte componente
care să facă laserul funcţional. Din această, cauză
platforma pe care se dispune o astfel de aparatură
trebuie să deţină dimensiuni considerabile.
Chiar şi în aceste condiţii, se pare că operaţionalizarea laserelor de luptă a fost posibilă, cunoscut fiind faptul că, la sfârşitul anilor ’90, armata
israeliană a testat şi utilizat laserul tactic (THEL
– Tactical High Energy Laser) împotriva rachetelor de tip Katiuşa lansate de Hezbollah. Se pare că
această acţiune a fost singura şi cea mai eficientă
măsură de protecţie împotriva loviturilor cu astfel
de rachete tactice, cu o mare cadenţă de tragere.
Unele rapoarte prezintă că rachetele Katiuşa au
fost distruse în zbor la limita de 16 km8.
LRAD (Long Range Acoustic Device)
reprezintă o altă armă cu energie dirijată, extrem
de puternică, intrată deja în dotarea unor armate,
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utilizată, în special, pentru misiuni de pace şi de
combatere a terorismului9. Aceasta are la bază
unele acţiuni anterioare executate pe timpul
Războiului din Golf (1991) cu staţii de amplificare
a semnalelor fonice. Aceste semnale conţineau, pe
lângă mesajele de propagandă şi instrucţiuni pentru
predare, şi concerte de muzică heavy metal. Nu
este o glumă. Rezultatul cercetărilor în domeniu
a condus la concluzia că acest tip de muzică poate
produce stări de confuzie şi de dezorientare a
subiecţilor umani. Dacă pe acest fond muzical,
sau în pauzele dintre „concerte”, erau transmise
şi sunetele specifice motoarelor blindatelor sau
a elicopterelor confuzia luptătorilor era sporită
creându-se efectul „batalioanelor fantomă”. De
altfel, chiar şi structuri ale armatei noastre au fost
supuse unui efect similar, pe timpul Revoluţiei
Române (1989), creându-se imaginea „teroriştilorfantomă”, atât în Bucureşti, cât şi în alte localităţi.
Pentru crearea acestor efecte psihologice, este
nevoie de difuzoare speciale, cu o putere foarte
mare, care vor putea emite unde cu foarte mare
cantitate energetică.
LRAD a fost creat de cercetătorul american
Elwood Norris, în cadrul laboratoarelor America
Technology Corp, fiind deja utilizat în diverse
aplicaţii militare sau civile. Norris a reuşit să
concentreze unda sonoră într-un fascicul extrem
de îngust, similar procedeului de creare a undelor
laser. Sunetul hipersonic rezultat se încadrează
între limitele benzilor superioare de frecvenţă
(ultrasunete) şi asigură suportul transportului
altui semnal audio obişnuit. Astfel, se realizează o
reducere substanţială a disipării undelor şi o scădere
a volumului, chiar şi pe distanţe mari, păstrându-şi
nealterată capacitatea de reflexie de diverse obiecte.
Putem spune că s-a realizat un sonar care nu mai
necesită un mediu omogen de propagare, precum
apa sau metalul în formă solidă. Dispozitivul
poate fi utilizat ca un radiolocator cu unde acustice
perceptibile de urechea umană. Se creează astfel
o multitudine de oportunităţi pentru manipularea
psihologică. Să ne imaginăm ce efect emoţional sar produce asupra unei persoane care ar vedea un
copac că îi vorbeşte în limba sa şi, culmea, ştie ce
anume îl preocupă pe subiect. Sau ce rezultate s-ar
obţine asupra unui grup de oameni dacă emisiile
unui LRAD ar fi completate cu proiecţia pe nori
a unor imagini sugestive. Suntem convinşi că şi
cei mai pesimişti ar fi confuzi până la identificarea
unor repere care să îi readucă la realitate.
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De altfel, dispozitivul este comercializat atât în
SUA, dar şi în multe alte ţări din Asia şi Europa,
în diverse versiuni, de dimensiuni mai mari sau
mai mici, fiind des utilizat pentru efectuarea de
anunţuri selective, în funcţie de suprafeţe (spaţii,
raioane, case de marcaj etc.) sau de persoane, în
supermarket-uri, în fast-food-uri şi, în general, în
majoritatea locurilor unde zgomotul de fond este
foarte mare şi trebuie transmise rapid ordinele
şefilor către subordonaţi, fără ca acestea să fie
auzite de către toţi clienţii sau de alte persoane
neinteresate. Se mai pot transmite canalele audio
ale unei reclame ori ale unei emisiuni TV, fără a
fi deranjate persoanele de la mesele învecinate. Pe
câmpul de luptă, capacitatea de a concentra unde
sonore poate fi exploatată pentru transmiterea
mesajelor clare pe distanţe incredibile.
Însă, sensul de armă cu energie dirijată este dat
de capacitatea acestui dispozitiv, de a amplifica
sunetul până la valori de 10000 ori mai mari decât
cele normale. Un LRAD cu destinaţie combativă
poate emite un semnal de 160 dB, intensitate la
care se pot produce leziuni ale timpanului. Este
recunoscut că un semnal de 40-50 dB produce
starea de disconfort pentru o persoană aflată pe
direcţia de emisie a fascicolului. Nivelul la care
sunetul devine dureros se află în jurul valorii de
120 dB. Dispozitivul poate emite sunete dureroase
la distanţe de 450-730 de metri. Senzaţia este
insuportabilă, similară unor lovituri la nivelul
capului. Aceasta va impune părăsirea rapidă a
locului, oricât de motivată ar fi ţinta respectivă ca să
îşi păstreze poziţia. În plus, inducerea vibraţiilor la
nivelul oaselor cutiei craniene va produce ameţeli
subiecţilor, fiind imposibil ca un corp să îşi poată
păstra echilibrul. Astfel, dacă emisia sunetului
continuă după căderea persoanei, niciun tip de
antifon (intern sau extern) nu mai este util pentru
protejarea auzului. Testele au dovedit că şi cel mai
dur individ poate rezista doar câteva secunde la o
expunerea a „radiaţiei acustice dureroase”.
Câştigul utilizării unui astfel de dispozitiv
este că nu provoacă decesul ţintei, chiar dacă pot
persista acufene o zi sau două. De altfel, în Irak,
LRAD s-a dovedit o tehnică extrem de eficientă,
împiedicând executarea a numeroase atacuri ale
teroriştilor înainte de a fi tras un foc de armă.
Tot în categoria armelor ne-letale cu energie
dirijată este considerat şi sistemul Active Denial10,
un emiţător de unde electromagnetice care
transmite un fascicul concentrat şi invizibil, pe

distanţe mari, fiind destinat combaterii neletale
a ţintelor umane (oameni izolaţi sau grupuri de
oameni). Sistemul este supranumit şi „fascicolul
dureros” prin care se provoacă asupra ţintei o
stare de paralizie temporară, indusă de senzaţia de
durere. Cei supuşi testelor au afirmat că senzaţia
este similară lovirii de un perete de foc care nu se
vede, nu se aude dar te împresoară. Creierul va
comanda o reacţie imediată de părăsire a locului
indiferent de cât de mult îţi doreşti să rezişti.
Sistemul este realizat în mai multe variante, fix
şi mobil. Poate lovi o ţintă dispusă la o distanţă mai
mare de 750 de metri cu unde milimetrice, impulsul
putând fi pulsatil, continuu sau atipic. Acesta trece
prin îmbrăcăminte, având impact doar asupra
pielii, prin încălzirea stratului superficial. Astfel, se
provoacă o durere insuportabilă, care declanşează
o reacţie necontrolată a organismului uman,
înainte să provoace leziuni permanente. Principiul
este similar efectului de prăjire în cuptorul cu
microunde. Radiaţiile încălzesc moleculele de apă
prin inducerea unei vibraţii a lor. Receptorii din
pielea umană percep căldura, iar creierul constată
că e ceva fierbinte şi preia comanda. Se cunoaşte că
durerea este un mecanism de apărare care creează
reacţii involuntare. Fasciculul dureros poate ţine
mulţimea sub control. Sistemul este folosit în
operaţii de menţinere a păcii, în acţiuni ale poliţiei,
în alte situaţii de împrăştiere a manifestanţilor şi
păstrarea ordinii publice.
Pe de altă parte, riscul utilizării necontrolate
a acestui sistem este acela că expunerea unei
persoane pe o durată mare poate produce unele
leziuni sub formă de arsură. Aceste evenimente
sunt evitate prin instrucţia, antrenamentul şi
controlul operatorilor şi al sistemului.
Însă, cea mai mediatizată armă cu energie
dirijată este cunoscută sub denumirea de bomba
electromagnetică (e-bomb) şi se bazează pe
proprietatea impulsului electromagnetic de a
distruge prin ardere orice dispozitiv ce a fost
realizat ca aplicaţie sau conţine cupru ca element
predominant al materiei sale.
Pentru prima dată, impulsul electromagnetic a
fost observat ca efect al exploziei bombei atomice
de la Hiroshima. De altfel, forţa inimaginabilă a
exploziei nucleare a determinat, pentru anii ’50, ca
efectul impulsului electromagnetic să nu fie luat
în calcul, chiar dacă energia rezultată din testele
pre-lansării atacului asupra Japoniei, executate în
Pacific, au stins toate luminile stradale din Hawaii
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şi au afectat comunicaţiile radio din Australia.
Acest impuls invizibil poate distruge pe distanţe
foarte mari, complet şi permanent, echipamentul
electronic neprotejat, indiferent de cine îl
utilizează. Astfel, se induce o stare de nesiguranţă
oricărei societăţi informaţionale dependente
de echipamente electronice. Transporturile de
orice fel (terestre, aeriene şi navale), finanţele,
electricitatea, comunicaţiile reprezintă domenii
în care dispozitivele electronice sunt vitale pentru
procesarea, stocarea, transportul şi schimbul de
informaţii. Cel mai elocvent exemplu pentru
înţelegerea haosului ce urmează în urma privării
de electricitate îl reprezintă pana de curent de
pe Coasta de Est a SUA şi a Canadei din august
2003. Efectele au fost dezastruoase, oraşe mari,
precum New Yorkul, fiind paralizate, mii de
oameni rămânând blocaţi în metrouri, lifturi
sau ambuteiaje auto. În acele momente încă mai
funcţionau serviciile de telefonie mobile şi de
comunicaţii radio, serviciile de urgenţă, ale poliţiei
şi ale pompierilor, autovehiculele etc. Un atac cu
impuls electromagnetic ar opri tot. Cu alte cuvinte,
ar întoarce societatea informaţională respectivă
la nivelul epocii de piatră, distrugându-i întreaga
infrastructură electrică şi electronică.
Numeroase armate moderne, care au studiat
pericolele ipotetice de acest gen, au realizat pericolul
imens pe care îl reprezintă pentru acestea, oricât de
pregătite ar fi. Folosirea echipamentelor electronice
tot mai sofisticate, a senzorilor, a sistemelor de
comunicaţii moderne, a computerelor etc. sporeşte
gradul de vulnerabilitate în faţa impulsului
electromagnetic. Dacă echipamentele militare de
astăzi ar fi distruse brusc, singura formă de apărare
ar fi revenirea la hărţile în format papetar, busole
şi alte tehnologii empirice ale luptei armate. În
plus, datorită faptului că impulsul electromagnetic
nu afectează şi nu poate fi sesizat de corpul uman,
această situaţie amplifică starea de nesiguranţă
a luptătorilor. Astfel, te poţi afla oricând într-un
avion sau elicopter care, brusc, începe să cadă,
având la bord toate circuitele electronice arse.
Sub aspect tehnologic, sunt mai multe procedee
de realizare a impulsului electromagnetic, dintre
care cele mai mediatizate se bazează pe tehnologii
nenucleare. Arderea componentelor electronice
se produce în orice dispozitiv care poate prelua
câmpului electromagnetic creat în jurul unei
antene, cablu, conductor lung etc. şi inducerea
unui curent electric în acesta. Variaţia de tensiune
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indusă va crea un vârf de potenţial, ca în timpul
unei furtuni electrice, existând riscul de a produce
şi mici arce electrice cu care s-ar putea aprinde
orice material uşor inflamabil. Scenariul realizării
apărării împotriva unui astfel de atac este un
adevărat coşmar pentru multe guverne, mai ales
că apar tot mai multe informaţii că raza distrugerii
realizate poate fi controlată de la câţiva metri până
la sute de kilometri.
La aceasta se adaugă şi imposibilitatea
detectării unei persoane care deţine asupra sa
astfel de echipamente. Dacă materialul nuclear
putea fi detectat prin diverşi senzori dispuşi în
puncte-cheie (terminalele de aeroport, vămi, alte
locuri de intrare într-o ţară), în prezent nu există
niciun senzor care să determine prezenţa bombelor
electromagnetice.
În final, acceptând că prototipurile armelor cu
energie dirijată sunt deja operaţionale şi testate,
acceptăm că principala lor sarcină este de asigurare
a protecţiei vieţii umane. În situaţia în care ţintele
lor vor fi doar sistemele informaţionale şi nu
vieţile umane, victoria se poate obţine rapid şi fără
vărsare de sânge.
Pe de altă parte, se poate observa că, în cadrul
războaielor moderne, o mare parte din populaţie
poate muri datorită privării de serviciile şi confortul
vieţii moderne. Dacă acceptăm că fără curent
electric şi fără comunicare inamicul ar rămâne orb,
surd şi incapabil de represalii ce ne face să nu ne
imaginăm că am putea să fim chiar noi victime,
inamicul fiind capabil să execute prima lovitură.
Dependenţa de tehnologiile moderne ar putea fi
punctul vulnerabil al oricărei societăţi moderne. În
prezent, pentru lovirea unei structuri informaţionale
nu mai este nevoie de o rachetă care să distrugă
un element component al arhitecturii, ci de un mic
dispozitiv, plasat strategic în apropierea ţintei,
care să întrerupă fluxul informaţional. Distrugerea
sistemului va fi rezultatul unei neexploatări eficientă
a infrastructurii sale. Să ne imaginăm care ar putea
fi pagubele, la nivelurile naţional şi internaţional,
dacă, spre exemplu, s-ar declanşa un atac cu o
servietă a cărei dispozitiv ar putea să şteargă toate
memoriile calculatoarelor unei Burse de Valori, ale
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ale
unei bănci comerciale sau să oprească funcţionarea
unei centrale electrice. După cum se observă,
teroarea se instaurează numai la ideea posibilităţii
întreruperii temporare a activităţii, indiferent de
cât de scurt va timpul necesar refacerii datelor.

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2009

PUNCTE DE VEDERE
De aceea, existenţa armelor de acest gen în
arsenalul armatelor lumii ar trebui să îngrijoreze
întreaga comunitate prin analiza consecinţelor
exploatării de către persoane neautorizate. Este
evident că „privirea Medusei” va asigura avantaj
aceluia pe al cărui scut se află capul gorgonei.
Dar cum ar fi să ne găsim noi pe cealaltă parte?
Dacă ţinta va fi sistemul informaţional din care
facem parte? Vom avea aceleaşi consideraţii
despre avantajele folosirii tehnologiilor cu energie
dirijată şi dacă am juca rolul vânatului şi nu al
vânătorului?
În acest sens, este evident faptul că nu numai
SUA vor fi singura putere care îşi permite deţinerea
de arme cu microunde de mare putere. Sunt
informaţii că şi în cadrul altor ţări se realizează
cercetări şi experimente care pot fi încadrate în
această categorie. De aceea, considerăm că aceste
arme ar putea fi cumpărate sau fabricate oricând şi
de către organizaţiile teroriste sau de structurile de
crimă organizată, cunoscând-se puterea financiară
de care acestea pot dispune. Astfel, forţe ostile,
cu o foarte bună organizare, dotare şi instruire a
personalului, cu o concepţie proprie, care nu este
în concordanţă cu legile războiului, ar putea folosi
aceste arme după bunul plac.
Tocmai acesta este marele paradox al evoluţiei
tehnologiilor militare, şi anume că statele
moderne pot fi atacate cu arme moderne. Suntem
convinşi că unul dintre obiectivele majore ale
evoluţiei omenirii este de a elimina pragul pe
care îl constituie flagelul terorist şi de a se crea
un mediu social democratic şi sigur. Distrugerea
structurilor teroriste, neutralizarea surselor sale de
sprijin, neutralizarea capabilităţilor lor de mişcare
şi aducerea capilor organizaţiilor teroriste în faţa
tribunalelor penale pot reprezenta obiective de
bază pentru realizarea unor condiţii ce va face
imposibilă revenirea acestui fenomen. Iar acesta nu
poate fi obţinut decât prin acţiunea forţelor armate
şi prin programe educaţionale adecvate.

În aceste condiţii, suntem convinşi că şi
utilizarea armelor cu energie dirijată ar putea fi
mult mai bine controlată eliminându-se majoritatea
riscurilor de distrugere a infrastructurilor
informaţionale contemporane. Avem în faţă nu
numai o tehnologie nouă, ci şi un nou mediu de
evoluţie, în care de abia învăţăm să acţionăm, mediu
ce va determina profunde mutaţii privind acţiunea
militară, în ansamblul ei. De aceea, considerăm
că, în prezent, este necesar să se prezinte pericolul
utilizării necontrolate a acestor arme, chiar dacă
scopul este de asigurare a securităţii unei structuri
informaţionale, constituindu-se în baza unor studii
aprofundate viitoare.
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ELEMENTE DEFINITORII, ASPECTE
POZITIVE ŞI NEGATIVE
ALE GLOBALIZĂRII
Iulia Frasina TĂNASE

Globalizarea este o realitate a lumii contemporane, care îşi pune amprenta asupra tuturor nivelurilor activităţii umane: economic, politic, militar,
social, cultural, ştiinţific, tehnologic sau ecologic.
De-a lungul anilor, ea a fost abordată din diverse
unghiuri de vedere, deseori a fost controversată şi
niciodată nu a putut fi definită. Toţi încearcă să
câştige de pe urma oportunităţilor globale create
şi să evite vulnerabilităţile, dar nimeni nu reuşeşte
în totalitate.
Cuvinte-cheie: globalizare, societăţi multinaţionale, grupuri industriale, migraţie.
Globalizarea nu poate fi văzută, nu poate
fi atinsă, nu poate fi măsurată, este dificil de
conceptualizat şi totuşi se pare că este pretutindeni
în jurul nostru şi se manifestă pregnant, uneori
avantajând, alteori dezavantajând.
Globalizarea poate fi percepută „ca un proces
(sau un set de procese) care întruchipează o
transformare în organizarea spaţială a relaţiilor
şi tranzacţiilor sociale-analizate în termenii
extensiunii, intensităţii, velocităţii şi impactului
lor, generând fluxuri şi reţele transcontinentale
sau interregionale de activităţi, interacţiune şi
exercitare a puterii”1. Prin urmare, globalizarea
este un proces dinamic şi de lungă durată, în care
este angrenată întreaga lume. Evoluţia viitoare
a societăţii umane este în strânsă legătură cu
derularea globalizării.
Globalizarea reprezintă un ansamblu de stări,
operaţii şi fenomene, într-o extindere continuă,
care acţionează în toate domeniile vieţii, având ca
finalitate interpenetrarea economiilor şi culturilor
realizându-se astfel o lume nouă, ca un întreg
indivizibil şi indestructibil. Ea se referă la un
ansamblu de schimbări a scalei organizării societăţii
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umane, care leagă comunităţi aflate la distanţă şi
extinde arealul relaţiilor de putere asupra tuturor
regiunilor lumii.
Procesul de globalizare în epoca contemporană
a fost facilitat, în principal, de prăbuşirea
economiilor socialiste, odată cu căderea Cortinei
de Fier. Diferenţele existente între fostele ţări
socialiste, unde sărăcia, mediocritatea şi profiturile
infime contrastau cu ţările capitaliste bazate pe
economia de piaţă în care prevalau abundenţa
şi eficienţa, au creat un spirit pentru modelul
occidental şi totodată dorinţa fiecărui popor de a se
integra în universul pieţii mondiale.
Factorii amplificatori ai globalizării
Primul factor rezultă din tendinţa accentuată
a celor mai multe naţiuni de a se deschide către
restul lumii, ceea ce induce, la nivel mondial, un
progres continuu economic, informaţional, cultural
şi social.
În timpul Războiului Rece, când relaţionările
erau foarte scăzute, popoarele nu se cunoşteau
prea bine între ele şi nimeni nu-şi dorea niciodată
să aibă ceva ce la el în ţară nu exista. Astăzi, când
oamenii au informaţii despre tot ce apare nou pe
mapamond există dorinţa de mai mult şi de mai
bine în fiecare persoană. La un moment dat, aceste
dorinţe depăşesc limitele normale şi reacţiile în
astfel de situaţii sunt cele mai periculoase şi mai
neaşteptate. Grupuri de persoane sunt în stare să-şi
sacrifice propria viaţă pentru a arăta lumii întregi
că nu e drept ca o naţiune să aibă tot ce-şi doreşte,
iar la polul opus o altă naţiune să se afle la limita
supravieţuirii.
Al doilea factor se bazează pe dezvoltarea
economică a statelor lumii. Astfel, apariţia unei
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vaste pieţe de capital a permis agenţilor economici
şi financiari să depăşească piedicile legale al
propriei pieţe pentru a găsi finanţările necesare
expansiunii lor internaţionale.
Comerţul internaţional a atins cote atât de înalte,
încât nu mai poate fi controlat, după cum nu mai
pot fi controlate nici beneficiile pe care le incubă.
El a devenit nu numai sursa de existenţă sau de
profit a activităţii cetăţenilor lumii, ci şi hrana ca
atare a globalizării. Orice produs, din orice colţ al
lumii, este la îndemâna oricui, dacă plăteşte. În
acest context, însă, se intensifică comerţul ilegal cu
arme, cu droguri sau, şi mai grav, cu fiinţe umane,
în special cu copii sau femei.
Al treilea factor priveşte voinţa statelor lumii de
a se implica activ şi responsabil în întreaga gamă a
relaţiilor internaţionale
Cooperarea internaţională a câştigat teren, cum
probează numeroasele acorduri şi crearea de instituţii care îşi propun ca obiectiv să coordoneze raporturile transnaţionale, mediind, bineînţeles, procesul complicat şi complex de renunţare de către
statele naţionale la atribute ce ţin de suveranitatea
lor.
Al patrulea factor ţine de o reglementare instituţională internaţională mai eficace. Globalizarea
se înfăptuieşte nu numai prin eforturile statelor şi
a organizaţiilor multinaţionale, ci şi al unor instituţii mondiale cu forţă financiară apreciabilă, cum
sunt Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca
Mondială (BM). Aceste două instituţii constituie o
reglementare internaţională transparentă a activităţii pieţelor de bunuri şi servicii, precum şi a celor
de sprijin financiar.
Migraţia într-o lume globală
Nevoile oamenilor în epoca globalizării,
când mijloacele de persuasiune au atins un nivel
incredibil de perfecţiune, sunt determinate de o
serie de factori exteriori. Globalizarea transcende
individul şi nevoile acestuia, având o componentă
de obiectivare şi determinare. Ea „serveşte la
legarea oamenilor şi colectivelor anterior separate
şi insulate de timp şi spaţiu”2.
În contextul globalizării, migraţia se referă
la deplasarea oamenilor între regiuni şi între
continente în căutare de bunăstare, prin acest
termen înţelegându-se „fericire, armonie, egalitate,
libertate, pace, absenţa motivelor de îngrijorare şi
a greutăţilor de orice fel”3. La prima citire a acestei

fraze s-ar putea afirma că oamenii, prin migraţie,
găsesc ceea ce le lipseşte în ţara de origine şi acest
lucru este îmbucurător. Totuşi, nu putem să nu
observăm dezechilibrele planetei care generează
migraţia sau sunt generate de migraţie.
Curentele migratoare sunt orientate către regiuni
cu înalt nivel de trai (America de Nord, Europa
Occidentală, ţările bogate ale Orientului Mijlociu)
şi către ţările din Asia cu dezvoltare rapidă.
Oportunitatea de a găsi un salariu de până la 30-40
de ori mai mare decât în ţara de origine îi îndeamnă
pe cetăţenii statelor puţin dezvoltate la expatriere,
uneori cu preţul vieţii. Intrarea acestor lucrători,
cel mai adesea clandestini, obligă guvernele ţărilor
de destinaţie să ia măsuri restrictive, mai ales în
perioadele în care conjunctura economică este
nefavorabilă şi şomajul crescut. Însă afluxurile
sunt greu controlabile, iar întreprinderile din ţările
bogate profită de această situaţie acordând salarii
mult inferioare celor cerute de către rezidenţi.
Acest fenomen a început cu mult timp în
urmă dar, în zilele noastre, pe fondul dezvoltării
infrastructurii de comunicare şi transporturi, este
mult amplificat. La baza plecării din ţara de origine
stau următoarele cauze specifice: lipsa locurilor de
muncă, subdezvoltarea economică şi perspective
economice mai bune, nivelul redus al salariilor,
lipsa dotărilor, discriminări la angajare, dorinţa
pentru recunoaştere, prestigiul educaţiei străine
etc. În contrast cu aceste cauze existente în patriamamă, există motive specifice ţării destinatare:
perspective economice mai bune, salarii mai mari,
dotări mai bune pentru cercetare, condiţii de muncă
superioare, atracţia marilor centre urbane etc.
Specific globalizării la începutul mileniului
III este intensificarea aşa-numitului “brain drain”
care se referă la emigrarea persoanelor cu „înaltă
calificare, cu studii universitare. În limba română
termenul a fost tradus în diferite feluri, de diferiţi
autori şi în diferite perioade politice ca: scurgerea
creierelor, exodul creierelor, migraţia creierelor
sau chiar furtul creierelor, furt de inteligenţă,
racolare de cadre, exod de competenţe, drenarea
creierelor”.4
Ţările de adopţie câştigă specialişti cu pregătire
superioară, fără să cheltuiască nimic cu educaţia
lor. Şi, astfel, cei săraci pierd, cei bogaţi câştigă şi
decalajele nu se reduc, ci cresc. Iar ţările bogate,
beneficiare ale exodului de inteligenţă, chiar
încurajează fenomenul, favorizând migraţia celor
educaţi faţă de cei fără studii superioare.
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Este adevărat că sunt şi efecte negative asupra
ţărilor primitoare, străinii acceptă salarii inferioare
nativilor ceea ce poate duce în timp la tensiuni
sociale şi deranjarea pieţei forţei de muncă, însă,
dacă am putea pune în balanţă pe de o parte
avantajele şi pe de altă parte dezavantajele ţărilor
expeditoare, respectiv destinatare, apreciem că
de partea ţărilor de origine stau mai multe şi mai
importante dezavantaje.
Firmele multinaţionale, actori ai globalizării
Marile firme implantate într-un număr ridicat de
ţări participă foarte activ la dezvoltarea comerţului
mondial şi îşi organizează procesul de producţie
la nivelul globului realizând profit din avantajele
diverselor naţiuni unde ele sunt prezente. Am ales
să vorbim despre aceste entităţi globale pentru
că, prin activitatea transnaţională, au puterea de a
influenţa economia ţărilor din care fac parte şi nu
numai, ci şi viaţa a milioane de oameni din diferite
colţuri ale lumii.
Societăţile-mamă sunt situate în ţări dezvoltate
şi sectoarele lor de activitate sunt din cele
mai diverse domenii şi răspândite în cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii, de regulă în ţări mai
puţin dezvoltate. Dacă activităţile lor se desfăşoară
respectând normele privind dezvoltarea producţiei,
standardele de muncă, protecţia mediului, codurile
etice şi drepturile angajaţilor, putem afirma
că aceste companii au un efect benefic asupra
societăţii, în general şi asupra oamenilor, în special.
Dacă oamenii au locuri de muncă, pot avea un trai
decent, pot să-şi plătească asigurări de sănătate pot
să relaţioneze şi să se dezvolte.
În unele ţări în curs de dezvoltare globalizarea
a introdus elemente tehnologice de cea mai înaltă
clasă, sărindu-se anumite etape. Se poate spune că,
ţări care nu au folosit telefonia fixă au beneficiat
direct de telefonia mobilă, n-au avut calculatoare
dar au laptop-uri şi internet. Un exemplu este
programul „One Laptop per Child” („Un laptop
pentru fiecare copil”) susţinut de ONU şi care îşi
propune să dea un imbold învăţământului din ţările
în curs de dezvoltare, prin oferirea de laptop-uri
fiecărui copil şi cadru didactic din sistemul de
învăţământ.
Însă, nu trebuie uitat faptul că toate companiile
multinaţionale îşi urmăresc, în primul rând,
profitul material. Crearea de filiale în străinătate
este impulsionată, în mod tradiţional, de nevoia
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de a controla resursele naturale, de a găsi mână
de lucru ieftină, de a-şi asigura debuşee, la care
se mai adaugă şi o serie de factori conjuncturali
specifici (o politică fiscală mai relaxată, breşe în
legislaţie pentru a întreprinde acţiuni interzise în
ţările lor de origine, un vid în ceea ce priveşte o
anume tehnologie etc.).
Delocalizând în străinătate o parte a activităţii
sale, o firmă riscă să prejudicieze economia ţării
de origine dacă această transplantare se soldează
cu o reducere considerabilă a locurilor de muncă şi
a exporturilor sale.
Marile grupuri industriale din ţările dezvoltate
care se implantează în ţările în curs de dezvoltare
sunt adesea acuzate că le exploatează pe acestea,
singurul lor obiectiv fiind acela de a obţine profit
maxim fără a ţine cont de interesele reale ale ţării.
Orientând specializările spre producţia de export,
ale cărei preţuri sunt instabile şi adesea puţin
remuneratoare pentru ţară şi captând resursele în
capital şi în mâna de lucru utilizată în dezvoltarea
lor, aceste firme împiedică procesul de dezvoltare
al ţărilor în care îşi creează filiale. În plus, ar
participa adesea mai mult sau mai puţin direct la
exploatarea forţei de muncă ieftine şi neprotejate.
Un alt pericol al activităţii companiilor
multinaţionale este reprezentat de crearea unor
competiţii devastatoare pentru producătorii locali
(care se poate solda cu costuri sociale) şi de aici
obţinerea poziţiei de monopol de către corporaţie.
La aceste critici firmele multinaţionale răspund
că aduc inteligenţă şi tehnologie, că suplinesc lipsa
de capital şi că mijlocesc puterea de cumpărare ce
poate permite amorsarea unui proces în dezvoltare.
Realitatea demonstrează că un număr tot mai mare
de ţări în curs de dezvoltare sau aflate în tranziţie
au căutat, pe bună dreptate, să atragă capital străin,
în special în momentul în care guvernele lor au
hotărât să privatizeze tot sau numai o parte din
aparatul lor productiv.
Sintetizând cele arătate mai sus, existenţa
companiilor multinaţionale în calitate de actori
principali ai globalizării prezintă următoarele
avantaje:
• creşterea volumului comerţului mondial;
• sprijinirea cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării
tehnologice;
• introducerea tehnologiei avansate în ţările mai
puţin dezvoltate;
• reducerea costurile bunurilor încurajând
producţia;
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• diseminarea experienţei în marketing şi
publicitate în lumea întreagă;
• încurajarea creşterii economice şi dezvoltării;
• generarea de venituri;
• promovarea relaţiile paşnice între state spre a
asigura un climat favorabil afacerilor;
• accelerarea globalizării economiei şi culturii.
Aspectele negative sesizate ca urmare a apariţiei
firmelor multinaţionale sunt următoarele:
• dau naştere unor conglomerate economice ce
reduc competiţia şi libera iniţiativă;
• atrag capitalurile din ţările-gazdă, dar exportă
profiturile în ţările de origine şi creează celor săraci
dependenţă faţă de împrumuturi;
• exportă tehnologie uzată moral în ţările
subdezvoltate;
• inhibă creşterea economică şi competenţa
tehnică în ţările subdezvoltate, menţinând
dependenţa ţărilor sărace faţă de cele bogate;
• înlătură competiţia în domeniul forţei de
muncă;
• limitează câştigurile salariaţilor;
• erodează civilizaţia tradiţională, înlocuind-o
cu cea orientată spre consum;
• lărgesc şi adâncesc diferenţele dintre ţările
bogate şi cele sărace;
• sporesc bogăţia elitelor locale şi scumpesc
costul vieţii;
• sprijină regimurile represive, în numele
stabilităţii şi ordinii.
În concluzie, globalizarea include mai multe
procese aflate într-o dinamică, ce angrenează
punerea în mişcare a întregii societăţi. Astfel,
analiza implicaţiilor în domeniul economic,
politic şi socio-cultural devine importantă pentru
înţelegerea fenomenului.
Prin caracteristicile contrastante globalizarea
este unică. Ea prezintă suficiente avantaje pentru a
fi lăudată, dar şi dezavantaje pentru a fi contestată.
Un lucru este sigur: cine nu se integrează în
angrenajul globalizării nu poate supravieţui.
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NOTE DE LECTURĂ

RĂZBOI ŞI HAOS

Noul volum Război şi haos, semnat de Teodor
Frunzeti, Mircea Mureşan şi Gheorghe Văduva, este
o lucrare de mare profunzime – prima de acest gen
din literatura noastră militară –, care formulează
o întrebare fundamentală a conflictualităţii armate
a epocii noastre: Este oare posibil ca războiul
– una din cele mai riguroase şi mai bine organizate
activităţi omeneşti – să iasă din propriile sale
principii şi să se rătăcească în imensele lanţuri
de bifurcaţii ale desfăşurărilor haotice? Încă din
Argument, autorii formulează o serie de interogaţii
tranşante: „Managementul războiului – care se
pare că, în epoca noastră, a atins formele cele mai
cutezătoare şi mai eficiente, aproape perfecte,
ale relaţiei conducere-acţiune şi ale raportului
planificare-execuţie – va deveni un management
al haosului, adică un management haotic? În ce va
consta, de fapt, războiul din perspectiva tendinţei
sistemelor şi proceselor spre evoluţii şi desfăşurări
imprevizibile şi chiar haotice? În ieşirea lui din
limitele voinţelor care se confruntă? În ieşirea lui din
principii? În imposibilitatea prevederii efectelor?
În evoluţia spre haos a cauzelor, determinărilor şi
desfăşurărilor? În haosul intereselor şi politicilor
pe care el, războiul, le exprimă şi le pune totdeauna
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în operă? Adică în haosul societăţii omeneşti? Sau
în şi prin toate acestea la un loc?”
Pentru a formula posibile răspunsuri la aceste
întrebări, autorii apelează la procesele complexe
ale cunoaşterii. În general, scriu ei, există o ruptură
între universul cunoaşterii şi cel al războiului,
chiar dacă războiul face parte din acţiunea umană,
iar acţiunea umană, fără o cunoaştere temeinică a
domeniului de intervenţie, nu înseamnă, de cele mai
multe ori, decât hazard, aventură, iresponsabilitate.
Războiul nu este definit ca iresponsabilitate, ci
ca modalitate de a pune în aplicare o anumită
politică prin mijloace violente, ca modalitate de
deblocare a situaţiei strategice, dar şi ca formă
umană a conflictualităţii planetei, a conflictualităţii
Universului. Pentru că, fără îndoială, Universul
este, prin esenţa lui, conflictual.
Procesul cunoaşterii clarifică foarte multe lucruri
– scriu autorii –, înlătură foarte multe nedeterminări,
creează foarte multe certitudini, dar, în acelaşi timp,
reliefează o mulţime din ce în ce mai diversificată
şi mai extinsă de incertitudini, de lucruri ce nu
pot fi încă pe deplin cunoscute, mai ales din sfera
celor ce ţin de politica şi strategia războiului, de
filosofia lui complexă şi contradictorie, de logica
lui ciudată, de cele mai multe ori, foarte riguroasă,
dar, câteodată, incomprehensibilă, imprevizibilă
şi chiar absurdă. Cu cât este mai mare numărul
întrebărilor referitoare la fenomenul război ce
primesc răspuns sau răspunsuri, cu atât va fi mai
mare şi numărul întrebărilor, mai vechi sau mai
noi, ce nu pot primi încă răspunsuri. Şi cu atât mai
puţin un răspuns.
De aceea, războiul, ca mai toate acţiunile
violente, se prezintă a fi, deopotrivă, un fenomen
cognoscibil şi unul ce nu poate fi pe deplin
cunoscut. Omul obişnuit, preocupat cu munca lui
sisifică de fiecare zi pentru a-şi câştiga bucăţica
de pâine necesară vieţii, nu-şi bate capul pentru a
analiza şi înţelege acest fenomen. Cei mai mulţi
îşi spun – dacă se întâmplă cumva să le treacă
prin cap vreo idee sau vreo întrebare referitoare la
acest fenomen atât de complex şi de categoric, ca
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o furtună – că aşa a fost mereu şi aşa va fi mereu,
de vreme ce omenirea s-a înarmat tot timpul şi
nu a renunţat niciodată, în nicio împrejurare, la
armele sale, chiar dacă ele nu aduc decât moarte şi
necazuri de tot felul.
Cunoaşterea are o trimitere directă şi consistentă
în filosofia şi fizionomia războiului. Rezultatele
acesteia se concretizează în noile tipuri de războaie
pe care deja le numim războaie ale cunoaşterii
sau războaie ce implică o cunoaştere superioară,
o cunoaştere ştiinţifică, adică epistemologică.
Dintre acestea, spun autorii, trei se detaşează cu
prioritate: Războiul bazat pe Reţea, Războiul
Asimetric şi Războiul Cognitiv. Chiar dacă ele
par simple găselniţe pentru nuanţele sau formele
de confruntare pe care le presupune un război
– războiul fiind un fenomen foarte complex, cu
numeroase forme de exprimare –, autorii consideră
că epoca în care intrăm devine o epocă a cunoaşterii,
care generează o societate a cunoaşterii, o societate
epistemologică, în sensul că fiecare om devine un
mic nod de reţea în procesul cunoaşterii, având,

deopotrivă, calitatea de destinatar, de procesator
şi de utilizator al informaţiei şi, prin integrarea
acesteia într-un sistem categorial, al cunoştinţei.
Chiar dacă alăturarea termenilor de război
şi haos şi chiar noţiunea de „război haotic” par
un oximoron, războiul fiind una dintre cele mai
bine organizate activităţi omeneşti, nu încape
nicio îndoială că reconfigurarea acestui străvechi
fenomen al conflictualităţii societăţii oamenilor
pe noi coordonate, flexibile, fluide şi greu de
determinat – în mare măsură, nedeterminabile –
obligă la reflecţie. Şi, încă o dată, se pune tranşant
întrebarea: Este oare posibil ca războiul să iasă
din propriile sale principii? Şi, dacă aşa ceva este
posibil, atunci urmează altele două: În acest caz,
războiul va mai fi război sau va deveni altceva?
Altceva ce?
Autorii pun aceste întrebări şi încearcă şi un
răspuns la ele. În aceasta constă meritul şi valoarea
lucrării, prima care abordează o astfel de temă în
literatura militară românească. (Redacţia)
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AGENDA CSSAS

IULIE-SEPTEMBRIE 2009

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI
DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE
ŞI SECURITATE
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În 1 iulie 2009, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, cu
prilejul zilei Statelor Unite ale Americii, Centrul de Studii Strategice
de Apărare şi Securitate a organizat masa rotundă cu tema „Relaţiile
militare româno-americane – trecut, prezent, viitor”. La activitate au
participat cadre didactice din Universitate, cercetători de la CSSAS şi
personal diplomatic al Statelor Unite acreditat la Bucureşti. Au fost
prezentate aspecte privind evoluţia relaţiilor militare şi cooperarea
româno-americană în teatrele de operaţii din Irak şi Afghanistan.
La sfârşitul lunii septembrie, un cercetător de la Centru va participa
la Conferinţa PfP „Strategia şi Politica de Apărare” organizată de
Ambasada României la Baku. Activitatea va fi un bun prilej pentru
stabilirea unor relaţiilor de cooperare cu instituţii similare din
Azerbaidjan.
În această perioadă, în cadrul Centrului, au fost publicate studiile:
,,Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză şi război” şi
,,Managementul consecinţelor” .
Cea mai importantă activitate ştiinţifică a Centrului din acest an este
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională,
ce va fi organizată în perioada 19 - 20 noiembrie şi va avea ca temă
„Perspective ale securităţii şi apărării în Europa”.�������������������
Informaţii despre
condiţiile de participare la această sesiune sunt publicate pe site-ul
http//cssas.unap.ro.
Irina CUCU
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ÎN ATENŢIA AUTORILOR
La selecţia articolelor se au în vedere: circumscrierea în aria tematică a
revistei, actualitatea subiectului, noutatea şi originalitatea, conţinutul ştiinţific al
materialului, ca şi adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă. Articolul
nu trebuie să conţină conotaţii politice de partid.
Evaluarea ştiinţifică a textelor se va face de către doi referenţi ştiinţifici cu grad
profesional de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I. Conţinutul
textului trimis spre publicare nu trebuie să fi apărut anterior în alte reviste, în
format tipărit sau online.
Articolul, elaborat în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională
(engleză, franceză), poate conţine maximum 10-12 pagini (6.000 – 7.000 cuvinte)
şi trebuie să fie redactat în format electronic şi pe hârtie A4, cu font Times New
Roman, corp 12, cu spaţierea la un rând, iar tabelele şi schemele transpuse pe
pagini separate.
Textul trebuie să fie precedat de un rezumat de maximum 250 cuvinte în limbile
română şi engleză şi cel mult 10 cuvinte-cheie. Materialele să fie semnate cu
gradul ştiinţific, numele şi prenumele autorului, instituţia de care aparţine şi să
se încheie cu un curriculum vitae care să includă următoarele elemente: o scurtă
biografie, listă de lucrări personale, anul şi locul naşterii, adresă, oraş, cod poştal,
ţară, numere de telefon şi fax, adresă de e-mail şi o fotografie în format jpeg.
Trimiterile bibliografice se fac la sfârşitul materialului şi trebuie să respecte
regulile internaţionale. Autorii pot publica doar un articol pe număr.
Textul trebuie să prezinte o structură uşor identificabilă, cu titluri (eventual
subtitluri) reflectând această structură. Abrevierile vor fi indicate în text la prima
apariţie. În continuare, denumirea întreagă nu va mai fi repetată. Este de dorit
ca articolele să se încheie cu câteva concluzii mai importante, privind avansul
realizat în cunoaştere prin cercetarea respectivă.
Articolele nu vor conţine informaţii clasificate.
Revista neavând scop lucrativ, articolele nu vor fi remunerate.
Adresa noastră este: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Centrul
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (revista „Impact Strategic“),
Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 68-72, Sectorul 5, Telefon: (021)319.56.49; Fax:
(021)319.55.93, E-mail: cssas@unap.ro; Adresă web: http://cssas.unap.ro; http://
impactstrategic.unap.ro.
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La opt 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, politici, strategii şi 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 (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.). De asemenea, revista este inclusă în
baze de date internaţionale: CEEOL - Central and Eastern European Online
Library, Germania, IndexCopernicus International, Polonia.
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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