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CUVÂNTUL EDITORULUI

Stimaţi colaboratori şi cititori,
Prezenta ediţie a revistei – ultima din acest an – cuprinde, în cadrul rubricii Geopolitici şi geostrategii:
tendinţe şi perspective, una dintre lucrările prezentate la seminarul „Corelaţia dezvoltare tehnologică –
fizionomia conflictelor actuale: conţinut şi tendinţe în actuala revoluţie în afacerile militare”, organizat de
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate în data de 27 septembrie, la ROMEXPO, în cadrul
EXPOMIL 2013. Această lucrare abordează conţinutul şi dinamica actualei Revoluţii în Afacerile Militare,
urmată de un articol ce tratează principale influenţe strategice asupra mediului de securitate. La rubrica
NATO şi UE: politici, strategii, acţiuni, se aduc în discuţie, pe de o parte, transformarea NATO, prin prisma
conceptelor şi iniţiativelor şi, pe de altă parte, implicaţiile crizei economico-financiare asupra securităţii
euroatlantice. În cadrul rubricii Securitate şi strategie militară, sunt tratate subiecte atât de ordin teoretic
şi conceptual, cât şi aplicat, precum managementului riscurilor în organizaţia militară, operaţionalizarea
diplomaţiei apărării, şi utilizarea aeronavelor fără pilot uman la bord (subiect prezentat, de asemenea, la
EXPOMIL). Totodată, propunem cititorilor noştri trei articole încadrate la Analize, sinteze, evaluări, ce
abordează tematici diferite: neorealismul waltzian, modelul jocului Go în cercetarea politicii internaţionale şi
problema crizei alimentare.
Veţi regăsi, de asemenea, în paginile revistei, rubrica Eveniment ştiinţific, ce reliefează câteva
concluzii rezultate de la Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI, organizată de Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate, în perioada 21-22 noiembrie, cu tema: „Complexitatea şi dinamismul
mediului de securitate”.
În Agenda CSSAS, trecem în revistă cele mai recente publicaţii ştiinţifice ale colectivului de cercetare
al Centrului, anunţând totodată activităţile ştiinţifice pe care urmează să le organizăm în anul 2014.
Notele de lectură aduc în atenţia cititorilor revistei volumul „Dynamics of Military Affairs in the New
Millenium” („Dinamica Afacerilor Militare în Noul Mileniu”), publicat în limba engleză la finele acestui an,
sub emblema Éditions du Tricorne, Geneva (Elveţia). Lucrarea este semnată de domnul profesor universitar
dr. Teodor Frunzeti, care şi-a încheiat cariera militară cu cel mai înalt grad, şi totodată mandatul de comandant
şi rector al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domnia sa continuându-şi activitatea ca om de ştiinţă
şi cadru didactic.
Pentru cei care descoperă acum publicaţia Impact strategic, aceasta este editată de Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi se prezintă ca
revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, conform
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Publicaţia apare de doisprezece ani în limba română şi de opt ani în limba engleză şi abordează o arie
tematică complexă – actualitatea politico-militară, strategii de securitate, strategie militară, politici, strategii
şi acţiuni NATO şi UE, problematica păcii şi a războiului viitorului, societatea informaţională, elemente şi
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aspecte privind comunitatea de informaţii. Cititorii găsesc în paginile publicaţiei analize, sinteze şi evaluări
de nivel strategic, puncte de vedere în care se studiază impactul dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional
şi global.
În ceea ce priveşte vizibilitatea pe plan internaţional – obiectiv primordial al publicaţiei –, recunoaşterea
calităţii ştiinţifice a revistei este confirmată prin indexarea în bazele de date internaţionale CEEOL (Central
and Eastern European Online Library, Germania), EBSCO (SUA), ProQuest (SUA) şi Index Copernicus
International (Polonia), dar şi prin prezenţa în cataloagele virtuale ale bibliotecilor din instituţii prestigioase
de peste hotare, precum NATO şi ale unor universităţi cu profil militar din Bulgaria, Polonia, Republica Cehă,
Ungaria, Estonia etc.
Impact strategic se tipăreşte trimestrial, în martie, iunie, septembrie şi decembrie, în două ediţii
distincte: una în limba română şi alta în limba engleză. Revista este difuzată gratuit în principalele instituţii
din sfera securităţii şi apărării, în mediul ştiinţific şi în cel academic din ţară şi din străinătate – în Europa,
Asia, America.
Realizând un scurt bilanţ al anului 2013, menţionez că s-au produs schimbări atât în alcătuirea Consiliului
editorial, cel al referenţilor ştiinţifici, precum şi în colectivul redacţional al revistei, care funcţionează într-o
formulă restrânsă, lay-outul fiind realizat de către Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. Mai
mult, din luna noiembrie, suplimentul revistei, Colocviu strategic – publicaţie disponibilă on-line – a intrat în
responsabilitatea domnului dr. Mihai Zodian.
Îmi exprim certitudinea că cititorii noştri vor găsi deosebit de utile şi relevante articolele cuprinse în
această ediţie.
În încheiere, pe de o parte, semnalez că următoarea apariţie a revistei, 1/2014, va fi una jubiliară,
prilejuită de ediţia cu numărul 50, şi pe de altă parte, doresc să mulţumesc tuturor celor care au contribuit în
acest an la menţinerea atât a calităţii ştiinţifice, cât şi a aspectului editorial al revistei.

			

6

Colonel dr. Stan ANTON,		
Redactor-şef
Directorul Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
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CONŢINUTUL ŞI DINAMICA
ACTUALEI REVOLUŢII ÎN AFACERILE
MILITARE
Dr. Teodor FRUNZETI*

Analiza fenomenului denumit Revoluţia în
Afacerile Militare (RMA – Revolution in Military
Affairs) trebuie să pornească de la premisa conform
căreia omenirea se află într-o perioadă de schimbări
socio-economice rapide, ce include dezvoltarea
spectaculoasă a telecomunicaţiilor, informaticii,
computerelor şi biotehnologiei. În acest context, în
care societatea se transformă ea însăşi şi o nouă
civilizaţie o provoacă pe cea veche, forţele armate sunt
determinate să se schimbe la fiecare nivel simultan,
de la tehnologie şi cultură la organizare, strategie,
tactică, doctrină, instruire şi logistică. Aceasta
este, de fapt, definiţia dată Revoluţiei în Afacerile
Militare de către Alvin şi Heidi Toffler în anul 1993
în lucrarea Război şi anti-război: supravieţuirea în
zorii secolului XXI.
Cuvinte-cheie: Revoluţia în Afacerile Militare;
tehnologie; C4ISR; NATO; UE.
1. Fundamentele actualei RMA
Alături de RMA putem aduce în discuţie şi
conceptul de revoluţie militară. Se poate vorbi despre
o revoluţie militară atunci când aplicarea unor noi
tehnologii într-un număr semnificativ de sisteme
militare se întrepătrunde cu concepte operaţionale
novatoare şi adaptare organizaţională, alterând
fundamental caracterul şi modul de desfăşurare a
unui conflict şi producând o creştere dramatică în
potenţialul de luptă şi eficienţa forţelor armate1.
Această definiţie este dată în anul 1994 de către
Andrew Krepinevich, preşedintele Centrului pentru
Evaluare Strategică şi Bugetară, unul dintre cele mai

importante think-tank-uri americane. Definiţia lui
Krepinevich conduce la ideea că o astfel de revoluţie
poate avea consecinţe profunde asupra balanţei
militare regionale şi globale. Revoluţiile militare
trecute, precum inventarea prafului de puşcă, au
indus schimbări majore atât în natura competiţiei
militare dintre state, cât şi în modalitatea de ducere a
războaielor. Au fost modificate astfel regulile jocului,
afirmă specialistul american, ceea ce a condus în multe
cazuri la devalorizarea fostelor elemente dominante
ale puterii militare, iar organizaţiile militare care nu
s-au adaptat schimbărilor din acest mediu competitiv
au intrat rapid în declin. Un an mai târziu, în 1995,
Clifford Rogers propunea corelarea cadrului teoretic
al revoluţiei militare cu teoria echilibrului punctual,
preluată din biologie, concluzionând astfel că
episoadele scurte de inovare militară rapidă sunt
urmate de perioade mai lungi de relativă stagnare2.
Distincţia între revoluţia militară şi revoluţia
în afacerile militare este explicată de către istoricii
americani MacGregor Knox şi Williamson Murray,
în anul 2001, în lucrarea The Dynamics of Military
Revolution, 1300-2050 (Dinamica revoluţiei militare,
1300-2050): în timp ce revoluţia militară transformă
societatea şi statul, dar şi instituţiile militare, RMA
constituie un mix complex de inovaţii tactice,
organizaţionale, doctrinare şi tehnologice, prin
intermediul cărora este implementată o nouă abordare
conceptuală a războiului sau a unui subdomeniu
specializat al acestuia3. RMA se distinge de inovaţiile
obişnuite prin aceea că reprezintă un salt uriaş în
termeni de eficacitate militară. În cursul procesului de
desfăşurare a RMA, organizaţiile militare se confruntă

General (r) profesor universitar dr. Teodor FRUNZETI, doctor în ştiinţe militare şi în ştiinţe politice, este
preşedintele Secţiei Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. E-mail: tfrunzeti@unap.ro
*
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cu schimbări fundamentale în peisajul politic, social
şi militar şi sunt obligate să inoveze, să se adapteze
la sau să prevadă schimbările revoluţionare. RMA
presupune corelarea elementelor complexe ale
schimbării sociale, politice, organizaţionale şi
tehnologice cu noua abordare conceptuală asupra
războiului.
Chiar dacă se consideră că prima RMA este
identificată în secolul al XIV-lea, cu mult după
inventarea arcului4, în ceea ce priveşte dinamica,
pot fi identificate cinci valuri ale RMA cu punct de
pornire în anii ’70-’80, când specialiştii sovietici au
iniţiat dezvoltarea acestui concept5.
Primul val al RMA, denumit valul revoluţiei
tehnico-militare sovietice, are la bază lucrările
ştiinţifice iniţiate de Şeful Statului Major General
al URSS, mareşalul Nikolai V. Ogarkov. Acesta
porneşte de la premisa că tehnologiile avansate,
precum muniţiile ghidate de înaltă precizie corelate
cu senzorii îmbunătăţiţi, deschid drumul unor forme
de conflict mult mai distructive şi diminuează rolul
armamentului nuclear în războiul viitorului. În
această abordare, pe câmpul de luptă al viitorului
se preconiza că ar putea fi folosite noi tehnologii
de armamente şi sisteme informaţionale ce permit o
angajare aproape simultană a întregii game de ţinte
la distanţă, precizie, letalitate şi viteză mai mari ca
până în acel moment. Sovieticii prevedeau redefinirea
dramatică a conceptelor lineare ale războiului prin
valoarea din ce în ce mai mare acordată sistemelor
spaţiale, sistemelor fără pilot şi detecţiei şi angajării
automate integrate într-o reţea de reţele6.
În viaţa ştiinţifică din România se discuta încă
din anii ’60 despre impactul revoluţiei ştiinţifice şi
tehnice asupra domeniului militar, diverşi autori
subliniind legătura dintre dezvoltarea tehnicii militare
şi dezvoltarea socială şi politică7. De asemenea,
aceste noţiuni apar şi în documentele doctrinare ale
Armatei României din anii ’70. În acest context este
definită noţiunea de revoluţie în domeniul tehnicii
militare, concomitent cu cea de revoluţie tehnicomilitară, ca reprezentând acele transformări radicale,
calitative – în mijloacele tehnice de luptă, în structura
organizatorică a trupelor, în metodele de conducere a
războaielor şi conducerea acţiunilor de luptă ce sunt
caracteristice forţelor armate ale tuturor ţărilor8.
Cel de-al doilea val începe în anii ’90, durează
aproximativ cinci ani şi are drept concepte centrale
revoluţia militară şi revoluţia în afacerile militare.
Analizând conceptul sovietic de revoluţie tehnicomilitară, specialiştii americani au concluzionat că, deşi
schimbarea tehnologică este necesară, nu reprezintă
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un factor suficient pentru a declanşa o schimbare
semnificativă în sfera militară şi nici pentru a garanta
succesul militar, astfel încât au propus conceptul
de RMA ce implică existenţa a patru factori-cheie:
schimbarea tehnologică, dezvoltarea sistemelor
militare, inovaţiile operaţionale şi inovaţiile
organizaţionale9. Acest val este caracterizat de nevoia
de definire a RMA şi a rolului pe care îl joacă în cursul
istoriei.
Aceleaşi probleme sunt ridicate în dezbaterile
teoretice şi în cursul celui de-al treilea val al
RMA, considerat a fi caracterizat de un entuziasm
puternic vis-à-vis de apariţia noilor tehnologii. În
cursul a cinci ani (1995-2000), au fost dezvoltate
noi concepte în cadrul teoriei RMA, precum cel
propus de către amiralul William Owens – sistem de
sisteme. În concepţia sa, sistemul de sisteme se află
în centrul RMA şi este construit pe baza informaţiilor
şi a elementelor de tip întrunit şi prevede integrarea
platformelor şi componentelor existente, în special
a sistemelor C4I (comandă, control, computere,
comunicaţii şi informaţii) cu cele ISR (intelligence,
supraveghere şi recunoaştere), într-un cadru întrunit
interoperabil coerent, ce, de altfel, a fost realizat în
anii ce au urmat. În opinia lui Owens, forţele armate,
în special cele americane, ar trebui să accelereze RMA
prin stabilirea unor noi priorităţi în ceea ce priveşte
alocarea resurselor şi adoptarea unor schimbări
tehnologice, organizaţionale, structurale şi doctrinare
largi10.
În cel de-al patrulea val, între anii 2000 şi
2005, dezbaterile sunt centrate pe fezabilitatea,
accesibilitatea şi oportunitatea revoluţiilor în afacerile
militare. Mai mult, Administraţia Bush a aplicat ideile
şi conceptele corelate RMA în formularea politicii
referitoare la transformarea apărării – Military
Transformation: A Strategic Approach11. SUA conduc
detaşat acest val al RMA, după cum s-a întâmplat şi
în precedentele două. Se conturează o abordare mai
complexă şi cuprinzătoare a RMA, susţinută şi de
Secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, în anul 2002:
„...o revoluţie în afacerile militare se referă la mai mult
decât construirea de noi arme high-tech, chiar dacă
aceasta este cu siguranţă o parte a sa. RMA se referă
la noi moduri de gândire şi noi modalităţi de luptă”12.
RMA şi transformarea armatei americane au fost
centrate pe două concepte operaţionale interrelaţionate
– războiul bazat pe reţea şi operaţiile bazate pe
efecte –, întemeiate pe ideea translatării superiorităţii
informaţionale şi capabilităţilor multimisiune atât la
nivel strategic, cât şi operaţional13.
În fine, cel de-al cincilea val al RMA este în curs
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de desfăşurare şi, începând cu anul 2005, a fost pusă în
discuţie eficienţa şi eficacitatea unui astfel de demers.
Principala problemă cu care s-a confruntat armata
americană a constat în concretizarea acestei viziuni
într-un set credibil şi eficient de capabilităţi, strategii
şi organizaţii14. În realitate, procesul de transformare
a apărării a fost subminat de schimbările şi nevoile
operaţionale apărute în conflictele din Afganistan
şi Irak ce s-au transformat în lungi campanii de
contrainsurgenţă, în care armata americană s-a
confruntat cu un larg spectru de provocări hibride
politice şi socio-economice ale unui conflict nonliniar
pentru care nu era pregătită15.
În societatea modernă, ştiinţa şi tehnologia
reprezintă factori dominanţi, însă cu posibile efecte
antagoniste: ştiinţa şi tehnologia pot conduce
deopotrivă la evoluţia omenirii sau la distrugerea
ei. Mai mult, distincţia între activităţile militare şi
cele nonmilitare devine din ce în ce mai neclară: de
exemplu, în SUA, dar şi în Marea Britanie, sectorul
militar este considerat a avea influenţe de anvergură
şi disproporţionate asupra ştiinţei şi tehnologiei16. Un
studiu din anul 2005 al think-tank-ului Scientists for
Global Responsibility, pe tema implicării militarilor
în sfera ştiinţei şi tehnologiei, sublinia rolul important
pe care sectorul militar îl joacă în Marea Britanie în
parteneriatele comerciale din această sferă ce sunt
sprijinite de guvern. Mai mult, se concluzionează
că, în ţările dezvoltate, militarii sprijină dezvoltarea
unor noi tehnologii, precum nanotehnologia, în
special în SUA17. Acelaşi studiu afirmă că actuala
gândire militară este bazată predominant pe ideea
realizării securităţii prin superioritatea forţei militare
şi acordă puţină importanţă abordării cuprinzătoare şi
multidimensionale a securităţii.
2. Caracteristicile actualei RMA
Considerând contextul prezentat anterior, premisa
de la care trebuie să plece analiza actualei RMA este
aceea că ritmul, calitatea şi impactul acesteia în
organizaţiile militare şi procesele de management
al apărării pot varia de-a lungul diverselor regiuni
geografice şi culturi strategice. În acest context, există
cel puţin trei factori care accelerează diseminarea
RMA. În primul rând este vorba despre rivalităţile
regionale şi starea persistentă de insecuritate indusă
de dezvoltarea unei tipologii complexe de conflicte şi
ameninţări specifice secolului al XXI-lea, ce au lărgit
cerinţele de apărare naţională şi, în special, pe cele
operaţionale. În al doilea rând, creşterea economică
din Asia şi Orientul Mijlociu constituie un alt factor ce

sporeşte capacitatea de achiziţionare a sistemelor de
armamente de ultimă generaţie, dar şi programele de
modernizare a forţelor în aceste ţări. Cel de-a treilea
factor principal ce accelerează distribuţia RMA constă
în globalizarea, consolidarea şi competiţia pieţelor de
armament şi industriilor de apărare la nivel global
care trebuie să îşi diversifice interesele comerciale
prin strategii de export şi inovare18.
Analiza RMA este, în general, centrată pe SUA,
acordând mai puţină atenţie impactului acesteia asupra
diverselor situaţii strategice şi implicaţiilor pe care
le are asupra modernizării militare în statele mici şi
puterile emergente. În prezent, se observă, îndeosebi
în regiunea Asia-Pacific şi în Orientul Mijlociu,
derularea unui proces de modernizare a forţelor
prin achiziţionarea de sisteme militare avansate şi
adaptarea la noile concepte specifice actualei RMA.
Actuala RMA este caracterizată de câţiva factori
ce sunt specifici ţărilor dezvoltate din primele două
eşaloane ale acestei revoluţii, anume SUA, Marea
Britanie şi Franţa, precum: schimbările structurale ce
se desfăşoară în sistemul internaţional, nivelul ridicat
de investiţii în cercetarea şi dezvoltarea din domeniul
militar, progresul major al sectorului de tehnologie
a informaţiilor şi comunicaţii şi, nu în ultimul rând,
integrarea tacticii şi structurii de forţe cu progresul
tehnologic, instruirea şi simularea.
Schimbările structurale ce se desfăşoară în
sistemul internaţional se referă la distribuţia puterii
între principalii actori ai scenei internaţionale. În
ciuda dezbaterilor despre ascensiunea unor „parteneri
competitori”, precum Uniunea Europeană, Federaţia
Rusă, Japonia, China, India etc., Statele Unite ale
Americii rămân deocamdată cea mai importantă
putere a lumii atât din punct de vedere economic,
tehnologic şi militar, cât şi al gradului de penetrare
culturală şi al eficienţei guvernării democratice.
Supremaţia tehnologică aparţine indiscutabil SUA,
UE – în special Marea Britanie şi Franţa –, Canadei
şi Japoniei şi depinde de capacitatea de a schimba
radical şi rapid tehnologiile, de puterea de a determina
standardele, de capacitatea de integrare a acestora din
urmă, a pieţelor, consumatorilor, reglementatorilor
şi ţărilor mai puţin dezvoltate din acest punct de
vedere. Această supremaţie tehnologică este corelată
cu o mare capacitate de actualizare a doctrinei
militare la noile tehnologii, în primul rând în cazul
SUA, şi apoi al Marii Britanii şi al Franţei. Astfel,
cele trei state sunt considerate principalii actori în
actuala RMA.
SUA domină topurile mondiale în ceea ce
priveşte bugetele militare şi valorificarea tehnologiei
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de vârf, cheltuielile destinate apărării situându-se în
jurul valorii de 700 miliarde USD19. Prin intermediul
acestora este finanţat un complex militaro-industrial
extins, americanii dominând lumea în ceea ce
priveşte tehnologia militară de vârf, forţele aeronavale, puterea de foc şi armamentul tactic inteligent,
susţinerea logistică a operaţiilor etc.20 Statutul SUA
în lume în sfera tehnico-militară este vizibil mai ales
în cadrul NATO, unde este de departe cel mai mare
contributor, cu peste 20%, atât la bugetul militar
şi civil, cât şi la Programul NATO de investiţii în
securitate (NSIP), în timp ce Marea Britanie, Franţa
şi Germania contribuie împreună cu aproximativ
35% la fiecare dintre aceste trei categorii de bugete21.
În acest context, SUA au considerat că este necesară
o reechilibrare a cheltuielilor pentru apărare ale
Alianţei între partenerul american şi cei europeni,
împreună cu Canada. Astfel, a fost propus conceptul
de Smart Defence (apărare inteligentă) prin a cărui
implementare se doreşte împărţirea echitabilă a
costurilor pentru apărare în cadrul Alianţei, în
special în ceea ce priveşte capabilităţile de apărare
care implică finanţare considerabilă: apărarea antibalistică, supraveghere şi recunoaştere, intelligence,
mentenanţă şi pregătire, instrucţie şi pregătire a
forţei, angajament efectiv şi protecţia forţelor.
În ceea ce priveşte UE, Agenţia Europeană
pentru Apărare (EDA) se doreşte a constitui
principalul motor al dezvoltării capabilităţilor
militare şi al promovării cercetării şi tehnologiei
în sfera apărării. Astfel, EDA a adoptat o abordare
bazată pe capabilităţi şi conceptul de Pooling
and Sharing (punerea în comun şi partajarea) ce
se referă, practic, la decizia mai multor state de a
contribui material şi financiar la constituirea sau
achiziţionarea unui anumit echipament militar
ce, ulterior, va putea fi utilizat de către mai multe
state22.
Se poate considera că atât Smart Defence, cât
şi Pooling and Sharing constituie componente ale
actualei RMA însă, deşi există proiecte în ambele
cazuri, este nevoie de depăşirea fazei conceptuale
şi implementarea în politicile, strategiile şi
doctrinele naţionale a unor elemente concrete. De
exemplu, în cazul NATO, noua abordare vizează
următoarele capabilităţi ce stau la baza unei noi
RMA: sistemele de supraveghere terestră, maritimă
şi aeriană (echipamente necesare Sistemului NATO
de Supraveghere Aer-Sol au fost deja achiziţionate
printr-un contract multinaţional care include
Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Norvegia, România, Slovacia
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şi SUA); sistemul aeropurtat de avertizare şi control
(AWACS – Airborne Warning and Control System);
combaterea dispozitivelor explozive improvizate
(în anul 2011, treisprezece state membre ale NATO
au decis să achiziţioneze în comun tehnologii
pentru combaterea acestui tip de dispozitive);
scutul antirachetă (iniţiat de SUA, cu contribuţie
din partea Olandei şi Germaniei, şi cu acceptul
Turciei, Spaniei, Poloniei şi României de a găzdui
elemente ale acestuia pe teritoriul lor naţional);
apărarea împotriva atacurilor cibernetice; sistemele
de comandă şi control etc. De asemenea, UE
propune sub cupola Pooling and Sharing o serie de
proiecte, precum alimentarea în aer, capabilităţi de
supraveghere maritimă, intelligence, supraveghere
şi recunoaştere, viitorul comunicaţiilor militare
prin satelit, muniţii inteligente şi logistică navală.
Punctul central al actualei RMA este reprezentat de
exploatarea inovaţiilor specifice erei informaţionale,
precum computerele personale din ce în ce mai
miniaturizate, comunicaţiile video şi de date în timp
real, reţelele sociale fără graniţe, tehnologiile de
criptare şi fuziune de date, sistemele radar îmbunătăţite
etc. Principala provocare pentru decidenţii politici şi
militari constă în implementarea acestor elemente
tehnologice în concepte din sfera militară şi politică.
Această afirmaţie este valabilă chiar şi pentru
aşa-numitul lider al actualei RMA, anume SUA –
statutul curent al RMA în cadrul armatei americane
pare a fi neclar, cu toate că există anumite elemente
identificabile, cum ar fi: C4ISR, muniţii ghidate,
noi principii de funcţionare a armamentului (laser,
microunde, arme neletale), noi tipuri de senzori,
tehnologii de camuflare, apărare antirachetă, război
spaţial etc.23
În acest context, există opinii conform cărora
revoluţia este, de fapt, o evoluţie, conţinutul
actualei RMA permiţând prognozarea emergenţei
unei noi (r)evoluţii în afacerile militare în patru
sectoare-cheie: sisteme de contraintervenţie,
sisteme de arme telecomandate, arme energetice şi,
nu în ultimul rând, război cibernetic24.
Concluzii
În ultimii zece ani, dezvoltarea tehnicii şi
tehnologiilor militare ce stau la baza RMA s-a
accelerat, această revoluţie emergentă fiind strâns
legată de transformările ce se desfăşoară în societatea
umană, în special cele informaţionale şi tehnologice.
Capabilităţile militare se transformă datorită
principalelor tendinţe de evoluţie ale diverselor
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domenii de activitate: conştientizare şi conectivitate,
acoperire şi rezistenţă, precizie şi miniaturizare,
viteză şi nedetectare, automatizare şi simulare. În
acest context, majoritatea specialiştilor sunt de acord
că doar inovaţia tehnologică este insuficientă pentru
a declanşa o autentică revoluţie în domeniul militar,
fiind necesară şi reevaluarea doctrinelor şi conceptelor
operaţionale.
Astfel, considerăm că principalul punct problematic
al actualei RMA se pare că este corelarea noilor
tehnologii cu sfera doctrinară într-un sistem funcţional
pe termen lung, în care graniţele dintre aceste două
componente să aibă un grad ridicat de flexibilitate şi
să permită existenţa unei legături reciproce între ele.
În cazul statelor din primele două eşaloane ale RMA,
se constată deja existenţa unor eforturi considerabile
de aducere la zi a doctrinei militare în funcţie de noile
tehnologii, însă acest proces este un mare consumator
de resurse financiare şi de cercetare, nu orice actor
statal permiţându-şi derularea lui mai ales în perioada
actuală de persistenţă a dificultăţilor economice.
Putem afirma că nicio ţară din cadrul NATO, al
Uniunii Europene şi/sau din afara acestora nu este
aptă să dezvolte şi să producă izolat tehnologii şi
sisteme de arme necesare unui potenţial viitor război
purtat cu forţe mai reduse, mai letale, cu precizie mai
mare de lovire la distanţă şi cu componente majore
cibernetice şi spaţiale. De asemenea, considerăm că
este deosebit de dificil, chiar imposibil, ca fiecare ţară,
chiar şi dintre cele mai dezvoltate, să ţină pasul cu
desfăşurarea actualei RMA şi, din acest motiv, unica
soluţie constă în cooperarea tehnică şi tehnologică,
industrială şi militară dintre acestea – tendinţă în curs
de dezvoltare în cadrul NATO şi al UE.
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INFLUENŢE STRATEGICE ASUPRA
MEDIULUI DE SECURITATE
David L. PEELER, Jr.*

O veche zicală spune: „Ăsta nu-i războiul tatălui
tău”. Bătăliile de mâine vor fi pierdute sau câştigate
împotriva unui inamic care posedă cele mai avansate
tehnologii, pe străzile din oraşele şi statele sărace unde
nu se mai aplică regulile războiului convenţional.
Deşi se întrevăd multe provocări, în următorii ani,
mai multe aspecte cheie ale mediului de securitate
vor fi extrem de importante pentru succesele militare
ale SUA şi cele ale aliaţilor săi în următoarea decadă
şi nu numai. Lucrarea de faţă reprezintă o scurtă
descriere a acestor aspecte, cu scopul de a-i informa
pe principalii decidenţi în privinţa unor posibile
scenarii de securitate. Părţile informează întregul,
culminând cu rezultatele campaniei militare.
Cuvinte-cheie: mediul de securitate, mediul
operaţional, eforturi umanitare, război urban, câmpul
de luptă, război bazat pe reţea, control centralizat/
execuţie descentralizată.

deşi uneori într-o manieră atipică.
Adversarii actuali şi, mai ales, cei viitori ne vor
ameninţa din statele eşuate sau în curs de eşuare,
creând câmpuri de luptă în zonele urbane, utilizând
tehnologii avansate cu capabilităţi care, din păcate,
vor continua să ne surprindă. Cel mai mare impact
îl va avea deplasarea (sau întoarcerea) teroriştilor pe
străzile oraşelor (re)creând luptele de proximitate.
Mai mult, inamicul va dezvolta tehnologii pentru a
crea victorii strategice din pierderi tactice. Pentru ca
armatele occidentale să se poată pregăti pentru acest
mediu de securitate al viitorului, eforturile continue
de transformare – organizaţii, doctrine şi echipamente
– trebuie să elucideze modul în care comandanţii vor
opera în funcţie de aceste caracteristici ale mediului
operaţional.

Cadru introductiv

Statele slabe sau în curs de eşuare reprezintă
o problemă geopolitică strategică pentru întreaga
lume. Mai rar discutate sunt dificultăţile operaţionale
extreme pe care aceste state le creează comandanţilor
responsabili cu planificarea şi desfăşurarea
operaţiilor în cadrul zonelor lor de responsabilitate.
Aceste state reprezintă potenţiale pepiniere pentru
terorism şi oferă un mediu propice de pregătire şi
de plănuire a acţiunilor teroriste globale. Aceste
zone neguvernate sunt bazele operaţionale care pot
produce impacturi strategice globale. Am văzut deja
acest lucru şi o să-l vedem din nou.
Interesul pentru statele slabe sau în curs
de eşuare este demonstrat de demersurile SUA

Cinci aspecte ale mediului de securitate care
vor influenţa transformarea apărării în următorii
zece ani sunt statele slabe şi cele în curs de eşuare,
provocările umanitare, războiul urban, populaţia
şi aspectele demografice, tehnologia şi războiul
cibernetic. Fiecare aspect este format dintr-o
mulţime de factori şi influenţe, iar fiecare aspect
este însoţit de cel puţin un exemplu. Acestea permit
adversarului să destabilizeze mediul de securitate şi,
în acelaşi timp, ne îndepărtează de competenţele de
bază ale acţiunilor militare tradiţionale. Astfel, aceste
influenţe duc la ameninţări asimetrice considerabile,

1. State slabe, în curs de eşuare sau eşuate
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referitoare la numărul din ce în ce mai mare de astfel
de state din Africa. Înfiinţarea Comandamentului
SUA pentru Africa (AFRICOM) a fost însoţită
de identificarea zonelor vaste neguvernate ca o
provocare pentru comandantul teatrului de operaţii1.
Mai recent, revoltele din lumea arabă ridică semne
de întrebare în legătură cu lipsa guvernării în zone
către care AFRICOM SUA nu îşi îndreptase atenţia
iniţial. Zonele neguvernate sunt rezultatul unei
conduceri ineficiente, întrucât un stat nu reuşeşte
să asigure cetăţenilor săi securitatea de bază şi alte
responsabilităţi tradiţionale de autoritate. Acest eşec
garantează libertatea celor care nu respectă legea.
Eşecul unui stat într-o zonă de operaţii anulează
capacitatea comandantului teatrului de operaţii de a
se baza pe statul gazdă pentru anumite funcţii. Odată
ce zonele neguvernate au fost eliberate, comandantul
teatrului de operaţii trebuie să abordeze reinfiltrarea
adversarului din cauza incapacităţii statului de a păzi
zona eliberată. Această realitate împiedică operaţiile
eficiente şi permite inamicului să evadeze şi să se
întoarcă după plecarea forţelor militare. De fapt,
insurgenţii beneficiază de un refugiu intern şi de o mare
capacitate de a pune în practică învăţăturile lui Mao.
Aşa cum arată experienţele din Irak şi din
Afganistan, din ultima decadă, în mod special ultima,
natura câmpurilor de luptă comparativ cu spaţiile de
luptă este în mare măsură afectată de puterea unui
stat. În teatrele de luptă de azi, comandanţii nu pot
contura mediul cu zonele de control aparţinând fie
forţelor aliate, fie insurgenţilor. Realitatea seamănă
mai degrabă cu nişte baloane pe câmpul de luptă în
interiorul zonei operaţionale cu spaţii neguvernate/
nesigure mari între zonele sigure, făcând ca mediul de
securitate să semene mai degrabă cu o conglomerare
de diagrame Venn. Astfel, operaţiile din statele slabe
şi din cele în curs de eşuare reprezintă amalgamări
complicate de zone guvernate şi neguvernate cu
activităţi care apar intermitent. Aici, comandantul
teatrului de operaţii trebuie, în mare, să se confrunte
cu activităţi ostile, să asigure securitatea şi să aibă
grijă de populaţie.
2. Provocările umanitare
Potenţialitatea existenţei sau crearea de către
adversar a crizelor umanitare menite să împiedice
intervenţia forţelor străine în regiune complică
mediul de securitate. Asemenea crize preexistă
şi/sau sunt mai uşor de creat în statele în curs de
eşuare. Astfel, inamicul poate diminua eficienţa
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forţelor militare americane şi ale aliaţilor lor. De
fapt, forţele de intervenţie pentru stabilirea păcii
sau pentru menţinerea păcii au ca scop stabilizarea
mediului de securitate. Cerinţele menţinerii păcii
şi misiunile umanitare concomitente vor presa
activităţile de contrainsurgenţă şi de contraterorism şi
pot compromite misiunea. Este ca şi cum am încerca
să ne apropiem de poziţiile adversarului în timp ce
populaţia înfometată şi/sau înspăimântată cere forţelor
noastre protecţie/sprijin.
În afară de interacţiunea directă cu populaţia
gazdă, forţele aliate au întâmpinat dificultăţi în
eforturile lor neguvernamentale – mai ales în zona
urbană. În cazul unor alianţe cu participanţi nonstatali,
civili, sau în cazul confruntărilor cu aceştia, gradul
de complexitate pentru realizarea misiunii a crescut.
Chiar şi atunci când nu există legături oficiale între
forţele militare şi aceste grupări neguvernamentale, se
solicită adesea asigurarea protecţiei. Este o solicitare
greu de refuzat, având în vedere mesajul pe care
acest lucru l-ar transmite şi consecinţele politice. În
schimb, unele grupări neguvernamentale, precum şi
membrii acestora, afişează ostilitate faţă de forţele
militare, ceea ce creează alte probleme. În orice caz,
intervenţiile care au şi o componentă umanitară pot
fi mult mai greu de realizat şi sunt mult mai uşor de
exploatat de către inamic în scopuri strategice în ceea
ce priveşte opinia publică internaţională şi avantajele
operaţionale tactice sau regionale.
3. Războiul urban
Dat fiind faptul că regiunile cu probleme sunt tot
mai populate şi urbanizate, considerăm că tactica,
tehnicile şi procedurile necesare pentru operaţiile în
oraşe necesită o atenţie sporită faţă de operaţiile care
au loc în deşert. Natura şi cauzele conflictelor au o
puternică legătură cu oamenii care trăiesc în apropiere.
De fapt, există o legătură între creşterea populaţiei
mondiale şi proiectele urbanistice şi cuprind o tendinţă
importantă care dirijează transformarea armatei SUA.
În douăzeci de ani, cinci dintre cele opt miliarde de
oameni vor locui la oraşe, iar două miliarde vor locui
în mahalalele din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia.2
O asemenea creştere duce la apariţia instabilităţii,
radicalismului şi extremismului3.
Pentru comandanţii teatrului de operaţii,
urbanizarea înseamnă migrarea conflictelor din
zonele rurale către locurile dens populate.4 Acest
lucru este valabil mai ales întrucât adversarii noştri
(re)învaţă arta folosirii populaţiei urbane ca un scut
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pentru activităţile lor. Operând în mijlocul şi adesea
cu complicitatea şi sprijinul populaţiei, teroriştii şi
insurgenţii îşi pot extinde avantajele asimetrice trăind
şi operând printre forţele aliate. Dacă forţele aliate
continuă să se distanţeze de populaţie, trăind izolat în
tabăra lor, atunci inamicul are un avantaj şi mai mare
întrucât insurgenţii rămân cel mai aproape de oameni.
Este foarte dificil, dacă nu imposibil, să câştigi mintea
şi inima oamenilor din locurile unde doar patrulezi.
Acest nou mediu operaţional înseamnă o mai
mică manevrabilitate, o utilizare mai puţin eficientă a
sistemelor mari de armament mai mulţi civili în spaţiul
de luptă şi o mai mare libertate de mişcare pentru
forţele insurgente. Acest lucru vă aminteşte probabil
de experienţa franceză din Algeria. Şi mai rău, avem
exemplul forţelor aliate în Italia, Franţa şi Germania în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Operaţiile
militare, în special cele convenţionale, sunt dificile
pentru oraşe. Comandanţii teatrului de operaţii trebuie
să gândească şi să acţioneze diferit, altfel ei vor face
mult rău celor pe care ar trebui să-i apere.
Urbanizarea necesită sisteme, organizare, doctrine
şi instrucţie eficiente în teren urban. Inamicul va căuta
să se ascundă, să supravieţuiască şi să continue lupta
în mijlocul populaţiei urbane, obligându-ne astfel să
precedem sisteme pentru operaţii convenţionale la
scară largă şi să punem accent pe sisteme şi filozofii
utilizate în confuzia şi în haosul care predomină în
mediile operaţionale urbane.
4. Populaţia şi aspectele demografice
În cadrul acestor medii urbane, decada următoare
va fi martora unei dinamici a populaţiei unde
lumea dezvoltată pierde populaţie, iar lumea în
curs de dezvoltare câştigă populaţie. Acest schimb
demografic va avea impact asupra mediului de
securitate, întrucât unele ţări dezvoltate se luptă să
îndeplinească cerinţele de securitate în cazul unei
populaţii tot mai reduse. Cererile populaţiei în vârstă
pot avea ca rezultat reducerea cheltuielilor militare,
iar reducerea numărului populaţiei tinere va afecta
capacitatea armatelor de încadrare cu personal. Aceste
schimbări reprezintă deja o realitate pentru ţările
occidentale. Actuala încetinire economică globală
maschează realitatea conform căreia cerinţele sociale
de buget pentru bunăstarea populaţiei în vârstă vor
continua să ducă la reducerea cheltuielilor militare.
Tendinţa progresivă a SUA de a semăna cu ţările vesteuropene în această privinţă complică mediul global
de securitate. Încrederea în SUA pentru asigurarea

securităţii poate deveni mai precară sau doar o speranţă
deşartă, întrucât tot mai puţin oameni aleg să facă
serviciul militar, iar bugetul american dedicat apărării
este redirecţionat către cheltuieli ce ţin de bunăstarea
socială. Mai mult, dorinţa oamenilor din cadrul
naţiunilor dezvoltate de a-şi încuraja „unicul copil”
să rişte serviciul militar va continua să scadă. Vor
vrea/putea naţiunile dezvoltate să sprijine înrolările
militare cu un număr tot mai mare de imigranţi?
Reversul este actual în ţările în curs de dezvoltare.
Vârsta medie a populaţiei scade în loc să crească.
Schimburile demografice şi numărul tot mai mare al
populaţiei influenţează semnificativ comportamentul
statelor, uneori în moduri diferite, în aceeaşi regiune.
Urbanizarea şi problemele ei va afecta ţările în curs
de dezvoltare în anii următori.
China reprezintă un caz unic, diferit datorită atât
numărului imens al populaţiei, cât şi politicii sale
privind „un singur copil”. Schimburile demografice
ca vârstă, gen şi urbanizare în China au şi vor avea
efecte interne şi vor afecta şi pe vecinii ei. Doar
timpul ne va arăta dacă autorităţile chineze vor face
faţă schimbului demografic în următoarele decenii.
Abordarea creşterii numărului populaţiei şi
capacitatea de a acorda tineretului roluri importante
vor defini statele în curs de dezvoltare. Capacitatea de a
asigura structura şi patriotismul va determina extinderea
activităţilor teroriste în interiorul graniţelor şi dincolo
de ele. Înţelegerea acestor provocări demografice este
esenţială pentru SUA şi serviciile militare aliate pentru
menţinerea şi stabilizarea diverselor medii de securitate
în regiuni din întreaga lume.
Natura populaţiilor şi accesul lor la informaţie
şi tehnologie va afecta abordările noastre legate de
conflicte. Departe de a fi populaţii izolate, spaţiile de
luptă urbane vor fi pline de inamici şi spectatori cu
telefoane, aparate foto şi acces la mijloacele media.
Aceste schimbări şi răspunsuri vor modela mediul de
securitate în moduri în care armatele moderne nu le‑au
înţeles încă şi cu care nici nu s-au confruntat încă.
5. Tehnologia
Forţele SUA operează cu un anumit avantaj
tehnologic, cum ar fi, de exemplu, utilizarea reţelei
virtuale sau războiul bazat pe reţea5, care reprezintă
un factor tehnologic major disponibil comandanţilor
teatrului de operaţii. SUA şi personalul militar aliat
au devenit atât de dependenţi de sistemele de reţele
precum Army Battle Command System încât, dacă
acestea s-ar defecta, un potenţial adversar ar putea
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să distrugă capabilităţile operaţionale. Întrucât există
o continuă proliferare a accesului computerizat
şi a capabilităţilor utilizatorilor, vulnerabilitatea
abordărilor virtuale se amplifică.
Din nefericire pentru operaţiile de coaliţie,
capabilităţile SUA sunt mult mai avansate decât cele
ale aliaţilor lor. Această situaţie produce dificultăţi
cu privire la interoperabilitatea high-tech. Adesea,
sistemele noastre nu relaţionează, făcând astfel
ca operaţiile coaliţiei să fie şi mai dificile. Trebuie
să ţinem seama de faptul că în conflictele viitoare,
această deficienţă operaţională ar putea fi exploatată
de către inamic. Punctele slabe ale comunicaţiilor şi
ale capabilităţilor de relaţionare devin piedici în cazul
unui inamic care ar putea profita de aceste breşe de
securitate.
Adversarii noştri vor avea probabil aceeaşi
tehnologie şi o vor folosi pentru a ne afecta, ataca
şi distruge comunicaţiile. În viitor, dominaţia
informaţională a comandanţilor teatrului de operaţii
poate fi neutralizată şi, datorită vulnerabilităţii ei,
poate oferi un avantaj inamicului. Pe de altă parte,
dominaţia informaţională este necesară pentru a
comunica cu populaţia în mijlocul căreia operăm.
Tehnologia noastră dezvoltă sau afectează utilizarea
ei de către populaţie? Trebuie să echilibrăm bruiajul
în scopul protecţiei cu nevoia de sisteme wireless şi
alte cerinţe ale populaţiei urbane.
Dincolo de dezvoltarea capacităţii de comunicare
rapidă cu populaţia, comandantul teatrului de operaţii
trebuie să recunoască dificultatea detectării utilizării
tehnologiei de către adversar în mediul urban.
Senzorii şi dispozitivele de supraveghere care sunt
atât de bune pe un teren deşertic deschis nu au aceleaşi
rezultate în oraşe mari cu populaţie numeroasă. Mai
mult, disponibilitatea şi capacitatea unor inamici
educaţi şi accesul tot mai mare la reţele poate afecta
rezultatul „luptelor” virtuale dacă nu există măsuri de
contracarare a acestor adversari. Cum pot comandanţii
teatrului de operaţii să rezolve nevoile şi cerinţele
populaţiei atunci când se confruntă cu necesităţi
militare şi de securitate?
Mai mult, forţele militare avansate din punct de
vedere tehnologic trebuie să regândească comanda
şi controlul operaţiilor. Continua propagare a
tehnologiei ameninţă controlul centralizat şi execuţia
descentralizată a operaţiilor. Întrucât tehnologia
permite conducerii superioare să monitorizeze
de la mare distanţă operaţiunile în timp real şi să
influenţeze deciziile luate, în mod tradiţional, de
către comandanţii „de pe teren”, orice întrerupere a
datelor poate afecta misiunea. În conflictele viitoare,
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în special în cadrul acţiunilor directe, de nivel tactic,
comandantul teatrului de operaţii trebuie să renunţe la
exercitarea controlul tactic şi să-l readucă la nivelul
corespunzător exercitării cu succes a comenzii şi a
controlului acţiunilor militare pe câmpul de luptă.
6. Război cibernetic
Numărul tot mai mare de atacuri cibernetice
nonkinetice asupra sistemelor digitale ameninţă
capabilităţile şi securitatea comandantului teatrului de
operaţii. Dezvoltarea rapidă şi răspândirea capacităţii
şi capabilităţilor cibernetice pun această nouă armă
în mâinile celor mai periculoase grupări teroriste.
Digitalizarea sistemelor de arme, a comunicaţiilor
şi a strângerii de informaţii dezvoltă integrarea
militară operaţională şi pune sub semnul întrebării
echipamentele şi informaţiile.
În încercarea de a dezvolta gradul de conştientizare,
SUA şi armatele aliate se îndreaptă spre un model
bazat puternic pe reţea. Războiul bazat pe reţea poate
mări viteza luptei şi poate extinde conştientizarea
situaţională a spaţiului de luptă la toate nivelurile.
Cu toate acestea, noua viteză poate induce în eroare
liderii şi rezultatele în înţelegerea eronată a mediului.6
O îngrijorare deosebită o reprezintă vulnerabilităţile
acestei tehnologii sofisticate. Spre deosebire de
mediile fizice, în cel cibernetic este greu de ştiut cine
se uită şi ce anume află.
O altă vulnerabilitate semnificativă subestimată
este faptul că tehnologia necesită energie, iar energia
necesită carburanţi, în timp ce multe locuri în care
ne aflăm nu au acces la energie. În plus, zonele fără
ieşire la mare au restricţiile lor cu privire la sursele
de carburanţi, logistica, generarea de energie şi
transmisiunile. Restricţiile se supun mediului de
securitate local, iar disponibilitatea comercială
suplimentară a metodelor de contracarare a tehnologiei
măresc avantajele asimetrice ale adversarilor reali
sau potenţiali. Mai mult, multe tehnologii bazate pe
reţea sunt noi şi nu au încă o teorie de implementare
strategică, ceea ce presupune riscuri semnificative.7
Prin urmare, încrederea tot mai mare în tehnologie
nu ar trebui să confere siguranţă sau să submineze
autoritatea şi acţiunile la nivelul tactic inferior.
Concluzii
Toate aceste influenţe, de la performanţele tactice
din spaţiul de luptă până la cele mai mari impacturi
strategice ale statelor eşuate, au implicaţii profunde
pentru mediul de securitate. Deşi fiecare aspect a
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fost discutat separat, putem face cu uşurinţă legături
între aceste şase caracteristici cheie ale mediului
operaţional. Adversarii vor exploata mediul de
securitate pentru a crea un avantaj, a utiliza tehnologia
disponibilă şi a profita de vulnerabilităţile SUA şi
de cele ale aliaţilor săi. Este probabil ca discrepanţa
asimetrică să se mărească mai degrabă decât să se
micşoreze. Ca urmare, tendinţele vizând statele eşuate,
războiul urban şi răspândirea tehnologiei trebuie să
influenţeze deciziile noastre privind doctrina militară,
organizarea şi sistemele precum şi tactica, tehnicile şi
procedurile pentru a triumfa în faţa adversarilor din
secolul XXI.

3 FM 3.0 Operations, 27 februarie 2008, pp. 1-2.
4 Introduction to the Hydrosphere, Table 80-1. Land
mass factor, Physical Geography.net, disponibil on-line la:
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html,
accesat la 29 octombrie 2013.
5 David L. PEELER, Războiul bazat pe reţea:
avantaje şi dezavantaje, Impact Strategic, Nr. 3/2013 (48),
editat de Centrul de Apărare şi Studii Strategice, editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, septembrie
2013, pp. 94-100.
6 Global Strategy Institute, Revolution 5 Economic
Integration, p. 2.
7 Mukunda GAUTAM şi William J. TROY, Caught
in the Net: Lessons from the Financial Crisis for a Networked
Future, Parameters XXXIX, Nr. 2 (2009), p. 64.
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TRANSFORMAREA
NATO – CONCEPTE ŞI INIŢIATIVE
PE AXA TEMPORALĂ
Dr. Mirela ATANASIU*

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO) a fost creată ca bastion împotriva unei
potenţiale agresiuni sovietice, dar pe parcurs a
devenit necesară adaptarea strategică continuă şi cu
dinamică accelerată la noile con-diţii şi caracteristici
ale mediului internaţional de securitate.
În prezent, organizaţia se confruntă cu o paletă
de riscuri şi ameninţări din ce în ce mai diverse,
complexe şi neconvenţionale ce vizează întreaga
plajă a acţiunii umane şi determină transformarea
conjunctivă pozitivă continuă a NATO la nivel
conceptual, structural şi operaţional. Concomitent,
la nivelul organizaţiei politico-militare este în curs
de implementare un proces de planificare bazat pe
capabilităţi şi derulat în conformitate cu gama nouă
de misiuni desfăşurate de către organizaţie, de la cele
de sprijin al păcii, până la acţiuni de luptă de mare
intensitate. De asemenea, transformarea militară a
NATO determină transformarea directă a armatelor
statelor membre, implicit şi a României, pentru
apărarea şi securitatea teritoriilor şi cetăţenilor
proprii şi pentru sporirea capacităţii de a participa cu
capabilităţi la misiunile asumate în cadrul securităţii
colective în diferite părţi ale globului.
În lucrarea de faţă sunt prezentate unele dintre
iniţiativele şi conceptele vehiculate cronologic pe
parcursul procesului de transformare al NATO şi
considerăm că Iniţiativa de Forţe Interconectate
demarată în anul 2014, reprezintă un pas real spre
operaţionalizarea capabilităţilor NATO pentru
desfăşurarea cu succes a misiunilor prezente şi
viitoare.
Cuvinte-cheie: NATO, capabilităţi, forţe, apărare,
militar, cooperare, concept, transformare.

1. Transformarea NATO, de la conceptualizare
la operaţionalizare
Transformarea militară a NATO şi, implicit, a
fiecărui organism militar al statelor aliate este, în
parte, un proces de adaptare pozitivă şi proactivă
sau, dimpotrivă, de răspuns la provocările şi
exigenţele mediului geopolitic şi geostrategic,
fiind o reacţie de răspuns la transformările devenite
realitate ori previzibile, la cerinţele, oportunităţile
şi restricţiile care apar în domeniul securităţii şi
apărării. Conţinutul său vizează producerea unor
schimbări în întreg spectrul domeniilor apărării:
baza de constituire, organizare şi funcţionare a
sistemului militar pe ansamblul său; politica sa în
domeniul resurselor umane; politica de înzestrare cu
mijloacele necesare îndeplinirii misiunilor specifice;
arhitectura programelor de instruire şi a mijloacelor
suport aferente; filosofia, structurile şi procesele
de conducere; cultura organizaţională; imaginea
instituţiei militare promovată în spaţiul public etc.
Prin prisma faptului că aceasta generează schimbări
în toate aceste domenii, transformarea militară a fost
definită de Departamentul american al Apărării drept
„un proces care modelează natura în schimbare a
competiţiei şi cooperării militare prin noi combinaţii
de concepţii, capabilităţi, oameni şi organizaţii,
care exploatează avantajele naţiunii noastre şi
asigură protecţia împotriva vulnerabilităţilor
noastre asimetrice, pentru a susţine poziţia noastră
strategică”1.
De asemenea, transformarea este considerată
a fi conjunctivă2, deoarece fazele sale decurg
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logic una din alta, evoluând ca o progresie pe
traiectoria prefigurată3, până la îndeplinirea scopului
transformării, acela al realizării de structuri cu
capacitate sporită de a acţiona în operaţii întrunite
multinaţionale şi care necesită implementarea
unor concepte noi şi realizarea obiectivelor de
interoperabilitate.
Aşadar, transformarea NATO este conceptuală,
structurală şi operaţională şi are ca obiectiv principal
realizarea de „capabilităţi cu un grad ridicat de
sustenabilitate şi interoperabilitate, flexibile, mobile
şi uşor de desfăşurat în teatre”4.
Transformarea militară conceptuală a Alianţei
Tratatului Nord-Atlantic necesită regândirea
permanentă a conceptelor, astfel încât forţele şi
capabilităţile acestora să fie puse în valoare la un nivel
optim prin perfecţionarea şi eficientizarea instruirii,
planificării, pregătirii, generării şi dislocării forţelor
în teatrele de operaţii, desfăşurării operaţiilor şi a
sprijinului acestora pe timpul îndeplinirii misiunilor.
La nivel strategic, între elementele centrale ale
transformării se află şi conceptele strategice care
fundamentează pe termen mediu sau lung soluţiile
menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor
stabilite în plan militar privind modul de dezvoltare şi
întrebuinţare a capabilităţilor, asigurarea îndeplinirii
misiunilor specifice naţionale şi a angajamentelor
militare asumate, punând accentul pe apărarea
colectivă, gestionarea crizelor şi securitatea prin
cooperare5. Acestea sunt, în esenţa lor, soluţii
pentru îndeplinirea misiunilor specifice atât la
nivel naţional, cât şi internaţional, având în vedere
interesele naţionale şi ale Alianţei, caracteristicile
mediului de securitate şi prevederile şi cerinţele
actualului Concept Strategic al NATO.
În condiţiile create de mediul internaţional de
securitate şi calitatea României de stat membru al
NATO şi UE, transformarea de ansamblu a Armatei
României este o necesitate implicită ce decurge
din noile orientări strategice şi de transformare ale
organizaţiilor incluzive. Obiectivul fundamental al
procesului de transformare este acela de a asigura
capacităţile necesare pentru promovarea şi protejarea
intereselor naţionale în faţa riscurilor şi ameninţărilor
curente, a celor aflate în curs de dezvoltare, şi a celor
viitoare, dar şi pentru îndeplinirea angajamentelor
în planul securităţii şi apărării, asumate de ţara
noastră în cadrul NATO, Uniunii Europene sau al
altor organisme internaţionale în care statul român
este partener. De asemenea, apartenenţa României
la organismele internaţionale de securitate impune

parcurgerea, în cadrul transformării organismului
militar, a unui proces naţional coerent de dezvoltare
a capabilităţilor militare în strânsă corelaţie cu cele
desfăşurate în cadrul celor două organizaţii, care să
permită prevenirea, descurajarea şi respingerea unei
potenţiale agresiuni armate împotriva României,
prin dezvoltarea capacităţilor de avertizare timpurie,
realizarea imaginii unice a situaţiei şi a celei de
acţiune oportună, creşterea eficienţei sistemului
de conducere, comandă şi control, îmbunătăţirea
capacităţii de supraveghere aeriană şi apărare a
spaţiului aerian naţional şi a celui comun al Alianţei,
supravegherea, cercetarea şi apărarea spaţiului
maritim şi fluvial naţional, şi al celui al Alianţei,
pregătirea şi susţinerea forţelor în operaţii, pregătirea
şi participarea la Forţa de Răspuns a NATO şi la
Grupurile Tactice de Luptă ale Uniunii Europene.
La nivelul Armatei României, transformarea
conceptuală implică elaborarea doctrinelor naţionale
fundamentale armonizate cu cele ale NATO, astfel:
Doctrina Armatei României din 2012 implementează
AJP-01 (Doctrina Aliată Întrunită – Allied Joint
Doctrine); Doctrina militară naţională de informaţii,
contrainformaţii şi securitate conform destinaţiei
şi nivelului de operaţionalizare implementează
AJP-02 (Doctrina Aliată Întrunită de Informaţii,
Contrainformaţii şi Securitate – Joint Intelligence,
Counter-Intelligence and Security Doctrine), SMGP.F.-3; Doctrina pentru planificarea operaţională
care implementează AJP-5 (Doctrina Aliată Întrunită
pentru Planificarea Operaţională – Allied Joint
Doctrine for
Operational Planning).
Procesul de transformare structurală a NATO
este axat pe patru direcţii prioritare de acţiune:
dezvoltarea capabilităţilor întrunite, transformarea
managementului apărării, modernizarea continuă a
înzestrării şi transformarea procesului de instruire a
forţelor.
a)
Dezvoltarea
capabilităţilor
implică
transformări în domeniile pregătirii pentru luptă,
acţiunii de înzestrare şi procesului de planificare a
forţelor, după cum urmează6:
- transformarea în domeniul pregătirii pentru
luptă vizează atingerea, de către structurile tuturor
categoriilor de forţe ale armatelor statelor membre
ale NATO, a unui nivel de pregătire care să le
permită să acţioneze întrunit, atât în context naţional,
cât şi în context multinaţional, un rol important
în acest domeniu revenind folosirii în procesul de
instrucţie a unor sisteme de modelare şi de simulare
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performante;
- transformarea în acţiunea de înzestrare are un
rol important în micşorarea decalajelor existente între
armatele statelor membre ale NATO în acest domeniu,
care afectează în bună măsură interoperabilitatea
forţelor şi performanţelor acestora. În acest scop,
în cadrul Alianţei se urmăreşte reducerea duratei de
desfăşurare a ciclului cerinţă – comandă – achiziţie
– înzestrare, adaptarea proceselor de programare
şi bugetare, evaluarea eficienţei programelor
de înzestrare, creşterea importanţei cercetării şi
dezvoltării, precum şi creşterea eficienţei folosirii
tehnologiilor şi mijloacelor comerciale din domeniile
telecomunicaţiilor şi informaţiei în politicile de
înzestrare;
- transformarea procesului de planificare a
forţei are în vedere ca procesul de planificare de la
nivelul fiecărui stat membru să susţină interesele de
ansamblu ale Alianţei. De asemenea, transformarea
în acest domeniu trebuie să permită o distribuţie
echitabilă a responsabilităţilor şi a beneficiilor între
parteneri, monitorizarea şi evaluarea obiectivă a
răspunsului statelor membre la cerinţele de ansamblu
ale Alianţei, îmbunătăţirea capacităţii statelor
membre de a răspunde cerinţelor în concordanţă
cu evoluţiile din mediul de securitate, impunerea
interoperabilităţii ca principală condiţionalitate
pentru atingerea scopurilor comune.
b) Transformarea în domeniul managementului
apărării, aşa cum este ea gândită şi pusă în practică
la nivelul tuturor statelor membre ale Alianţei,
trebuie să vizeze cu prioritate identificarea
cerinţelor, planificarea resurselor pe bază de
programe prin optimizarea sistemului de planificare,
programare, bugetare şi evaluare, optimizarea
sistemelor de achiziţie ca urmare a nevoii de a
micşora semnificativ ciclurile ce includ cercetarea,
dezvoltarea şi implementarea capabilităţilor
de luptă ce necesită perfecţionare continuă,
îmbunătăţirea managementului financiar-contabil
specific domeniului apărării, adaptarea permanentă
a managementului resurselor umane în raport cu
cerinţele obiective ce se manifestă în toate celelalte
domenii.
c) Modernizarea înzestrării forţelor aparţinând
statelor membre NATO reprezintă un proces
complex care, pe lângă sistemele de armament şi
echipamente, include şi asigurarea, modernizarea
şi dezvoltarea suportului logistic al forţelor şi a
mentenanţei tehnicii şi infrastructurii militare.
Aceasta presupune modernizarea tehnicii la nivelul
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standardelor NATO, urmărind diminuarea decalajelor
existente şi mărirea gradului de interoperabilitate,
achiziţionarea de tehnică şi integrarea tehnologiilor
moderne de fabricaţie, dar şi achiziţionarea unor
categorii de tehnică militară deficitară. Pentru
micşorarea decalajelor dintre nivelurile de înzestrare
cu armament, tehnică şi echipamente performante,
statele membre ale NATO au în atenţie asigurarea
unei finanţări corespunzătoare a cercetării ştiinţifice
şi tehnologice, pe baza căreia se urmăreşte să
se realizeze creşterea performanţelor tehnicii şi
sistemelor militare, dar şi folosirea integrală şi
optimă a tuturor resurselor umane, financiare,
materiale, tehnologice şi informaţionale.
d) Modernizarea instruirii forţelor în cadrul
Alianţei Tratatului Atlanticului de Nord este un
obiectiv al transformării care vizează realizarea
capacităţii personalului de a îndeplini atribuţiile
şi misiunile specifice folosind echipamentele din
dotare. Nevoia de interoperabilitate impune ca
procesul în integralitatea sa să fie o simbioză între
cunoştinţe şi experienţa acumulată în domeniul
instruirii de către armatele statelor membre, iar
fundamentarea şi organizarea procesului de instruire
a personalului şi forţelor să fie făcute pe baza
principiilor, conceptelor şi tehnologiilor specifice
Alianţei. Acestea presupun ca modul de lucru să fie
unul modern, integrat şi eficient pentru a determina
creşterea interoperabilităţii atât între categoriile de
forţe ale fiecărei armate, cât şi între acestea şi forţele
armate ale celorlalte state membre ale NATO.
În ce priveşte transformarea structurală, forţele
armate naţionale vor fi reorganizate în forţe dislocabile
şi forţe de generare şi regenerare7. Rezultatul final
al acestui proces trebuie să fie o structură de forţe
modernă, redusă numeric, profesionalizată, echipată
adecvat, dislocabilă, interoperabilă, cu capacitate de
autosusţinere, de protecţie multidimensională şi cu
o conducere flexibilă, capabilă să ia decizii în timp
scurt.
Domeniul transformării operaţionale implică
o reconceptualizare a tipologiei operaţiilor militare
şi a activităţilor care, deşi nu implică o confruntare
armată, au pătruns de curând în arealul de competenţe
şi sarcini atribuite structurilor militare. Din acest
punct de vedere, în prezent, paleta operaţiilor
militare cuprinde operaţii de luptă armată (pentru
neutralizarea ameninţărilor majore), dar şi operaţii
de securitate (pentru facilitarea stabilizării), ca
şi operaţii în sprijinul păcii (principal instrument
de salvgardare al păcii internaţionale), cărora li
s-au adăugat ulterior activităţi cum ar fi reforma
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sectorului de securitate, construirea capacităţilor,
guvernarea interimară, restaurarea serviciilor
esenţiale, interacţiunea militară8.
În perioada 2008-2015, în contextul procesului
transformării militare, Armata României parcurge
etapa integrării operaţionale în NATO şi UE
şi „finalizarea revizuirii structurii de forţe şi a
procesului de operaţionalizare”9. Considerăm că
anul 2014 va fi propice pentru atingerea obiectivelor
naţionale propuse în cadrul acestei etape, deoarece
se întrevede o diminuare a implicării operaţionale
a NATO în teatre odată cu retragerea forţelor din
Afganistan, moment în care toate armatele îşi
pot focaliza atenţia asupra pregătirii în vederea
desfăşurării de operaţii viitoare.
2. Iniţiative în cadrul procesului
de transformare a Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord pentru dezvoltarea
de capabilităţi militare adecvate
Capabilităţile sunt abilităţi ale forţelor de a executa
acţiuni cu scopul de a produce efecte prestabilite şi
rezultă din combinarea unor elemente funcţionale de
doctrină, organizare, instrucţie, personal, material,
conducere, facilităţi şi interoperabilitate şi care pot
fi exprimate în termeni calitativi, cantitativi şi de
interoperabilitate.
În procesul de transformare a Alianţei, un rol
important l-a avut Iniţiativa Capabilităţilor de Apărare
ale Alianţei (Defence Capabilities Initiative), care
vizează ca forţele militare ale organizaţiei să devină
mai mobile, mai interoperabile, mai sustenabile şi
mai eficiente, prin îmbunătăţirea capacităţilor, în
acest sens la Summitul de la Praga, din noiembrie
2002, fiind adoptate trei iniţiative separate, dar
interrelaţionate10:
a) Un set mai larg de angajamente în domeniul
capabilităţilor, care să asigure cadrul investiţiilor
statelor membre într-o gamă de capabilităţi
noi, incluzând C4I2SR (Command, Control,
Communications,
Computers,
Intelligence,
Interoperability, Surveillance, Reconnaissance),
apărarea împotriva rachetelor la nivelul unui
teatru de operaţii, superioritatea informaţională,
mobilitatea, susţinerea şi logistica. Noile capabilităţi
sunt completate cu altele din opt domenii considerate
a fi deficitare, şi anume: apărarea CBRN; informaţii,
supraveghere şi descoperire ţinte; supraveghere
aeriană; comandă, control şi comunicaţii;
neutralizarea apărării aeriene a inamicului, transport
strategic aerian şi maritim; alimentare în zbor; unităţi

desfăşurabile pentru sprijinirea luptei.
b) Angajamentul de a crea o Forţă de Răspuns
a NATO (NRF), compusă din 20.000 de oameni,
cu elemente terestre, aeriene şi navale, care să
funcţioneze pe principiul rotaţiei la fiecare șase
luni, desfăşurabilă în cinci zile de la notificare şi
care să poată fi susţinută o perioadă de 30 de zile
de luptă de mare intensitate. Această Forţă este o
structură operaţională înalt tehnologizată, flexibilă,
cu capacitate ridicată de dislocare, interoperabilă
şi autosustenabilă, alcătuită din elemente de forţe
terestre, aeriene şi navale pregătite să se deplaseze
rapid oriunde este nevoie şi care este, totodată, un
catalizator al continuei modernizări şi transformări
în cadrul Alianţei.
c) Restructurarea comenzii militare a NATO
realizată cu ajutorul Comandamentului Aliat pentru
Transformare, ce a mijlocit promovarea reformelor
militare relevante, coerente, integrate şi operaţionale.
În urma restructurării, nivelul politic al comenzii
este reprezentat de Consiliul Nord-Atlantic. Acesta
are responsabilitatea de a stabili structuri subsidiare,
cele mai importante fiind Grupul de Planificare
Nucleară, condus de Secretarul General, Comitetul
Militar, Comitetul Politic Superior şi Comitetul
pentru Politici de Apărare şi Planificare. Sprijinul
acestor comisii şi comitete se realizează prin
intermediul Statului Major Internaţional, Statului
Major Militar Internaţional şi Centrului pentru
Situaţii NATO. Structura de comandă încorporează
două comandamente strategice – Comandamentul
Aliat pentru Operaţii şi Comandamentul Aliat pentru
Transformare.
O altă iniţiativă cu rezonanţă care, în fapt,
reprezintă o abordare inovativă asupra cheltuielilor
militare pe timp de criză economică a fost demarată
de către Secretarul General al NATO Anders Fogh
Rasmussen în cadrul Conferinţei de Securitate de
la Munchen din anul 2011, care declara că Smart
Defence (apărarea inteligentă) se referă la asigurarea
unei securităţi sporite cu mai puţini bani prin
conlucrarea mai flexibilă a tuturor aliaţilor11.
Conceptul „Smart Defence”, adoptat ulterior
la Summitul NATO de la Chicago din mai 2012,
a reprezentat un răspuns la provocarea de a utiliza
cu maximă eficienţă resursele bugetare limitate,
fără a afecta dezvoltarea, obţinerea şi menţinerea
capabilităţilor necesare obiectivelor Forţei NATO
– 2020. Conceptul s-a impus ca o necesitate în
condiţiile în care statele membre NATO sunt nevoite
să adopte o politică de austeritate care să nu afecteze
nivelul securităţii colective, dar care să se bazeze pe
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patru principii: să asigure o mai mare flexibilitate
a Alianţei; să asigure o mai bună interoperabilitate
a statelor membre; să permită stabilirea clară
a priorităţilor bazate pe evaluarea obiectivă a
pericolelor; să conţină un set de proiecte comune,
divizate pe termen scurt, mediu şi lung.
De asemenea, iniţiativa „Smart Defence”
reprezintă o abordare nouă a procesului de generare
a capabilităţilor necesare Alianţei Nord-Atlantice în
anul 2020 şi după, abordare ce presupune, în primul
rând, regândirea modului de utilizare a industriilor
de apărare ale statelor membre ale Alianţei în scopul
adaptării producţiei acestora la nevoile actuale ale
NATO, pentru a face faţă diverselor provocări ale
mediului de securitate şi diverselor schimbări la
nivel internaţional. Ca urmare, fiecare stat membru
al NATO trebuie să‑şi cheltuiască resursele pentru
nevoile prioritare ale Alianţei şi nu pentru ceea ce
consideră necesar pentru apărarea proprie, ceea ce
presupune stabilirea unor priorităţi colective clare,
evitarea suprapunerilor şi a dublărilor, promovarea
unei politici realiste de stabilire a responsabilităţilor,
astfel încât, la sfârşitul anului 2020, NATO să
dispună de o gamă completă şi diversificată de
capabilităţi, necesară îndeplinirii obiectivelor
strategice stabilite.
Conceptul răspunde, aşadar, constrângerilor
datorate crizei economice mondiale, scopul său fiind
obţinerea unui echilibru rezonabil între posibilităţile
economice, financiare şi umane şi capacitatea de
apărare a Alianţei, pentru a răspunde eficient celor trei
sarcini esenţiale ale organizaţiei: apărarea colectivă,
gestionarea crizelor şi securitatea prin cooperare,
prin eficientizarea cheltuielilor; specializarea
aliaţilor; cooperarea între aliaţi.
Conceptul „Smart Defence” este unul
pragmatic12 şi are în subsidiar şi meritul de a
impulsiona şi programul european „Pooling &
Sharing”, care presupune cooperarea în domeniul
apărării, reducerea costurilor de apărare ale statelor
implicate concomitent cu asigurarea capabilităţilor
necesare, sprijinirea progresului tehnologic prin
programele de cercetare-dezvoltare şi crearea unui
cadru competitiv pe piaţa echipamentelor destinate
apărării. Totodată, el creează instrumente financiare,
comerciale, industriale, juridice şi operaţionale
necesare reglementării pieţei de apărare la nivel
transatlantic şi conduce la apariţia unei pieţe de
apărare comună pe relaţia transatlantică, ceea ce
va însemna o contrapondere la deja tradiţionala
relaţie ruso-japoneză în domeniul apărării. Pe
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scurt, conceptul de „Smart Defence” îşi propune
consolidarea securităţii prin reducerea cheltuielilor
bugetare, având la bază cooperarea multinaţională
şi intersectorială între domeniul militar şi industria
de apărare. De altfel, unul dintre principiile de
bază ale „apărării inteligente” este acela de a da
întâietate cheltuielilor pentru apărare, direcţie care
deschide o oportunitate statelor membre pentru o
abordare transparentă şi cooperantă ţinând seama
de raportul dintre costuri şi eficienţă în domeniul
capabilităţilor.
Pentru anul 2014, o dimensiune importantă a
planificării apărării Alianţei este reprezentată de
implementarea proiectului „Forţa NATO – 2020”,
prin care se urmăreşte diminuarea deficitelor de
capabilităţi specifice în special prin dezvoltarea
capabilităţilor în cadrul iniţiativei „Smart Defence”,
realizarea de exerciţii şi activităţi de instruire în
comun, iar pe măsura dezangajării graduale din
Afganistan, în paralel cu procesul de refacere a
capacităţii de luptă a forţelor, se urmăreşte crearea
cadrului propice pentru participarea activă a aliaţilor
la Iniţiativa de Forţe Interconectate.
3. Iniţiativa de Forţe Interconectate – un pas
înainte spre operaţionalizarea capabilităţilor
NATO
După retragerea forţelor din Afganistan, în 2014,
NATO va depăşi faza de angajare operaţională,
trecând în cea de pregătire operaţională. Pentru
Alianţă, acest fapt semnifică necesitatea de a rămâne
capabil în a-şi desfăşura sarcinile principale descrise
în Conceptul strategic promovat de organizaţie,
concomitent cu menţinerea forţelor proprii la un
nivel ridicat de pregătire operaţională. Pentru
aceasta, considerăm că organizaţia politico-militară
trebuie să menţină o arie largă de capabilităţi, având
la bază cel puţin trei piloni: apărare colectivă,
securitate prin cooperare şi operaţii de răspuns la
crize. Partenerii din cadrul NATO au devenit parte
integrată a modalităţii de operare şi de menţinere
a interoperabilităţii acesteia prin Iniţiativa de
Forţe Interconectate (Connected Forces Initiative
- CFI) care reprezintă fundamentul pe care trebuie
construită cooperarea militară viitoare.
Politica Alianţei referitoare la interoperabilitate
se referă la „abilitatea aliaţilor de a acţiona
împreună în mod coerent, efectiv şi eficient pentru
atingerea obiectivelor tactice, operaţionale şi
strategice”13. De asemenea, prin interoperabilitate
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se facilitează acţiunea conjugată a forţelor, unităţilor
şi/sau sistemelor, permiţându-le să împărtăşească
o doctrină şi proceduri comune, să folosească în
comun infrastructura şi bazele militare, precum şi
să comunice în timp real. Interoperabilitatea mai are
calitatea de a reduce duplicarea, permite punerea în
comun a resurselor şi produce sinergie între cei aliaţi
şi parteneri, când sunt implicaţi în operaţii NATO.
Iniţiativa de Forţe Interconectate include educaţia,
instruirea şi o sporire a accentului pe exerciţii, în
special în cadrul Forţei de Răspuns a NATO (NRF)
care, în opinia noastră, are potenţialul de a-şi recâştiga
rolul de instrument puternic al transformării întregii
Alianţe. Concomitent, CFI constă şi în „menţinerea
direcţiei conturate pe timpul misiunii ISAF, în
sensul valorificării lecţiilor învăţate în special
printr-o cooperare mai strânsă, instituţionalizarea
schimbului de informaţii şi facilitarea accesului la
informaţii practice şi împărtăşirea acestora la nivel
interstatal, precum şi utilizarea tehnologiei ca pe un
multiplicator de capabilitate în perioada curentă de
austeritate bugetară”14.
Printre acţiunile NATO demarate în cadrul
„Apărării Inteligente” se numără şi o serie de
pachete de proiecte multinaţionale ce proiectează
capabilităţi-cheie care să fie operaţionalizate prin
Iniţiativa de Forţe Interconectate, în cadrul căreia
se va realiza componenta de antrenare, educare şi
exerciţiu al operării cu aceste capabilităţi într-un
cadrul tehnologic conectat.
Aşadar, diferenţa dintre cele două iniţiative
„Apărare Inteligentă” şi „Forţe Interconectate”
rezidă în rolul lor. Cu alte cuvinte, „Smart Defence”
urmăreşte „acumularea de capabilităţi optime
necesare”15, iar „Connected Forces Initiative”
urmăreşte „coroborarea acestor capabilităţi în cadrul
de lucru cel mai eficient posibil”16.
În contextul transformării Alianţei, structurile
precum Grupul Industrial de Consiliere al NATO
(NIAG)17 care joacă un rol-cheie în toate iniţiativele
actuale ale organizaţiei (apărare inteligentă, forţe
interconectate şi abordări multinaţionale), implicând
în industria de apărare a Alianţei sute de companii,
reprezintă forţe motrice ale eficienţei procesului în
sine. Nu este de neglijat faptul că NIAG participă la
procesul NATO de planificare a apărării şi dezvoltă o
abordare proactivă asupra dezvoltării capabilităţilor
militare. De asemenea, prin activitatea sa, contribuie
şi la întărirea încrederii în parteneriatul NATO –
industrie de apărare. Astfel de structuri trebuie
încurajate, direcţionate şi coroborate în sensul

atingerii obiectivelor transformării viitoare.
Concluzii
Transformarea militară a NATO este încă în
desfăşurare. Datorită resurselor limitate, generate
în principal de criza economico-financiară globală
petrecută în ultimii ani, forţele militare ale NATO
au realizat mult mai lent obiectivele propuse prin
programe, fapt pentru care există încă decalaje
majore între misiunile viitoare şi capabilităţile
disponibile.
În esenţă, transformarea Alianţei constă în
dezvoltarea şi integrarea unor concepte, strategii,
doctrine şi capabilităţi în vederea îmbunătăţirii
eficienţei şi gradului de interoperabilitate a forţelor,
ceea ce presupune schimbări la nivelul doctrinelor,
organizării şi structurii forţelor, capabilităţilor,
activităţii de informaţii, instruirii, educaţiei şi
achiziţiilor, managementului personalului şi
planificării pe bază de programe. În cadrul acestui
proces înnoitor, principalele domenii vizate de
transformare sunt cele care privesc: resursele de
apărare, informaţiile pentru apărare, operaţiile,
conducerea, evaluarea sistemică şi structurală,
comunicaţiile şi informatica, înzestrarea, domeniul
doctrine şi instruire, logistica, cercetarea ştiinţifică,
proprietatea imobiliară şi infrastructura, domeniul
activităţilor de comunicare.
Factorul primar care limitează transformarea
militară a constat în lipsa de resurse financiare
alocate pentru bugetele de apărare şi investiţii. În
prezent, doar trei (SUA, Marea Britanie şi Grecia)
din cele 28 de state membre alocă mai mult de 2%
din PIB-ul propriu pentru bugetul NATO18. Chiar
şi Marea Britanie şi Franţa – două dintre cele mai
puternice state europene membre ale NATO şi-au
diminuat bugetul de apărare alocat, Franţa ajungând
de la 1,3% din PIB în 2014 faţă de 1,9% în 2013.
Un alt decalaj important este prezent între
capabilităţile NATO şi restul statelor membre, fapt
ce pe termen mediu şi lung poate afecta coeziunea
Alianţei. Acest decalaj se datorează, în special,
faptului că, în ultimii 20 de ani, cheltuielile pentru
apărare ale statelor membre europene au fost
consumate disproporţionat, acoperind costuri de
personal şi operaţionale. Drept rezultat, forţele
naţionale ale Europei nu au suficiente forţe
transformate.
Aceste tendinţe arată că, fără ajutorul SUA,
forţelor armate europene vor întâmpina probleme în
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executarea operaţiilor de bază, cu atât mai mult cu cât
angajamentul politic şi financiar al statelor membre
europene este în scădere, fapt ce va determina
creşterea insecurităţii pe continent. Considerăm că,
în prezent, NATO trebuie să atragă atenţia asupra
ameninţărilor actuale pe care le poate confrunta şi
să convingă opinia publică să vadă apărarea ca pe
o investiţie pe termen scurt, mediu şi lung şi mai
puţin ca pe o poliţă de asigurare fără acoperire. De
asemenea, dată fiind natura şi dinamismul mediului
de securitate actual şi a constrângerilor financiare
prezente, NATO va trebui să urmărească să se
transforme într-o organizaţie care să conţină forţe
militare flexibile, capabile de deplasare în spaţiu,
interconectate şi sustenabile care să îndeplinească
întreaga arie de misiuni şi responsabilităţi ale
Alianţei la costuri cât mai reduse.
Considerăm că Iniţiativa „Apărării Inteligente”
nu putea avea succes fără suportul de implementare
conectată oferit de „Iniţiativa de Forţe Interconectate”,
deoarece aceasta sprijină realizarea cadrului
tehnologic al pregătirii forţelor pentru lucrul cu noile
capabilităţi construite. Antrenamentele şi exerciţiile
realizate în comun în cadrul Iniţiativei vor constitui
baza de dezvoltare a specializării forţelor într-un
cadru interoperabil şi interconectat, pornind de la
utilizarea unui limbaj comun prin adoptarea unor
doctrine şi concepte comune, şi ajungând la operarea
de noi tehnologii, împărtăşirea de lecţii învăţate şi
experienţă în cadru multinaţional şi întrunit comun
cât mai larg.
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IMPLICAŢIILE CRIZEI ECONOMICOFINANCIARE ASUPRA SECURITĂŢII
EUROATLANTICE
Dr. Cristian BĂHNĂREANU*

Amploarea şi profunzimea crizei economicofinanciare şi mai apoi agravarea problemelor
legate de nivelul datoriilor publice din zona
euro au pus în evidenţă principalele slăbiciuni
ale cadrului naţional de politică economică şi a
celui comunitar de guvernanţă economică, statele
europene nedispunând de suficiente instrumente
pentru a menţine stabilitatea economico-socială pe
plan intern şi a îndeplini angajamentele asumate
în cadrul NATO. Pe măsură ce bugetele militare
ale statelor membre sunt redimensionate, accesul
la resurse şi pieţe este tot mai limitat, cererea
de tehnică şi echipamente militare scade, iar
capacitatea industriei de apărare de a produce şi
dezvolta capabilităţi de acţiune şi reacţie în caz de
criză şi conflict este tot mai redusă.
Forţe armate profesioniste, bine înzestrate şi
capabile să facă faţă gamei din ce în ce mai extinse
de riscuri şi ameninţări din mediul de securitate,
nu pot fi asigurate fără resurse corespunzătoare.
Prin urmare, nevoia de transformare structurală
şi operaţională a NATO a impus identificarea de
noi modalităţi de eficientizare a raportului dintre
resurse şi necesităţi, precum iniţiativa „apărării
inteligente”.
Cuvinte-cheie: criză economico-financiară;
criză a datoriilor publice; cheltuieli de apărare;
capabilităţi; apărare inteligentă.
1. Cauză: criza economico-financiară
Criza economico-financiară, care a cuprins întreg

sistemul economic mondial, a fost generată iniţial
de pierderea încrederii investitorilor în valoarea
ipotecilor securizate din SUA, ceea ce a dus la colapsul
creditelor imobiliare americane de la începutul anului
2008. Efectul de contagiune şi-a făcut imediat simţită
prezenţa, criza extinzându-se rapid din sectorul
imobiliar şi ipotecar spre cel financiar-bancar şi pe
burse, şi, ulterior, în toate sectoarele, paralizând,
practic, toate activităţile şi circuitele economice
regionale şi internaţionale.
Deşi colapsul pieţei imobiliare din SUA este
adesea considerat drept principala cauză a crizei,
trebuie menţionat faptul că sistemul financiar era
deja vulnerabil din cauza contractelor şi operaţiunilor
financiare ajunse la un înalt grad de rafinament,
complexitate şi uşurinţă în utilizare.
Spre sfârşitul anului 2008, dezordinea economică
s-a extins şi intensificat. Pieţele financiare s-au
„gripat” pe tot globul, odată ce împrumuturile
interbancare s-au blocat şi lichidităţile s-au redus
considerabil. Contracţia capitalurilor, pe de o parte, şi
a cererii, preţurilor şi exporturilor, pe de altă parte, era
tot mai presantă. Economia globală începea să intre
gradual într-o fază de recesiune, mai puţin cunoscută
de lumea dezvoltată. În aprilie 2009, Fondul Monetar
Internaţional (FMI)1 estima pierderile mondiale din
creanţele înregistrate în SUA, Europa şi Japonia mai
ales cele ipotecare, la 4.100 miliarde de dolari.
Raportul ONU „Situaţia economică mondială şi
perspective pentru 2009”2, susţinea că este inevitabil
scenariul conform căruia statele dezvoltate se vor
confrunta cu contracţii economice puternice în
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perioada imediat următoare, iar recuperarea este
posibil să nu se materializeze prea curând, chiar
dacă măsurile de salvare şi pachetele financiare
menite să redreseze şi stimuleze economia vor avea
succes. Previziunile acestuia s-au adeverit aproape
în totalitate. Astfel, criza financiară americană s-a
propagat rapid peste ocean şi a lovit economia
Europei, situaţie ce a fost favorizată şi de dinamica
relaţiilor economice transatlantice şi de o anumită
interdependenţă financiară şi comercială. De altfel, în
anul 2008, statele europene s-au confruntat cu cea mai
gravă criză financiară de la cel de-al Doilea Război
Mondial până în prezent, criză ce s-a transformat
rapid în recesiune economică pe parcursul anului
următor. Instituţii financiare importante s-au prăbuşit,
bursele au căzut, iar preţurile materiilor prime şi
diverselor mărfuri au devenit extrem de volatile, ceea
ce a afectat deopotrivă statele europene bogate şi
cele mai puţin bogate. Măsurile agresive de politică
monetară şi infuziile de lichidităţi, adoptate atât de
americani3, cât şi de ţările europene dezvoltate sau de
Uniunea Europeană4, nu au fost îndeajuns pentru a
evita agravarea crizei.
Impactul crizei financiare asupra economiei
europene reale a fost cât se poate de serios, rata de
creştere a PIB-ului înregistrând la sfârşitul anului
2008 doar 0,55%, adică circa o şesime din cea atinsă
în anul precedent5. Principalele economii ale Europei
şi membre de prim rang ale NATO – Germania (rată
de creştere de 0,80%), Marea Britanie (-0,97%),
Franţa (-0,08%) şi Italia (-1,16%) – au fost printre
primele afectate de criza financiară şi, mai apoi, de
recesiune.
Prin circuitele financiare şi comerciale,
slăbiciunile arătate de puterile economice europene
s-au propagat treptat spre ţările în dezvoltare şi
economiile în tranziţie din Uniunea Europeană.
Cele 12 state europene ce au aderat la Alianţa
Nord-Atlantică începând cu anul 1999 – Albania,
Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi
Ungaria – au fost, în general, rezistente la efectele
crizei financiare globale. Efectul de contagiune al
crizei asupra economiilor respective a fost iniţial
destul de limitat, ca urmare a gradului mai redus de
integrare financiară cu economiile dezvoltate. Mai
mult, creşterea economică, în majoritatea statelor din
această categorie, s-a bazat în principal pe întărirea
monedelor naţionale, sporirea consumului intern şi a
investiţiilor străine.
După o perioadă de acumulări economice
puternice ale noilor state membre ale NATO, în a

doua jumătate a anului 2008, situaţia s-a schimbat
radical. Indicatorii economici au înregistrat deprecieri
majore: au scăzut semnificativ producţia, exporturile
şi veniturile, s-a accentuat volatilitatea monetară ca
urmare a ieşirilor de capital, s-au diminuat investiţiile
şi sumele de bani trimise în ţară de cetăţenii plecaţi
la muncă în străinătate, şomajul a atins cote ridicate,
s-a diminuat consumul intern etc. În aceste condiţii,
rata medie de creştere a PIB-ului pentru cele 12 state
s-a diminuat de la circa 6,89% în 2007 la 2,63% în
20086.
Riscurile ca unele dintre noile state membre ale
NATO şi UE să fie afectate şi mai mult de actuala
criză erau cât se poate de reale. Dependenţa de
capitalul economiilor europene dezvoltate aflate în
dificultate a avut un impact major asupra stabilităţii
financiare a statelor respective, unele apelând la
asistenţa FMI sau a Băncii Mondiale. Pe termen
scurt, principalele obiective critice pentru stoparea
contracţiei şi relansarea creşterii economice se
refereau la reducerea cheltuielilor guvernamentale,
introducerea de noi stimulente fiscale şi îmbunătăţirea
funcţionării sistemului financiar.
Anul 2009 a debutat cu o economie mondială
aflată în cea mai dezastruoasă situaţie, comparabilă
cu Marea Recesiune din anii ’30. Multe ţări au trebuit
să facă faţă unei perioade de maximă amplitudine a
crizei economice pe măsură ce contagiunea şi efectele
acesteia s-au extins şi amplificat, iar dezechilibrele
au continuat să se adâncească. Cronicizarea crizei a
dus treptat la accentuarea măsurilor protecţioniste.
Băncile centrale au continuat să injecteze şi să
garanteze miliarde de dolari pentru susţinerea
sistemelor financiare şi a activităţii economice şi,
chiar, să reducă dobânzile de politică monetară la
minime istorice. Potrivit ONU7, salvarea sectorului
financiar a costat guvernele din întreaga lume circa
20.000 miliarde de dolari (30% din PIB-ul mondial),
în timp ce măsurile introduse în cadrul planurilor de
relansare economică au atins 2.600 miliarde de dolari
în perioada 2008-2010.
În perioada 2010-2011, economia mondială s-a
aflat în plin proces de tranziţie de la un ciclu economic
dominat de accentuarea fenomenului globalizării şi
de politicile macroeconomice de susţinere a cererii la
un nou ciclu economic. Ajustarea ciclică s-a făcut pe
fondul măsurilor de stimulare adoptate de autorităţile
monetare şi bugetare, ceea ce a redus la maxim marja
de manevră a guvernelor lumii8. După o perioadă de
puternică recesiune, extinsă şi sincronizată la nivel
global, un număr tot mai mare de ţări au înregistrat
creşteri ale PIB-ului. Spre sfârşitul anului 2011,
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economia mondială se afla încă într-o situaţie incertă,
deşi erau tot mai multe semne de normalizare.
În anul 2012, ritmul de recuperare a economiei
mondiale a slăbit considerabil pe măsură ce şomajul,
criza datoriilor publice şi problemelor fiscale din
Europa au dus la o nouă perioadă de recesiune în
unele economii dezvoltate, precum şi la diminuarea
creşterii în majoritatea ţărilor în dezvoltare şi
tranziţie9. Cu toate acestea, se poate spune că, după
cinci ani de criză, economia mondială a reuşit să se
redreseze într-o anumită măsură. Toate datele arată că
moneda unică pare să fi supravieţuit, SUA a reuşit să
iasă din criza privind consolidarea fiscală excesivă,
iar veniturile pieţelor şi companiilor înregistrează o
tendinţă de creştere. Însă dificultăţile şi riscurile nu au
dispărut, iar pericolul unui nou colaps al economiei
mondiale persistă în cazul unui şoc puternic. Oricum,
va trece o perioadă destul de lungă de timp până când
economiile naţionale îşi vor reveni complet după criza
ce a perturbat întreg sistemul financiar şi economic
mondial.
2. Efect: diminuarea resurselor financiare aliate
Ca aproape în orice domeniu, fondurile financiare
reprezintă „motorul” fără de care Armata nu poate
exista şi funcţiona. Formarea, echiparea şi remunerarea
militarilor, înzestrarea forţelor cu capabilităţi
moderne, asigurarea materialelor şi logisticii necesare,
participarea la misiuni internaţionale necesită resurse

financiare considerabile.
Conform unui raport din 2009 către Adunarea
Parlamentară a NATO10, multe dintre statele aliate
din Europa Centrală şi de Est considerau că este
necesar să reducă atât bugetele de apărare, cât şi
personalul militar, şi să intensifice eforturile în direcţia
dezvoltării capabilităţilor de nişă, cu scopul de a
eficientiza, din punct de vedere financiar, cheltuielile
militare. Analiza de mai jos arată că tendinţa de
scădere a bugetelor de apărare a majorităţii statelor
membre NATO din Europa se manifesta de dinaintea
declanşării crizei economico-financiare globale.
Dacă analizăm PIB-ul însumat al statelor membre
NATO în ultimii 10 ani, observăm că acesta a urmat
aproape întocmai tendinţa de evoluţie a PIB-ului
mondial, cu creşteri constante până la momentul de
criză puternică/recesiune din anul 2009 şi, ulterior,
reluarea unui nivel mai scăzut de creştere. În 2012,
problemele din zona euro şi criza datoriilor publice
din Europa11 a dus la o stagnare a PIB-ului agregat al
Alianţei Nord-Atlantice (fig. nr. 1).
În ultimul deceniu, majoritatea statelor membre
ale Alianţei şi-au diminuat cheltuielile de apărare,
ceea ce a perturbat semnificativ procesul de dezvoltare
şi modernizare a capabilităţilor militare critice ale
NATO, în special cele ale Aliaţilor europeni. Anularea,
amânarea şi întârzierea unor programe majore în
domeniul modernizării echipamentelor şi tehnicii
militare au afectat deja capabilităţile de apărare
maritimă, război antisubmarin şi vânătoare de mine13.
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Figura nr. 1: Evoluţia PIB-ului agregat al statelor membre NATO
şi a PIB-ului mondial în ultimii 10 ani (mld. dolari)12
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Ca rezultat, este de aşteptat ca decalajul dintre
SUA şi celelalte state membre să se adâncească şi mai
mult. De exemplu, contribuţia americană la bugetul
Alianţei Nord-Atlantice a continuat să crească în
ultimii ani, ajungând la circa 72% în 2012, în timp
ce contribuţia europeană s-a diminuat constant (fig.
nr. 2).
În ceea ce priveşte modernizarea capabilităţilor,
în 2012 doar cinci dintre Aliaţi au cheltuit mai mult

de 20% din bugetul de apărare pe echipamente
majore şi doar nouă peste 10%, ceea ce înseamnă
creşterea încrederii din punct de vedere militar în
SUA şi sporirea disparităţilor de capabilitate între
statele europene membre ale NATO. Prin urmare,
posibilitatea Europei de a conduce o operaţie majoră
fără sprijin american este tot mai redusă. Statele aliate
vor trebui să reziste tentaţiei de a reduce şi mai mult
investiţiile în capabilităţi, având în vedere că, după
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Figura nr. 2: Evoluţia contribuţiei la cheltuielile de apărare ale NATO14
2014, NATO îşi va încheia misiunea în Afganistan şi
nu va mai avea nici o operaţie majoră în desfăşurare.
Valoarea fondurilor alocate apărării în statele
membre ale Alianţei a depins în cele mai multe cazuri
de PIB-ul realizat, mai precis de mărimea bugetului de
stat, puternic afectat de criza economico-financiară.
Deşi statele membre ale NATO s-au angajat adeseori
să aloce cheltuielilor pentru apărare cel puţin 2%
din PIB, doar patru – SUA, Marea Britanie, Grecia
şi Estonia – din cele 27 de state aliate au îndeplinit
această cerinţă în 201215. Ca urmare, bugetele de
apărare ale statelor europene din NATO au scăzut la
1,6% din PIB, cu mult sub nivelul de 4% al SUA16.
Unii analişti pledează pentru reducerea pragului la
1,5% din PIB17, obiectiv realizabil pentru majoritatea
statelor membre ale Alianţei, ceea ce ar stopa tendinţa
de scădere a bugetelor militare. În opinia noastră,
ideal ar fi ca valoarea cheltuielilor pentru apărare să
fie decuplată de evoluţia PIB-ului.
Tabelul nr. 1 reprezintă rezultatul unei analize a
statelor NATO18 pe baza evoluţiei, în perioada 20072011, a cinci indicatori deosebit de importanţi: Buget
militar (mld. dolari), Buget militar (% din PIB),
Cheltuieli echipamente şi cercetare-dezvoltare (% din
bugetul militar), Personal militar (mii persoane) şi

Personal în operaţii/misiuni externe (din care NATO).
Pentru primii patru indicatori am utilizat datele oferite
de Divizia de Diplomaţie Publică a NATO19, iar pentru
ultimul indicator, cele ale Institutului Internaţional
pentru Studii Strategice20. În analiza noastră, am
făcut abstracţie de Islanda, deoarece statul respectiv
nu dispune de forţe armate.
În contextul crizei economico-financiare din
ultimii ani, am considerat un stat membru al Alianţei
Nord-Atlantice ca fiind:
• afectat major – dacă se încadrează în una din
următoarele categorii: 5 indicatori ↓; 4 indicatori ↓ şi
1 indicator ↔ sau ↑; 3 indicatori ↓ şi 2 indicatori ↔; 3
indicatori ↓, 1 indicator ↔ şi 1 indicator ↑; 2 indicatori
↓ şi 3 indicatori ↔; 2 indicatori ↓, 2 indicatori ↔ şi
1 indicator ↑;
• afectat mediu – dacă se încadrează în una din
următoarele categorii: 3 indicatori ↓ şi 2 indicatori ↑; 3
indicatori ↑ şi 2 indicatori ↓; 2 indicatori ↓, 1 indicator
↔ şi 2 indicatori ↑; 1 indicator ↓, 3 indicatori ↔ şi 1
indicator ↑; 1 indicator ↓ sau ↑ şi 4 indicatori ↔; 5
indicatori ↔;
• afectat minor – dacă se încadrează în una din
următoarele categorii: 5 indicatori ↑; 4 indicatori ↑ şi
1 indicator ↔ sau ↓; 3 indicatori ↑ şi 2 indicatori ↔; 3
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Afectate
minor

Afectate
mediu

Afectate
major

Indicatori

Buget militar
(mld. dolari)

Buget militar
(% din PIB)

Cheltuieli echipamente
şi cercetare-dezvoltare
(% din bugetul militar)

Personal
militar
(mii persoane)

Personal în
operaţii/misiuni
externe
(din care NATO)

State NATO
Bulgaria

↓

↓

↓

↓

↑

Republica Cehă

↓

↓

↑

↓

↓

Franţa

↓

↓

↑

↓

↓

Grecia

↓

↓

↓

↓

↓

Lituania

↓

↓

↓

↔

↑

Olanda

↓

↓

↓

↔

↓

Polonia

↑

↓

↓

↓

↓

România

↓

↓

↓

↓

↑

Spania

↓

↓

↓

↔

↓

Ungaria

↓

↓

↑

↓

↓

Albania

↑

↔

↑

↓

↓

Belgia

↑

↔

↑

↓

↓

Croaţia

↓

↓

↑

↓

↑

Danemarca

↑

↑

↓

↓

↓

Estonia

↑

↔

↓

↑

↓

Germania

↑

↑

↑

↓

↓

Italia

↑

↑

↓

↓

↓

Letonia

↓

↓

↑

↔

↑

Luxemburg

↓

↓

↑

↓

↑

Marea Britanie

↓

↑

↑

↔

↓

Norvegia

↑

↔

↓

↑

↓

Slovacia

↓

↓

↓

↑

↑

Slovenia

↓

↓

↓

↑

↑

Turcia

↑

↑

↑

↓

↓

Canada

↑

↑

↑

↑

↓

Portugalia

↑

↑

↑

↑

↓

SUA

↑

↑

↑

↑

↓

Tabelul nr. 1: Evoluţia indicatorilor de buget şi personal
a statelor membre NATO în perioada 2007-2011
indicatori ↑, 1 indicator ↔ şi 1 indicator ↓; 2 indicatori
↑ şi 3 indicatori ↔; 2 indicatori ↑, 2 indicatori ↔ şi 1
indicator ↓21.
Pe măsură ce criza economico-financiară a
afectat tot mai puternic economiile naţionale, multe
state membre NATO au diminuat cu miliarde de
dolari bugetele de apărare şi, implicit, investiţiile în
capabilităţi critice specifice. De asemenea, au scăzut
fondurile alocate modernizării echipamentelor şi
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activităţilor de cercetare-dezvoltare şi s-au redus
efectivele forţelor armate şi personalul participant la
operaţii/misiuni internaţionale. Această tendinţă poate
fi observată mai ales în ţările Europei Centrale şi de
Vest, precum şi în SUA, care au adoptat recent unele
măsuri de diminuare a deficitului bugetar. Prin urmare,
situaţia economică dificilă pe plan internaţional şi
mai ales la nivelul UE a avut efecte negative asupra
resurselor financiare, umane şi materiale ale armatelor
aliate.
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3. Soluţie: iniţiativa „apărării inteligente”
Scăderea cheltuielilor de apărare şi a investiţiilor
în modernizarea capabilităţilor ale multor state
membre NATO, mai ales cele europene, a reprezentat
o provocare reală şi stringentă pentru Alianţa
Nord-Atlantică. Astfel, s-a accentuat necesitatea
reechilibrării cheltuielilor de apărare între statele
europene şi SUA şi a împărţirii echitabile a „poverii”
apărării. Aliaţii trebuie să demonstreze voinţă politică
şi responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivului
de a reduce decalajul faţă de SUA prin înzestrarea
cu capabilităţi considerate a fi critice, dislocabile şi
sustenabile.
Ca răspuns la aceste provocări, la Conferinţa
de Securitate de la München din februarie 2011,
secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen,
a lansat propunerea apărării inteligente (AI)22,
iniţiativă menită să analizeze modul în care Alianţa
poate ajuta naţiunile să asigure un nivel mai ridicat de
securitate cu mai puţine resurse. În toamna aceluiaşi
an, Rasmussen definea conceptul astfel: „Calea de
urmat nu constă în a cheltui mai mult, ci în a cheltui
mai bine. Trebuie să acordăm prioritate capabilităţilor
de care avem nevoie cel mai mult. Să ne specializăm
în ceea ce facem cel mai bine. Şi să căutăm soluţii
multinaţionale la problemele comune. Aceasta este
apărarea inteligentă”23.
Conform paginii oficiale a NATO, AI este definită
prin „punerea în comun şi partajarea capabilităţilor,
stabilirea de priorităţi şi o mai bună coordonare a
eforturilor”24. AI vizează trei elemente-cheiey ce se
presupune că vor spori dependenţa reciprocă în sens
politico-militar:
• prioritate – alinierea priorităţilor naţionale
de dezvoltare în domeniul capabilităţilor militare cu
cerinţele Alianţei în ceea ce priveşte capabilităţile;
• cooperare – punerea în comun a capabilităţilor
militare pentru a reduce costurile şi a îmbunătăţi
interoperabilitatea;
• specializare – reducerea suprapunerilor în
domeniul cercetării şi al capabilităţilor între statele
aliate.
Conceptul propriu-zis de apărare inteligentă a
fost adoptat la Summitul NATO de la Chicago din
20-21 mai 2012, şi implică, pe de o parte, dezvoltarea
sau achiziţionarea de echipamente militare care
nu ar putea fi obţinute în mod individual şi, pe de
altă parte, utilizarea lor în comun. În general, sunt
vizate capabilităţile de apărare de importanţă critică
pentru NATO care necesită cheltuieli considerabile
– apărare antibalistică, intelligence, supraveghere şi

recunoaştere, menţinere a stării de pregătire, instrucţie
şi pregătire a forţei, angajare efectivă şi protecţie a
forţelor.
AI implică ideea că statele NATO nu se vor mai
putea baza preponderent pe contribuţia SUA în ceea ce
priveşte capabilităţile avansate şi costisitoare, dovadă
fiind chiar intervenţia comunităţii internaţionale
din Libia26. Aliaţii sunt încurajaţi să renunţe la
echipamentele militare inutile şi să se concentreze pe
cooperare multinaţională pentru a obţine capabilităţi
de apărare mai moderne cu resurse financiare mai
puţine.
La nivelul Alianţei, conceptul AI a dobândit o
dimensiune instituţională din ce în ce mai clar definită.
Astfel, la 6 iulie 2012 a fost înfiinţată Organizaţia
NATO pentru Achiziţii27, ce va deveni operaţională
în cursul anului 2014. Acest organism specializat va
asigura un cadru eficient de integrare şi management
a programelor multinaţionale de achiziţii în domeniul
echipamentelor militare, inclusiv a proiectelor iniţiate
sub umbrela iniţiativei apărării inteligente.
În ciuda unor critici la adresa AI28, statele NATO
par mult mai deschise de a explora un astfel de cadru
inovator care promite să le satisfacă interesele de
securitate fără a pune presiuni suplimentare asupra
bugetelor naţionale. AI este un instrument util în
eforturile de depăşire a acestei perioade de dificultate
economico-financiară şi de provocări complexe
de securitate, care stimulează gândirea creativă în
domeniul capabilităţilor şi oferă un mecanism pentru
identificarea oportunităţilor şi explorarea domeniilor
de cooperare.
Cu toate acestea, sondajul de opinie al revistei
„Foreign Policy” asupra rolului Alianţei în prezent29,
la care a răspuns un număr de 60 de experţi (şefi de
state, miniştri ai apărării, miniştri de externe, actuali
şi foşti congresmeni americani, ofiţeri de informaţii
etc.), a reliefat câteva aspecte nu tocmai încurajatoare.
La întrebarea ce înseamnă apărarea inteligentă iniţiată
de secretarul general al NATO, care propune soluţii
multinaţionale pentru a sprijini Aliaţii să investească
fondurile de apărare mult mai eficient, răspunsurile
au fost:
• maschează incapacitatea NATO de a realiza
reformele majore necesare – 18 respondenţi;
• va deveni o nouă modalitate a NATO de a face
afaceri prin „dezvoltarea de capabilităţi în comun” – 15;
• va produce inovaţie, dar nu mai devreme de
cinci ani de acum încolo – 11;
• constituie un motiv pentru Aliaţi de a opera
noi reduceri ale cheltuielilor de apărare – 8;
• altele – 8.
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La sfârşitul anului 2012, participarea în cadrul
celor 25 de proiecte AI se prezenta astfel: contribuţie
comună a Aliaţilor europeni şi nord-americani în
proporţie de 68%; contribuţie integrală a Aliaţilor
europeni în proporţie de 32%; circa două treimi
din proiectele AI sunt conduse de Aliaţi europeni30.
Proiectele vizau atât sisteme de comandă şi control,
cât şi sisteme de supraveghere terestră, maritimă şi
aeriană, sisteme aeropurtate de avertizare şi control sau
instrumente şi mijloace de combatere a dispozitivelor
explozive improvizate.
În prezent, AI urmăreşte implementarea a 28 de
proiecte multinaţionale ce vizează dezvoltarea acelor
capabilităţi costisitoare şi necesare pentru continuarea
derulării misiunilor asumate în cadrul Alianţei NordAtlantice. Este vorba despre: interfaţa universală a
NATO în domeniul armamentelor; roboţi controlaţi de
la distanţă pentru dezamorsarea minelor şi bombelor;
punerea în comun a avioanelor de patrulare maritimă;
cooperare multinaţională în domeniul muniţiilor
(managementul ciclului de viaţă al muniţiilor);
centru multinaţional de antrenament aerian; punerea
în comun şi partajarea facilităţilor multinaţionale de
asistenţă medicală; parteneriat logistic multinaţional
pentru manipularea combustibililor; parteneriat
logistic multinaţional pentru mentenanţa vehiculelor
rezistente la ambuscade şi mine; dislocarea unui
grup de specialişti pe probleme contractuale; medii
de antrenament submersibil; centre de excelenţă ca
„noduri” de educaţie şi instruire; reţeaua centrelor de
instruire în sistem e-learning în domeniul serviciilor
informatice computerizate; formare individuală şi
programe educaţionale; comandament multinaţional
întrunit la Ulm (Germania); lideri de sex feminin
în probleme de securitate şi apărare; grup de sprijin
logistic întrunit; punerea în comun a modulelor
de activare aeriană dislocabile; capabilităţi de
deschidere a teatrelor de operaţii; dezafectarea,
demilitarizarea şi evacuarea echipamentelor militare;
facilităţi multinaţionale de antrenament a echipajelor
militare de zbor; combaterea dispozitivelor explozive
improvizate – biometrie; înfiinţarea unui grup
multinaţional de sprijin geospaţial; dezvoltarea unei
capabilităţi multinaţionale de apărare cibernetică;
protecţia porturilor; punerea în comun a capabilităţilor
CBRN; dezvoltarea capabilităţilor personalului în
rezervă; analiza şi planificarea apărării Alianţei pentru
transformare; complet defensiv de ajutor31. Pentru ca
toate aceste proiecte să ducă la rezultatele aşteptate,
toate părţile interesate, inclusiv industria de apărare,
trebuie să adopte principiile apărării inteligente şi să
promoveze în mod activ cooperarea în domeniu.
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Apărarea inteligentă reprezintă o soluţie viabilă,
în opinia noastră, pentru a putea menţine capacitatea
Alianţei de a-şi îndeplini misiunile asumate prin
Tratatul de la Washington şi prin Conceptul Strategic
din 2010. AI este răspunsul NATO la creşterea
complexităţii mediului internaţional de securitate
şi este strâns legată de obiectivul strategic „Forţa
NATO 2020”, mai precis de procesul de generare al
capabilităţilor necesare Alianţei în următorul deceniu.
Scopul final este de dezvolta o structură de forţe
dislocabile, interoperabile şi sustenabile, în orice
mediu, care să fie dotate, instruite şi comandate astfel
încât să fie în măsură să îndeplinească obiectivele
stabilite de NATO.
Concluzii
Criza ce a perturbat întreg sistemul financiar
şi economic mondial constituie în continuare o
sursă importantă de vulnerabilităţi şi, implicit, de
insecuritate la nivel naţional, regional şi global.
Situaţia economică dificilă a statelor membre ale
Alianţei Nord-Atlantice, coroborată cu problemele
din zona euro şi criza datoriilor publice din Europa,
a avut efecte negative asupra resurselor financiare,
umane şi materiale ale armatelor aliate. Odată cu
agravarea crizei economico-financiare globale,
majoritatea statelor membre NATO şi-au diminuat
cheltuielile de apărare şi investiţiile în capabilităţi
critice specifice, ceea ce a avut un impact negativ
asupra procesului de dezvoltare şi modernizare a
capabilităţilor militare critice ale Alianţei, în special
cele ale armatelor europene. De asemenea, multe state
membre NATO şi-au redus efectivele forţelor armate
şi cele ale personalului participant la operaţii/misiuni
internaţionale.
În acest context, principala provocare la nivelul
NATO este de a adapta Alianţa la noile caracteristici
ale mediului internaţional de securitate specifice
secolului al XXI-lea, în condiţii de eficienţă
maximă şi costuri minime. Procesul de reformă şi
de transformare al Alianţei, în special a forţelor şi
capabilităţilor sale, vizează creşterea eficienţei şi
raţionalizarea cheltuielilor, fără scăderea nivelului de
ambiţie şi fără riscul generării unor vulnerabilităţi.
Problemele economice persistente ale statelor
şi resursele financiare tot mai puţine şi mai greu de
procurat au impus, la nivelul NATO, identificarea
de noi modalităţi de a obţine rezultate mai bune
cu resurse mai puţine. În acest sens, a fost lansat
conceptul apărării inteligente, ce promovează
cooperarea multinaţională şi propune soluţii pentru
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a obţine capabilităţi de apărare moderne. Apărarea
inteligentă reprezintă un instrument util pentru a
putea genera capabilităţile critice necesare Alianţei
în vederea îndeplinirii misiunilor asumate prin noul
Concept Strategic adoptat la Lisabona în 2010.
În opinia noastră, numai o economie puternică,
stabilă, echilibrată şi bine structurată va putea asigura
toate condiţiile pentru dezvoltarea potenţialului
militar al statelor membre ale NATO şi al Alianţei
în ansamblu, prin susţinerea unei industrii de
armament corespunzătoare, a cercetării ştiinţifice,
a infrastructurilor de apărare şi a finanţărilor
necesare. Pentru aceasta, ar trebui, iniţial, stabilizată
şi revigorată situaţia economică a statelor aliate,
mai ales cele europene, şi abia apoi luate măsuri
de creştere a investiţiilor în apărare şi securitate.
Cu toate acestea, majoritatea statelor membre ale
NATO vor opta, probabil, pentru atingerea celor
două obiective concomitent, fără a afecta în mod
semnificativ stabilitatea economico-socială internă
şi angajamentele asumate în cadrul Alianţei NordAtlantice.
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ABORDĂRI RELAŢIONALE
ALE MANAGEMENTULUI
RISCURILOR ÎN ORGANIZAŢIA
MILITARĂ
Dr. Gheorghe MINCULETE*
Dr. Brînduşa Maria POPA**
În prezent, ca urmare a crizei economicofinanciare, organizaţiile se confruntă cu o mare
varietate de riscuri, ceea ce determină luarea
măsurilor necesare gestionării acestora şi plasării
lor într-o zonă acceptabilă şi controlabilă.
Cunoaşterea ameninţărilor care pot afecta
obiectivele va permite ierarhizarea organizaţiilor
militare în funcţie de eventualitatea materializării
riscurilor. Rezultă, aşadar, că managementul
riscurilor presupune concentrarea eforturilor pentru
protecţia tuturor zonelor de interes ale structurilor
militare.
Scopul prezentului articol îl reprezintă
evidenţierea unor moduri de diminuare a riscurilor
la nivelul organizaţiei militare, care adoptă strategii
de control intern, respectiv de tolerare, tratare,
transferare a riscurilor sau încetare a activităţilor. În
acest scop, se are în vedere implementarea în cadrul
organizaţiei menţionate a procedurilor adecvate
de management al riscurilor, care trebuie revizuite
periodic, pentru adaptarea acestora la eventualele
schimbări specifice.
Cuvinte-cheie: risc, managementul riscurilor,
audit public intern, strategia de risc, plan de
management al riscurilor, registrul riscurilor, ofiţeri
(responsabili) de risc.
1. Delimitări conceptuale
În condiţiile economico-sociale actuale, fiecare

entitate publică sau privată se poate confrunta cu
apariţia inerentă a unor evenimente defavorabile şi,
prin urmare, apar riscuri în atingerea obiectivelor şi
desfăşurarea activităţilor organizaţionale proiectate,
riscuri ce nu pot fi eliminate. De aceea, este important
ca întreg personalul unei organizaţii (inclusiv militare)
să fie implicat prin proceduri, tehnici şi procese
adecvate în eliminarea sau minimizarea consecinţelor
acestor evenimente.
Managementul riscurilor într-o organizaţie
tratează riscul ca orice eveniment sau circumstanţă
care poate afecta în mod negativ organizaţia în cauză
şi implică modelul tipic de evaluare şi soluţionare a
riscurilor. Acest gen de management (al riscurilor) este
cel mai des întâlnit, fiind utilizat de toate companiile
în vederea optimizării activităţii lor.
Rezultă, aşadar, că în cadrul fiecărei organizaţii
publice este nevoie de un management al riscurilor,
care implică toate procesele privind identificarea,
evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau
anticipare a acestora, revizuirea periodică şi
monitorizarea progresului, precum şi stabilirea
responsabilităţilor1.
În prezent, abordarea integrată a managementului
riscurilor a condus la conceptul de management integrat
al riscurilor, care, potrivit opţiunii specialiştilor
occidentali, reprezintă un proces complex şi continuu
ce se desfăşoară la nivelul organizaţii (de dimensiuni
mari) în vederea identificării, evaluării şi stabilirii
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răspunsurilor la riscuri, precum şi pentru identificarea
oportunităţilor şi ameninţărilor, care pot influenţa
atingerea obiectivelor organizaţionale.
Riscul reprezintă probabilitatea ca un eveniment
sau o acţiune să afecteze capacitatea unei organizaţii
de a-şi atinge obiectivele stabilite. Rezultă, aşadar,
că riscul reprezintă, în esenţă, ameninţarea asociată
oricărui rezultat. El poate apărea dacă o acţiune se
derulează cu certitudine, dar efectul acesteia e nesigur;
rezultatul acţiunii este cunoscut, dar apariţia ei este
nesigură; atât acţiunea, cât şi rezultatul acesteia sunt
incerte.
După natura activităţilor sau operaţiilor
desfăşurate în cadrul organizaţiilor publice şi private,
pot exista următoarele tipuri de riscuri: riscuri
legislative; riscuri financiare; riscuri de funcţionare;
riscuri comerciale, riscuri juridice, riscuri sociale;
riscuri de imagine; riscuri legate de mediu; riscuri ce
privesc securitatea informaţiilor ş.a.2.
Conform prevederilor normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern, riscurile
se clasifică astfel:
- riscuri de organizare, cum ar fi: neformalizarea
procedurilor, lipsa unor responsabilităţi precise,
insuficienta organizare a resurselor umane,
documentaţia insuficientă, neactualizată;
- riscuri operaţionale, precum: neînregistrarea în
evidenţele contabile, arhivarea necorespunzătoare a
documentelor justificative, lipsa unui control asupra
operaţiilor cu risc ridicat;
- riscuri financiare, ca: plăţi nesecurizate,
nedetectarea operaţiilor cu risc financiar;
- alte riscuri, cum ar fi cele generate de: schimbări
de mediu; transformări interne; elaborarea unor
strategii inadecvate; erori şi omisiuni în proiectare şi
execuţie etc.3
De asemenea, riscurile manifestate în cadrul
organizaţiilor se mai pot clasifica în:
riscuri inerente care există în mod natural
într-o organizaţie şi asupra cărora nu s-a luat nicio
măsură pentru a fi reduse sau gestionate;
- riscuri reziduale care pot influenţa o anumită
activitate a organizaţiei şi care au un efect redus
datorită măsurilor de gestionare luate4.
Pe baza celor prezentate rezultă că, pentru orice
organizaţie (inclusiv militară), riscul reprezintă
probabilitatea ca apariţia unui eveniment sau
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fenomen defavorabil să afecteze capacitatea entităţii
de a-şi atinge obiectivele, de a-şi realiza sarcinile
şi de a nu înşela aşteptările colaboratorilor şi
furnizorilor naţionali, zonali sau locali. Aşadar, şi în
cadrul structurilor militare se pot manifesta riscurile
menţionate anterior.
Sub aspect conceptual şi acţional, orice organizaţie
se confruntă cu diverse riscuri legate de funcţionarea
specifică sau care sunt aferente fiecărei activităţi.
În aceste condiţii, prin managementul riscurilor se
proiectează şi realizează monitorizarea în primul rând
a riscurilor, care determină nesiguranţa respectării
obiectivelor fixate cu referire la: performanţă −
neatingerea standardelor cu referire la calitate;
program − nerespectarea termenelor stabilite de
realizare a acitivităţilor planificate; cost − depăşirea
costurilor bugetate5.
Analiza “The future of internal audit is now”,
efectuată la nivel internaţional de Ernst & Young,
arată că 75% dintre cei 695 de directori executivi
de audit intern şi directori din managementul de top
intervievaţi apreciază că managementul riscurilor are
un rol benefic asupra atingerii performanţei pe termen
lung, iar un procent egal consideră că funcţia de audit
intern a organizaţiilor are un efect pozitiv asupra
resurselor angrenate în gestionarea riscurilor6.
În funcţie de domeniul de activitate căruia i se
aplică, managementul riscurilor poate fi împărţit
în mai multe tipuri. Astfel, putem vorbi despre
managementul
riscurilor
într-o
organizaţie,
managementul riscului într-un proiect sau
megaproiect, managementul riscurilor în cazul
dezastrelor naturale şi managementul riscurilor în
tehnologia informaţiei7.
Ca teorie şi practică de sine stătătoare într‑o
organizaţie, managementul riscurilor reprezintă
componenta esenţială în cadrul managementului
organizaţional pentru atingerea obiectivelor specifice. În
acest sens managementul riscului facilitează la nivelului
staff-ului managerial al organizaţiei proiecţii de obiective
şi acţiuni în vederea: dezvoltării unei strategii durabile
pentru realizarea obiectivelor entităţii; planificării şi
luării deciziilor; evitării crizelor şi risipei de resurse prin
reacţii neadecvate la acestea; alocării şi folosirii eficiente
a resurselor interne; aplicării unui management proactiv
în locul unui management pasiv sau reactiv; minimizării
efectelor riscurilor şi a probabilităţii de apariţie a
evenimentelor negative în cadrul organizaţiei; protejării
de efectele negative ale apariţiei acestor evenimente;
controlului în timp real al activităţilor din organizaţie;
repartizării răspunderilor clar delimitate în cadrul
organizaţiei; creării culturii active de prevenire a riscului la
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toate nivelurile organizaţiei; degrevării managementului
organizaţiei de o parte din răspundere8.
Un cadru evolutiv al managementului riscurilor în
cadrul organizaţiei (inclusiv militare) este prezentat
în Figura 1.
Managementul riscurilor într-un proiect implică
anumite activităţi specifice care nu se regăsesc
întotdeauna şi în cazul managementului riscurilor

specifice unei structuri militare. Acestea constau în
planificarea modului în care vor fi gestionate riscurile
pe parcursul proiectului, desemnarea unui ofiţer de
risc, elaborarea şi actualizarea continuă a unei baze
de date a riscurilor întâlnite, stabilirea unei căi de
raportare anonimă a riscurilor, precum şi elaborarea
de planuri pentru soluţionarea riscurilor prevăzute să
apară10.

Figura nr. 1: Manifestarea managementului riscurilor în cadrul
organizaţiei9
În ceea ce priveşte managementul riscurilor în
cazul dezastrelor naturale, acesta constă în principal
din evaluarea costurilor reparaţiilor necesare, a
pierderilor survenite din întreruperea activităţii
operatorilor economici, a efectelor asupra mediului
înconjurător, a costurilor de asigurare şi a costurilor
măsurilor care s‑ar putea lua pentru reducerea
riscurilor, cu implicarea structurilor militare abilitate.
Necesitatea managementului riscurilor în
tehnologia informaţiei a apărut odată cu informatizarea
firmelor şi instituţiilor. El constă în evaluarea
riscurilor în ceea ce priveşte securitatea informaţiei
unei organizaţii (inclusiv militare) şi includerea
acestora în planuri de acţiune şi instrumente care să
mărească nivelul de protecţie al informaţiilor11.
Managementul riscurilor a fost adus în centrul
atenţiei în special datorită reglementărilor legale
referitoare la control şi transparenţă. Atât în domeniul
afacerilor, cât şi în sectorul public, pe măsură ce
reglementările referitoare la guvernanţa corporativă
au evoluat, a fost îmbunătăţită întreaga structură a
sistemelor de management al riscurilor, precum şi
integrarea lor în sistemele de conducere.

În acest sens, este foarte important pentru ca
echipa managerială a oricărei organizaţii (inclusiv
militare) să identifice riscurile, să le evalueze şi să
stabilească toleranţa la risc acceptabilă, în ordinea
probabilităţii de apariţie şi a iminenţei impactului pe
care-l pot produce prin aplicarea instrumentelor de
control corespunzătoare.
2. Elemente ale strategiei riscurilor
În organizaţia militară riscurile pot apărea în
situaţii de pace, criză sau război. Fiindcă pentru fiecare
situaţie în parte există obiective şi responsabilităţi
bine stabilite, în funcţie de acestea vor fi identificate
riscurile, care trebuie să fie gestionate pe baza
unei strategii adecvate. În acest fel, managementul
riscurilor aplicat la nivelul oricărei structuri militare
permite creşterea probabilităţii de îndeplinire eficace
şi eficientă a obiectivelor specifice.
În general, organizaţiile (inclusiv militare) îşi adoptă
strategii specifice de preîntâmpinare/reducere a riscurilor.
Potrivit aprecierii noastre, o strategie a riscurilor specifică
unei organizaţii militare rezidă în stabilirea amplorii
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şi tipurilor de riscuri pe care aceasta este dispusă să le
preîntâmpine, să le reducă sau să le accepte în legătură cu
realizarea obiectivelor sale. Această strategie variază de
la un domeniu de activitate la altul şi de la o organizaţie
la alta, în funcţie de natura activităţii desfăşurate şi de
obiectivele pe care şi le-a stabilit12.
Scopul unei strategii a riscurilor specifice
unei organizaţii militare îl reprezintă integrarea
managementului specific în cadrul conducerii
structurii respective. În aceste condiţii, concepţia
organizaţională militară de management al riscurilor
stă la baza strategiei adecvate cu care vor fi îndeplinite
obiectivele acestui tip de management. Aşadar, câteva
dintre principiile pe care se bazează această strategie
(a riscurilor) sunt:
1. managementul riscurilor este esenţial pentru
protejarea organizaţiei militare;
2. managementul riscurilor trebuie să răspundă
obiectivelor şi priorităţilor organizaţiei militare;
3. analiza şi evaluarea riscurilor trebuie să fie
realizate pe baza unor metode înţelese şi aprobate de
managementul militar;
4. managementul organizaţiei militare trebuie
să pună la dispoziţie resursele materiale necesare
identificării şi prevenirii eficiente a riscurilor;
5. organizaţia militară trebuie să se concentreze
pe prevenirea riscurilor şi nu pe tratarea consecinţelor
apariţiei unor evenimente defavorabile;
6. luarea deciziilor trebuie să se bazeze pe
analiza riscurilor;
7. toţi angajaţii organizaţiei militare trebuie să
contribuie la managementul eficient al riscurilor.
Strategia riscurilor trebuie să fie fundamentată
pe baza reglementărilor în vigoare şi să fie aprobată
de managementul organizaţiei militare. Ea trebuie
comunicată tuturor angajaţilor şi partenerilor relevanţi
ai organizaţiei. Comunicarea trebuie făcută într-o
formă accesibilă, astfel încât să asigure că strategia
este relevantă şi uşor de înţeles pentru toţi cei care
şi-o însuşesc13.
Experţii sunt de părere că, documentul de
strategie a riscurilor trebuie să conţină un angajament
al managementului şi să stabilească metodele prin
care organizaţiile vor gestiona riscurile14. Aşadar,
opinăm că acest document ar trebui şi în domeniul
militar să conţină: o definiţie a riscului, obiectivele şi
domeniul de aplicare ale managementului riscurilor;
importanţa managementului riscurilor pentru
protejarea organizaţiei; o declaraţie de intenţie a
conducerii militare de a susţine scopul şi principiile
managementului riscurilor aliniate la obiectivele şi
strategia organizaţiei; o descriere a cadrului pentru
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stabilirea obiectivelor şi măsurilor de control pornind
de la analiza şi evaluarea riscurilor; o descriere
succintă a politicilor de risc, principiilor, standardelor
de referinţă adoptate şi a cerinţelor de conformare
la reglementări legale, contractuale, educaţionale şi
de continuitate a funcţionării organizaţiei militare
respective.
De asemenea, trebuie descrise consecinţele
nerespectării cerinţelor legale şi de reglementare
(sancţiunile şi procedurile disciplinare), având în vedere:
o definire a grupului de lucru şi a responsabilităţilor
pentru managementul riscurilor, inclusiv raportarea
materializării riscurilor (incidentelor); referinţe la
documentaţia care susţine strategia riscurilor (politici
detaliate, proceduri, instrucţiuni de lucru etc.)15.
În general, conţinutul documentului de strategie
a riscurilor enunţat anterior este doar orientativ. În
practică există şi alte abordări. Multe organizaţii
enunţă în documentul de strategie doar declaraţia
de intenţie a managementului privind gestionarea
riscurilor şi principiile managementului adecvat al
acestora.
3. Procesul de management al riscurilor
În contextul implementării unui nou sistem de
management al riscurilor se impune îmbunătăţirea
sistemului deja existent în domeniu. Datorită
cerinţelor impuse de legislaţia din ultimii ani
privind sistemul de management al riscurilor, au fost
stabilite anumite puncte importante pentru atingerea
unui nivel şi mai ridicat de transparenţă şi control.
Specialiştii consideră că, în acest domeniu există
deficienţe care au următoarele cauze: managementul
riscurilor se regăseşte doar în standarde; sistemul
de management al riscurilor nu este durabil şi
este parţial static; managementul riscurilor există
independent de sistemele de conducere16. Aceste
puncte slabe conduc la analiza critică a sistemelor
existente de management al riscurilor, pentru a
identifica potenţialul de optimizare.
Potrivit aprecierii noastre, managementul riscurilor
reprezintă un proces ciclic, care se desfăşoară pe toată
perioada derulării unui proiect sau a unei activităţi în
cadrul oricărei organizaţii şi presupune parcurgerea a
cinci etape de lucru, şi anume: planificarea riscurilor;
identificarea riscurilor; analiza riscurilor (cantitativă
şi calitativă); stabilirea strategiilor de abordare a
riscurilor; monitorizarea şi controlul riscurilor (a se
vedea Figura 2).
Primul pas în procesul de management al riscurilor
constă în planificarea acestora, respectiv stabilirea
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persoanelor care răspund de fiecare risc în parte, pe
toate nivelurile ierarhice şi pe toate categoriile de
risc. Ca în orice altă activitate de planificare, nici
în planificarea riscurilor nu sunt acceptate erori,
deoarece acestea pot conduce la consecinţe dintre
cele mai nefavorabile17.
Al doilea pas al procesului de management
al riscurilor presupune orientarea eforturilor în
identificarea tuturor surselor posibile de risc, care
ar putea afecta în orice fel derularea proiectului
sau a activităţii analizate. Procesul de identificare
se poate realiza, de exemplu, prin realizarea unui
brainstorming cu participarea mai multor categorii
de specialişti; aceştia, cu ajutorul instrumentelor
şi metodelor specifice domeniului în care se face
analiza de risc, trebuie să descopere toate punctele

Figura nr. 2: Fazele procesului de management al
riscurilor18
vulnerabile ale acţiunii complexe, proiectului etc.19
Analiza riscurilor (pasul trei) reprezintă procesul
de examinare atât calitativă, cât şi cantitativă a
impactului pe care îl poate avea fiecare risc în parte
în cazul în care acesta se manifestă în derularea
proiectului sau a activităţii. În acest sens, se urmăresc
aspecte de genul: dacă se petrece evenimentul X,
atunci ... sunt puse în pericol vieţi omeneşti, există
pierderi financiare, este afectată imaginea organizaţiei
şi aşa mai departe20.

Pasul patru în procesul de management al
riscurilor constă în elaborarea strategiilor de abordare
a riscurilor identificate şi analizate anterior. În acest
sens, există o serie întreagă de metode şi proceduri
cu ajutorul cărora se pot stabili tactici de abordare.
Principalul scop al acestei etape este acela de a pune
managerul şi organizaţia pe care acesta o conduce la
adăpost de producerea unor de evenimente de risc21.
Ultimul pas al managementului riscurilor îl
reprezintă monitorizarea şi controlul. Această
activitate reprezintă faza care închide ciclul procesului
de management al riscurilor, aici efectuându-se
operaţiuni care, în anumite situaţii, pot relua întregul
proces, respectiv se revine la primul pas22.
În organizaţiile militare, procesul de management
al riscurilor necesită o serie de activităţi care fac referire
la: definirea strategiei specifice (de management
al riscurilor); identificarea riscurilor ce pot afecta
atingerea obiectivelor organizaţiei; evaluarea
riscurilor (probabilitate de apariţie şi impact);
ierarhizarea riscurilor; stabilirea răspunsurilor la
risc; monitorizarea, revizuirea şi raportarea continuă
a situaţiei riscurilor, beneficiindu‑se de experienţa
acumulată (proces de învăţare), pentru a se obţine o
garanţie rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor
organizaţionale.
Potrivit aprecierii specialiştilor, reacţia la risc a
oricărei organizaţii este caracterizată prin conduita
de a da o replică ameninţărilor specifice cu care se
confruntă, prin încercarea de reducere, eliminare sau
de repartizare a riscurilor. În acest scop, se impune
întocmirea unui plan de management al riscurilor,
care de regulă, include: procedurile care se vor
utiliza pentru conducerea şi monitorizarea riscurilor
persoanele care sunt răspunzătoare pentru anumite
acţiuni în diverse domenii de risc; resursele alocate în
acest scop; modul de evaluare a rezultatelor obţinute
în managementul riscurilor23.
În organizaţia militară, managementul riscurilor
este considerat un ciclu continuu, în cadrul căruia
toate riscurile (existente şi noi) sunt identificate,
analizate, evaluate şi gestionate. Prin urmare, fiecare
etapă a procesului de management al riscurilor este
documentată şi înregistrată într-un registru adecvat.
În acest sens, gestionarea şi reducerea riscurilor
identificate şi evaluate au loc la toate nivelurile
organizatorice, prin folosirea unei strategii de risc
(menţionată anterior), precum şi prin definirea clară
a responsabilităţilor24.
În general, registrul de riscuri cuprinde riscurile
ce au fost identificate, şi este conceput sub forma
unui tabel centralizator, care conţine următoarele
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elemente: obiectivul; riscul; responsabilul; impactul,
probabilitatea şi expunerea aferente unui risc
inerent; acţiunea de ameliorare şi stadiul acelei
acţiuni (controlul intern); impactul, probabilitatea şi
expunerea aferente unui risc rezidual; data ultimei
evaluări a riscului; legături cu sau dependente de
principalele obiecte de activitate; istoria fiecărui
risc25.
Pentru completarea corectă şi în timp util a
registrului de riscuri, conducerea organizaţiei militare
trebuie să stabilească o ierarhie a obiectivelor la fiecare
nivel al organizaţiei, până la obiectivele individuale,
dacă este cazul.
Totodată, pentru facilitarea adoptării unor procese
adecvate de management al riscurilor în structurile
militare, specialiştii apreciază că pot fi desemnaţi
ofiţeri (responsabili) de risc, ale căror sarcini sunt
de a promova şi de a aplica tehnicile, procesele şi
procedurile privind managementul riscurilor în cadrul
microstructurii de care aparţin şi în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi de a oferi asistenţă în evaluarea
şi raportarea riscurilor26.
Gestionarea riscurilor organizaţiei militare are
ca obiectiv atingerea unui echilibru optim de risc
al rezultatelor interne, eforturile de gestionare fiind
analizate prin prisma economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei economice.
Totodată, gestionarea riscurilor constă în
implementarea unor contramăsuri proactive pentru
reducerea probabilităţii de apariţie a riscului, dar şi
a unor contramăsuri reactive care reduc impactul
riscului.
În vederea stabilirii răspunsurilor la risc se
au în vedere cei „5 T”, adică: tolerare (nu se ia în
considerare riscul); transfer (mutarea riscurilor în
sarcina altcuiva); terminare (eliminarea riscurilor,
de exemplu prin transferul către altă organizaţie, sau
către un asigurator); tragere de foloase de pe urma
oportunităţilor; tratare (se acţionează astfel încât
riscul să devină rezidual. Prin această abordare, se
remarcă necesitatea derulării unor acţiuni complexe
în gestionarea riscurilor şi implementarea adecvată a
controalelor interne)27.
În prezent, organizaţiile militare aplică prevederile
Codului controlului intern/managerial, care cuprinde
standardele de control (intern/managerial) pentru
entităţile publice28 – reprezentând minimumul
regulilor de management ce trebuie urmate de aceste
structuri.
Potrivit Standardului 11 - Managementul Riscului din reglementarea menţionată, rezultă că şi organizaţia
militară ca entitate publică trebuie să realizeze cel puţin
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odată pe an o analiză sistematică a riscurilor aferente
activităţilor desfăşurate, elaborarea ulterioară a planurilor
de management al riscurilor identificate (pentru limitarea
posibilelor consecinţe ale riscurilor respective) şi numirea
salariaţilor responsabili pentru îndeplinirea respectivelor
planuri29. Acest standard menţionează clar faptul că un
sistem de control intern/managerial eficient implică
implementarea managementului riscurilor la nivelul
entităţii respective.
De aceea, liderul/managerul militar este obligat
să creeze şi să menţină un sistem eficient de control
intern prin, cel puţin, următoarele activităţi:
− identificarea riscurilor majore ce pot avea
influenţă asupra eficacităţii şi eficienţei operaţiunilor,
asupra respectării regulilor şi regulamentelor, a
încrederii în informaţiile financiare şi de management
intern/extern, a protejării bunurilor, a prevenirii şi
descoperirii fraudelor;
− definirea nivelului acceptabil de expunere a
structurii militare auditate la respectivele riscuri;
− evaluarea probabilităţii riscului şi a dimensiunii
impactului acestuia asupra activităţii organizaţiei;
− monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a
gradului de adecvare a controalelor interne în cadrul
organizaţiei militare la gestionarea riscurilor.
În cadrul organizaţiilor militare, riscurile sunt
considerate acceptabile, în situaţia în care măsurile ce
vizează evitarea lor nu se justifică din punct de vedere
financiar. Riscurile semnificative apar şi se dezvoltă,
de regulă pe fondul unui management defectuos
privind raporturile dintre organizaţiile militare ca
entităţi publice şi mediul în care acestea acţionează,
precum şi ca urmare a funcţionării în cadrul lor a unor
sisteme de conducere centralizate excesiv.
Cele mai semnificative instrumente şi tehnici
utilizate în procesul de management al riscurilor
specifice unei organizaţii militare sunt:
- autoevaluarea, ce se realizează de către personalul
fiecărei organizaţii, în scopul identificării eventualelor
modificări survenite în cadrul organizaţiei respective
care ar putea să conducă la creşterea vulnerabilităţii
acesteia şi, implicit, la creşterea riscurilor de
nerealizare a obiectivelor stabilite;
- implementarea unui sistem de raportare
periodică a îndeplinirii activităţilor planificate, în
vederea estimării măsurii în care obiectivele vor
fi atinse conform planificării; în cazul în care se
constată apariţia unor riscuri noi sau modificarea celor
identificate şi măsurate în faza iniţială a evaluării.
În acest scop, la nivelul organizaţiei militare se vor
lua măsuri de ajustare a controalelor interne aflate
în funcţiune, sau de introducere a unor noi tipuri de
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controale interne pe acele domenii de activitate în care
s-au constatat modificări ale arhitecturii riscurilor.
Desigur, noile riscuri identificate vor fi gestionate în
cadrul procesului de management al riscului aflat deja
în derulare.
4. Evaluarea riscurilor organizaţionale
Evaluarea riscurilor în cadrul organizaţiilor
militare este o parte a procesului operaţional şi
trebuie să identifice şi să analizeze factorii interni şi
externi care ar putea afecta obiectivele organizaţiei.
Factorii interni pot fi, de exemplu, natura activităţilor
entităţii, calificarea personalului, schimbările majore
în organizare sau randamentul angajaţilor, iar factorii
externi pot fi variaţia condiţiilor economice, legislative
sau schimbările intervenite în tehnologie.
Evaluarea riscurilor reprezintă o problemă
permanentă, deoarece condiţiile se schimbă mereu,
apar noi reglementări, apar oameni noi, apar obiective
de actualitate, şi toate aceste schimbări modifică în
permanenţă „geografia” riscurilor, care niciodată nu
poate fi definitivată.
Specialiştii sunt de părere că analiza riscurilor nu
reprezintă o ştiinţă exactă. Prin stabilirea activităţilor
de control, se urmăreşte ca riscurile ridicate să devină
medii sau scăzute, până la o eventuală dispariţie
ulterioară.
În organizaţiile militare, factorii interni de risc
sunt asociaţi acţiunilor şi operaţiunilor derulate în
interiorul acestor entităţi. Aceştia se exprimă prin
deficienţele manifestate la nivelul subsistemelor
organizaţionale, ceea ce determină performanţe
scăzute la nivelul entităţii militare în ansamblu.
Totodată, asupra organizaţiilor militare pot acţiona
factori externi de risc, care sunt determinaţi de mediu
(încălzire globală, umiditate, ploaie, zăpadă, îngheţ,
radiaţie solară, cutremure, incendii, vijelii etc.) sau
factori de natură umană (însumează toate erorile
umane care se manifestă în acţiunile de proiectare şi
exploatare a resurselor entităţilor)30.
Având în vedere modul conştient de acţiune,
eroarea umană se poate manifesta, de pildă, în procesul
alegerii unui scop nepotrivit sau a unei modalităţi
inadecvate (chiar periculoase) în îndeplinirea unei
misiuni. Sub aspect inconştient, sunt derulate

acţiuni sau inacţiuni care determină eşecul realizării
obiectivului propus.
Studiile actuale evidenţiază trei categorii de
factori ce permit apariţia erorilor umane, care sunt:
- intrinseci (motivarea, abilitatea fizică, abilitatea
mentală, temperamentul, concentrarea, cunoştinţele
profesionale etc.);
- factori de mediu (fizici – temperatură, umiditate,
zgomot, iluminare etc.; organizaţionali – relaţiile cu
colegii şi cu şefii, satisfacţia muncii, remunerarea
muncii, perspective de promovare etc.; personali –
foame, sete, oboseală, boală, viaţa de familie etc.);
- factori de stres (organizare şi o conducere
necorespunzătoare, factori fiziologici, factori
psihologici, factori sociali şi factori economici).31
Experţii evaluează riscul (R) produs de factorul
uman cu relaţia32:
R - P. E. U. x (1-R.E.U.) x C,
unde:
P.E.U. = probabilitatea erorii umane;
R.E.U.= probabilitatea de recuperare;
C = mărimea pierderilor.
În literatura de specialitate sunt evidenţiate, din
punct de vedere organizaţional (în domeniile logistic,
financiar, personal), aspecte şi modalităţi privind
exprimarea pierderilor potenţiale. Aceste pierderi pot
fi în mare parte evitate dacă managementul specific
gestionează în mod adecvat următoarele tipuri de
riscuri:
- riscuri de funcţionare: blocaje, pierderi (naturale,
mecanice, din vina angajaţilor etc.), dependenţa de
furnizori, nesiguranţa depozitării, nesiguranţa funcţionării
sistemelor tehnice etc.;
- riscuri de personal: îmbolnăviri, invalidităţi,
şomaj, decese etc.;
- riscuri de afaceri: inflaţie, monopol, pierderi
economice, concurenţă, greve, contracte neavantajoase
etc33.
Aşadar, pe baza celor prezentate, specialiştii
evidenţiază o altă relaţie de exprimare a riscului (R),
astfel34:

R=

M ,
P

unde:
P – pierderile exprimate fie cantitativ (număr
victime, avarii, pierderi materiale etc. fie calitativ
(unităţi monetare);
M – măsură a expunerii la insecuritate.
Numitorul (M) relevă dificultatea proporţiei,
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fiindcă definirea lui clară are implicaţii majore în
stabilirea măsurilor de securitate. În aceste condiţii,
se impune ca în evaluările manageriale să se aibă în
vedere cu claritate riscurile adecvate fiecărei situaţii
acţionale proiectate, precum şi riscurile aferente
subiecţilor implicaţi.
În vederea analizei şi ierarhizării riscurilor unei
organizaţii militare, apreciem că poate fi utilizată
o metodă propusă de specialişti, care implică
parcurgerea următorilor paşi35:
a) Identificarea / listarea operaţiilor sau activităţilor
auditabile, respectiv a obiectelor auditabile.
În această fază se analizează şi se identifică
activităţile sau operaţiile precum şi interdependenţele
existente între acestea, fixându-se perimetrul de
analiză.
b) Identificarea ameninţărilor, riscurilor inerente
posibile, asociate acestor operaţiuni/activităţi, prin
determinarea impactului financiar al acestora;
c) Stabilirea criteriilor de analiză a riscului;
se recomandă utilizarea criteriilor: aprecierea
controlului intern, aprecierea cantitativă şi aprecierea
calitativă;
d) Stabilirea nivelului riscului pentru fiecare
criteriu, prin utilizarea unei scări de valori pe trei
niveluri36 astfel:
- pentru aprecierea controlului intern: control intern
corespunzător - nivel 1; control intern insuficient - nivel
2; control intern cu lipsuri grave - nivel 3;
- pentru aprecierea cantitativă: impact financiar
slab - nivel 1; impact financiar mediu - nivel 2; impact
financiar important - nivel 3;
- pentru aprecierea calitativă: vulnerabilitate redusă
- nivel 1; vulnerabilitate medie - nivel 2; vulnerabilitate
mare - nivel 3.
e) Stabilirea punctajului total al criteriului
utilizat ( T ). Se atribuie un factor de greutate şi un
nivel de risc fiecărui criteriu. Produsul acestor doi
factori dă punctajul pentru criteriul respectiv, iar
suma punctajelor pentru o anumită operaţie/activitate
auditabilă conduce la determinarea punctajului total
al riscului operaţiei/activităţii respective. Punctajul
total al riscului se obţine utilizându-se următoarea
formulă:
n

T = ∑ Pi ⋅N i
i =1

(1),

unde:
Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu i;
Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu i
utilizat;
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sau
unde:

T = N1 . N2. ..... .N1 ...... .Nn

(2),

N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu i
utilizat, i=1...n.
f) Clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale
obţinute anterior, în: risc mic, risc mediu, risc mare;
g) Ierarhizarea – operaţiunilor activităţilor ce
urmează a fi auditate, respectiv elaborarea tabelului
puncte tari şi puncte slabe. Tabelul punctelor tari şi
punctelor slabe prezintă sintetic rezultatul evaluării
fiecărei activităţi/operaţiuni/teme analizate şi permite
ierarhizarea riscurilor în scopul orientării activităţii
de audit public intern, respectiv stabilirea tematicii în
detaliu.
Activitatea de evaluare a riscurilor reprezintă o
componentă esenţială a managementului militar şi
trebuie realizată cu regularitate, cel puţin o dată pe
an, pentru identificarea tuturor riscurilor.
Analiza riscurilor reprezintă o etapă fundamentală
a misiunilor de audit public intern. Reglementările
în vigoare impun ca organizaţiile militare abilitate37
să ia măsuri pentru ca ehipele de audit public intern
să poată furniza ordonatorilor de credite o asigurare
independentă şi obiectivă în ceea ce priveşte
managementul adecvat al riscurilor, controlul intern
şi guvernanţa corporativă.
Specialiştii în audit public intern pot oferi
consiliere personalului de conducere din cadrul
organizaţiilor militare, privind procesele de
gestionare adecvată a riscurilor, fructificând în acest
sens cunoştinţele disponibile şi experienţa acumulată
în domeniul managementului riscurilor. Aceasta se
poate realiza însă cu respectarea standardelor de audit
şi buna practică în domeniu, potrivit cărora auditul
public intern nu poate să-şi asume responsabilităţi
manageriale în ceea ce priveşte gestionarea adecvată
a riscurilor.
Concluzii
Managementul riscurilor într-o organizaţie militară
nu reprezintă o activitate izolată de restul activităţilor
de management. Aprecierea şi tratarea riscului
trebuie realizată pentru toate domeniile de activitate
ale organizaţiei (economică, financiară, dezvoltare de
proiecte, protecţia mediului, managementul resurselor
umane, asigurarea calităţii funcţionale etc.)
Gestionarea unui risc poate avea un impact asupra
altor riscuri sau măsurile identificate ca fiind eficace
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pentru controlarea unui risc se pot dovedi benefice şi în
controlarea altor riscuri. Managementul riscurilor nu
trebuie să privească organizaţia militară în mod izolat,
după cum se întâmplă uneori în realitate, ci trebuie să
fie integrat în mediul organizaţional de funcţionare.
În aceste condiţii, toleranţa la risc caracterizează
fiecare structură militară în parte, datorită faptului că
reprezintă o variabilă a managementului practicat în
acea organizaţie.
Prin aplicarea obiectivelor managementul riscului
se facilitează întărirea încrederii, demonstrarea
şi convingerea terţelor părţi de profesionalismul
conducerii organizaţiei militare. În acest sens, se
realizează un cadru sistematic general acceptat şi
util, un numitor comun în mecanismul funcţional al
organizaţiei militare necesar evaluării activităţilor prin
racordarea la standardele şi metodologiile acceptate.
Aşadar, managementul riscurilor aplicat în fiecare
organizaţie militară este esenţial pentru sprijinirea
conducerii în luarea deciziilor şi pentru managementul
continuităţii funcţionării adecvate a acesteia. În acest
scop, managementul oricărei structuri militare este
răspunzător pentru organizarea unui sistem de control
intern adecvat, care, în momentul când începe să
funcţioneze are rolul de a aduce şi menţine riscurile
(prin managementul adecvat al acestora) la nivelul
acceptat de conducerea organizaţiei respective.
NOTE:
1 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management şi control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial, Monitorul Oficial nr. 675/2005,
republicat cu completările ulterioare în Monitorul Oficial
nr. 469/05.07.2011.
2 Reglementări şi proceduri actuale în România
privind auditul public intern,
3 http://www.scritube.com/economie/finante/
reglementari-si-proceduri-actu244815217.php, accesat la
08.09.2013, pp. 48-49; 51-52.
4
Gheorghe BOARU, Marcel RĂDUCU, Vasile
PĂUN, Managementul riscurilor în acţiunile militare,
Editura AISM, Bucureşti, 2003, pp. 18, 21-22.
5 Ministerul Finanţelor Publice/Unitatea Centrală
de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi
Control, Metodologie de implementare a standardului de
control intern „Managementul riscurilor”, 2007, http://
discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/manuale/
METOD_IMPLEMEN-TARE_RISC.pdf,
accesat
la
10.09.2013.
6 Gheorghe BOARU, Marcel RĂDUCU, Vasile
PĂUN, op.cit., pp. 18, 21-22.

7 “The future of internal audit is now”, Ernst &
Young, disponibil la http://www.ey.com/GL/en/Services/
Advisory/The-future-of-internal-audit-is-now-Employcritical-enablers-throughout-the-audit-life-cycle, accesat
la 15.09.2013.
8 Gheorghe BOARU, Marcel RĂDUCU, Vasile
PĂUN, op.cit., pp. 18, 21-22.
9 Alina NEGRILĂ, Managementul Riscului şi
Controlul Intern în Cadrul Organizaţiei, www.mattigmanagement.ro
10 Ibidem.
11 Managementul riscului (jurnal de cercetare
anticorupţie), nr. 57/ianuarie 2012, http://www.
business-integrity.ro/sites/default/files/fileuploads/
newsletter/57%20-%20Managementul%20riscului%202.
pdf, accesat la 17.09.2013.
12 Ibidem.
13 Bouckaert GEERT, Internal audit trends in
the public sector, IAS Conference, Bruxelles, 2008,
accesabil
la
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/
pdf/conference_2008/bouckaert_08.pdf; Politicile de
management al riscului, http://www.e-birouvirtual.ro/
sites/default/files/articole_bv/120409_politicile%20
de%20management%20al%20 riscului.pdf, accesat la
18.09.2013.
14 Lawrence B. SAWYERS şi colectiv, Auditul
intern, Ediţia a-V-a, Institutul Auditorilor Interni, 2005,
p. 79.
15 Politicile de management al riscului, http://
www.e-birouvirtual.ro/sites/default/files/articole_bv
/120409_politicile%20de%20management%20al%20
riscului.pdf, accesat la 09.09.2013.
16 Emil GHIŢĂ, Marcel GHIŢĂ, Audit şi control,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
17 Ibidem.
18 Ovidiu NICOLESCU, Ion PLUMB, Mihai
PROCOP, Ion VASILESCU, Ion VERBONCU, Abordări
moderne în managementul şi economia organizaţiei.
Economia şi managementul diferitelor tipuri de organizaţii,
Vol. 3, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 92.
19 Gheorghe BOARU, Marcel RĂDUCU, Vasile
PĂUN, op.cit., pp. 18, 21-22.
20 Managementul
riscului,
http://silvic.usv.ro/
cursuri/managementul_riscului.pdf, accesat la 20.09.2013,
pp. 14, 36.
21 Marcel GHIŢĂ, Auditul Intern, Ediţia a doua,
Editura Economică, Bucureşti, 2009, pp. 116-116, 117, 175.
22 Ovidiu NICOLESCU, Ion PLUMB, Mihai
PROCOP, Ion VASILESCU, Ion VERBONCU, Ibidem, p.
92.
23 Emil MARE, Florin Petre OANŢĂ, Control
financiar, audit şi expertize contabile, Editura Academiei
Forţelor Terestre, Sibiu, 2007, pp. 259-260.
24 Jacques RENARD, Teoria şi practica auditului
intern, Uniunea Europeană, Proiect finanţat prin PHARE,
Ediţia a 4-a, Imprimeria Arta Grafică, Bucureşti, 2000, p.
133.

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

43

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
25 Ministerul Finanţelor Publice/Unitatea Centrală
de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi
Control, Metodologie de implementare a standardului de
control intern „Managementul riscurilor”, 2007, http://
discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/manuale/
METOD_IMPLEMEN-TARE_RISC.pdf,
accesat
la
22.09.2013
26 MITEA, Adrian, BĂNCUŢĂ, Adrian, Ştefan,
SUDITU Ştefan, TĂNASE, Dumitru, Auditul public
intern, de la funcţia de control la funcţia de consiliere în
cadrul asistenţei manageriale, Tipografia MAI, Bucureşti,
2005, pp. 87-88.
27 Ministerul Finanţelor Publice/Unitatea Centrală
de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi
Control, Metodologie de implementare a standardului de
control intern „Managementul riscurilor”, 2007, accesabilă
la adresa http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_
prev/manuale/METOD_IMPLEMEN-TARE_RISC.pdf,
accesat la 25.09.2013.
28 aApplying COSO’s Enterprise Risk Management Integrated Framework, September 29, 2004, The Institute
of Internal Auditors, http://www.coso.org/documents/
COSO_ERM.ppt, accesat la 30.09.2013.
29 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management şi control
intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial, Monitorul Oficial nr. 675/2005,
republicat cu completările ulterioare în Monitorul Oficial
nr. 469/05.07.2011.
30 Ibidem.
31 Emil MARE, Florin Petre OANĂ, Control
financiar, audit şi expertize contabile, Editura Academiei
Forţelor Terestre, Sibiu, 2007, pp. 249-250.
32 Ibidem, p. 251.
33 Emil MARE, Managementul sistemului de audit
public intern, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, Bucureşti, 2007, p. 77.
34 Ibidem, p. 81.
35 Ibidem.
36 Reglementări şi proceduri actuale în România
privind auditul public intern,
37 http://www.scritube.com/economie/finante/
reglementari-si-proceduri-actu244815217.php, accesat la
28.09.2013, pp. 48-49; 51-52.
38 Ibidem.
39 Direcţia Audit din MApN şi secţiile teritoriale de
audit public intern subordonate.

BIBLIOGRAFIE:
1. BOARU, Gheorghe; RĂDUCU, Marcel;
PĂUN, Vasile, Managementul riscurilor în acţiunile
militare, Editura AISM, Bucureşti, 2003.
2. DOBRE, Marius, „Managementul riscurilor
are un impact pozitiv asupra performanţei pe termen

44

lung”, în Cariere online, 08.09.2012, http://www.
cariereonline.ro/articol/managementul-riscurilor-areun-impact-pozitiv-asupra-performantei-pe-termenlung.
3. European Comission – Revision of the Internal
Control Standards and Underlying Framework Strengthening Control Effectiveness, 2007.
4. GEERT, Bouckaert, Internal audit trends
in the public sector, IAS Conference, Bruxelles,
2008,
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/pdf/
conference_2008/bouckaert_08.pdf
5. GHIŢĂ, Emil; GHIŢĂ, Marcel, Audit şi control,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007.
6. GHIŢĂ, Marcel, Auditul Intern, Ediţia a doua,
Editura Economică, Bucureşti, 2009.
7. MARE, Emil; OANŢĂ, Florin Petre, Control
financiar, audit şi expertize contabile, Editura
Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2007.
8. MARE, Emil, Managementul sistemului de
audit public intern, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.
9. Ministerul
Finanţelor
Publice/Unitatea
Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management
Financiar şi Control, Metodologie de implementare
a standardului de control intern „Managementul
riscurilor”, 2007, http://discutii.mfinante.ro/static/10/
Mfp/control_prev/manuale/METOD_IMPLEMENTARE_RISC.pdf
10. MITEA, Adrian; BĂNCUŢĂ, Adrian Ştefan;
SUDITU, Ştefan; TĂNASE, Dumitru, Auditul public
intern, de la funcţia de control la funcţia de consiliere
în cadrul asistenţei manageriale, Tipografia MAI,
Bucureşti, 2005.
11. NEGRILĂ, Alina, Managementul Riscului
şi Controlul Intern în Cadrul Organizaţiei, www.
mattig-management.ro
12. NICOLESCU, Ovidiu; PLUMB, Ion;
PROCOP, Mihai; VASILESCU, Ion; VERBONCU,
Ion, Abordări moderne în managementul şi economia
organizaţiei. Economia şi managementul diferitelor
tipuri de organizaţii, Vol. 3, Editura Economică,
Bucureşti, 2003.
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1389/2006, de modificare şi completare a OMFP
nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprinzând standardele de management/
control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltare
a sistemelor de control managerial, Monitorul Oficial
nr. 771/2006.
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
intern, cuprinzând standardele de management şi
control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, Monitorul Oficial
nr. 675/2005, republicat cu completările ulterioare în
Monitorul Oficial nr. 469/05. 07. 2011.
15. RENARD, Jacques, Teoria şi practica
auditului intern, Uniunea Europeană, Proiect finanţat
prin PHARE, Ediţia a 4-a, Imprimeria Arta Grafică,
Bucureşti, 2000.
16. SAWYERS, Lawrence B. şi colectiv, Auditul
intern, Ediţia a-V-a, Institutul Auditorilor Interni,
2005
17. *** Applying COSO’s Enterprise Risk
Management - Integrated Framework, September 29,
2004, The Institute of Internal Auditors, http://www.
coso.org/documents/COSO_ERM.ppt

18. *** Managementul riscului (jurnal de cercetare
anticorupţie), nr. 57/ianuarie 2012, http://www.
business-integrity.ro/sites/default/files/fileuploads/
newsletter/57%20-%20Managementul%20
riscului%202.pdf
19. *** Managementul riscului, http://silvic.usv.ro/
cursuri/managementul_riscului.pdf, p. 14, 36.
20. *** Politicile de management al riscului, http://
www.e-birouvirtual.ro/sites/default/files/articole_bv
/120409_politicile%20de%20management%20
al%20riscului.pdf
21. *** Reglementări şi proceduri actuale în
România privind auditul public intern, http://www.
scritube.com/economie/finante/reglementari-siproceduri-actu244815217.php

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

45

SECURITATE ȘI STRATEGIE MILITARĂ

OPERAŢIONALIZAREA
DIPLOMAŢIEI APĂRĂRII
Sorin FETIC*

Lucrarea urmăreşte – după analizarea modului
de măsurare a unui obiect, fenomen sau concept, a
tipurilor de variabile existente şi în combinaţie cu
identificarea unor definiţii conceptuale ale diplomaţiei
apărării şi a anumitor ştiinţe cu care aceasta intră în
contact şi care au un rol important în dezvoltarea ei
– stabilirea unei definiţii operaţionale a diplomaţiei
apărării, pe baza unei „convenţii arbitrare”.
Cuvinte-cheie:
diplomaţia
apărării,
operaţionalizare, măsurare, variabile calitative,
variabile cantitative.
1. Consideraţii preliminare
Importanţa lucrării constă în faptul că demonstrează,
la nivel teoretic, faptul că diplomaţia apărării nu este
doar o construcţie lingvistică interesantă şi uşor de
uitat după ce trece prin febra unei dezbateri simpliste,
ci are o încărcătură complexă, a cărei dimensiune
poate fi direct sau indirect măsurabilă, în funcţie de
o serie de variabile cantitative şi calitative. Totodată,
tema abordată în această lucrare poate constitui un
subiect de interes general, deoarece operaţionalizarea
diplomaţiei apărării poate fi considerată o modalitate
complexă în vederea generării unei stări de securitate
naţională, regională sau internaţională.
Scopul acestei cercetări este de a augmenta
perimetrul informaţional în care percepem diplomaţia
apărării şi de a emite judecăţi de valoare despre
aceasta, care să reprezinte puncte de plecare pentru
identificarea unor soluţii necesare evitării conflictelor,
îmbunătăţirii şi eficientizării relaţiilor dintre state.

Totodată, am urmărit ca această cercetare să aibă şi
o utilitate aplicativă, în sensul de a nu fi doar utilă
celor interesaţi de partea teoretică a subiectului, ci
şi practicienilor, care ar putea găsi o serie de repere
interesante despre modul de operaţionalizare a
diplomaţiei apărării. Despre utilitatea predictivă a
cercetării nu se poate spune că a constituit vectorul
care a atras cea mai mare parte a atenţiei, mai degrabă
este sesizabilă dorinţa de explicare a modului în care
un concept poate fi operaţionalizat, aşa cum anunţă
şi titlul.
Această lucrare nu se bazează pe o analiză
statistică în încercarea de a găsi o modalitate
acceptabilă de operaţionalizare a diplomaţiei apărării,
ci se bazează mai mult pe principiul cauză-efect în
explicarea şi descrierea unor fenomene şi concepte
care pot fi întâlnite la nivelul relaţiilor internaţionale
şi care pot fi considerate ca intrând în aria de acoperire
a diplomaţiei apărării.
Ipoteza de la care am plecat în elaborarea acestei
lucrări a fost aceea că, prin înţelegerea modului
de operaţionalizare a diplomaţiei apărării de către
personalul diplomatic militar şi civil, acesta poate
utiliza anumite abordări în situaţiile critice pe care
le pot întâmpina în aşa fel încât, prin măsurile pe
care le propun decidenţilor politico-militari, să scadă
posibilitatea iniţierii unui conflict violent atât la nivel
regional, cât şi internaţional. Cu alte cuvinte, ipoteza
lucrării este că, prin operaţionalizarea diplomaţiei
apărării, se poate aduce un plus de valoare eforturilor
comunităţii internaţionale de a prezerva pacea,
solidaritatea, încrederea şi cooperarea între state.

*Căpitan Sorin FETIC este doctorand în Informaţii şi securitate naţională la Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” din Bucureşti. E-mail: feticsorin@yahoo.com
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2. Operaţionalizarea şi modalitatea
de operaţionalizare a unui concept
Pentru a identifica modalitatea de operaţionalizare
a unui concept, am utilizat interpretarea teoretică
specifică ştiinţelor sociale (dar este necesar de subliniat
faptul că ştiinţele sociale au împrumutat acest proces
de operaţionalizare din domeniul fizicii).
Percy Williams Bridgman, laureat al premiului
Nobel pentru fizică în anul 1946, s-a preocupat de
explicarea modului de operaţionalizare a unui concept
în cartea „The Logic of Modern Physics”, apărută în
1927. Bridgman afirma că: „în general se înţelege prin
orice concept nimic mai mult decât un set de operaţiuni;
conceptul este sinonim cu un set de operaţiuni care îi
corespund”1. Astfel, operaţionalizarea unui concept
implică, în primul rând, identificarea multitudinii
operaţiilor care, odată realizate – simultan sau întro anumită ordine – pot genera activităţile teoretice
sau practice vizate de conceptul în sine. Totodată,
pentru operaţionalizarea unui concept este necesară
găsirea acelor elemente definitorii care pot fi
explicate, evaluate şi măsurate, potrivit definiţiei
operaţionalizării din Oxford Dictionary of Sociology:
„transformarea unui concept abstract, teoretic în
ceva concret, observabil şi măsurabil în cadrul unui
proiect de cercetare empirică. Definiţiile operaţionale
sunt indicatori pragmatici şi realişti ai multor noţiuni
difuze. (...) Definiţiile operaţionale sunt cruciale
pentru procesul de măsurare şi sunt adesea cele mai
controversate aspecte într-un proiect de cercetare.”2
Un concept general are o serie de caracteristici
care pot fi identificate de senzorii umani, însă acest
lucru nu este de ajuns pentru înţelegerea corectă a
tuturor acestor caracteristici. Dincolo de percepţia
unor trăsături prin intermediul senzorilor, pentru
operaţionalizarea unui concept mai sunt necesare două
elemente foarte importante, şi anume: dispunerea de
o bună capacitate cognitivă de interpretare a realităţii
şi de un orizont informaţional satisfăcător.
Cu toate acestea, există riscul sau dezavantajul
ca o definiţie operaţională să se limiteze numai la
aspectele considerate relevante de către cel care
emite definiţia sau la aspectele pe care consideră că
le poate măsura, dispunând de unităţi de măsură sau
de instrumente de măsură, căzând uneori în capcana
cauzalităţii superficiale în detrimentul argumentelor
documentate asigurate de cercetarea ştiinţifică.
Astfel, o definiţie operaţională poate defini numai
parţial o arie de interes, neavând uneori capacitatea
să sesizeze o serie de procese care pot avea loc între
unele elemente din respectiva arie de interes supusă

cercetării.
Cu alte cuvinte, cum fiecare activitate are un nivel
de risc (în sensul apariţiei unor disfuncţionalităţi)
şi cercetarea ştiinţifică poate avea un nivel de
reducţionism care, câteodată, se materializează în
omiterea luării în considerare a unor aspecte ştiinţifice,
aparent nerelevante, dar care pot influenţa rezultatele
cercetării.
Pentru operaţionalizarea unui concept este
necesară identificarea unei definiţii operaţionale a
acestuia, unde este obligatorie existenţa unor aspecte
măsurabile ale conceptului a căror interpretare poate
asigura o mai mare rigurozitate ştiinţifică. În acest
context, nu este exclusă situaţia ca un concept să nu
poată fi măsurat direct, apărând astfel necesitatea
găsirii unei posibilităţi ca acesta să fie măsurat
indirect.
Conceptul de „măsurare” a fost împrumutat, la
fel ca şi cel de „operaţionalizare”, tot din domeniul
fizicii. Fizicianul britanic Norman Robert Campbell
afirma, în „Physics: The Elements”, că: „Toate
măsurătorile fundamentale aparţin fizicii, care
aproape ar putea fi descrisă ca fiind ştiinţa măsurării”3,
continuând cu definiţia conform căreia: „Măsurarea
constă în atribuirea de numere pentru a reprezenta
proprietăţi”4.
Astfel, pentru operaţionalizarea unui concept,
trebuie identificate proprietăţi măsurabile. Pentru a
măsura aceste proprietăţi este nevoie de cifre şi de
numere pentru care s-a stabilit o anumită ordine în
cadrul unor convenţii internaţionale. Această ordine a
numerelor ajută la stabilirea unei ierarhizări, în sensul
alocării unor numere anumitor proprietăţi, pentru
a ne forma un sistem de valori numerice şi o scală
numerică, facilitându-se, de exemplu, compararea
(prin intermediul unor criterii prestabilite) nivelului
de utilitate dintre anumite proprietăţi într-un context
dat.
Din punctul de vedere al fizicii, măsurarea
greutăţii, înălţimii, densităţii, de exemplu, sunt
operaţiuni concrete, care beneficiază şi de existenţa
unor unităţi de măsură specifice, dar există concepte
a căror măsurare este foarte greu de realizat şi a căror
măsurare, chiar dacă se realizează, este inexactă.
Frumuseţea, culorile, deşi sunt proprietăţi ale unor
obiecte, sunt greu măsurabile, deşi relevanţa lor
poate fi crescută. Un exemplu relevant poate fi cel
dat de Norman Robert Campbell care, găsind câteva
proprietăţi ale unor cristale, încerca să le măsoare5.
Printre proprietăţi enumera: număr, greutate,
densitate, duritate, culoare, frumuseţe. Primele trei
proprietăţi le-a putut măsura, dar următoarele trei, nu.
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Însă el a observat că tocmai culoarea şi frumuseţea
acestor cristale le cresc, în general, preţul. Aşadar,
nu întotdeauna proprietăţile uşor măsurabile sunt
şi cele mai valoroase. Totodată, se poate afirma că
importanţa proprietăţilor este influenţată de context,
deoarece în situaţii diferite devin relevante proprietăţi
diferite.
Norman Robert Campbell a susţinut ideea potrivit
căreia culorile nu se pot măsura cu excepţia stabilirii
unei „convenţii arbitrare”6 de natură empirică. În
acest mod, se pot aloca arbitrar numere unor culori,
reuşindu-se ulterior să se stabilească o ierarhie a
proprietăţilor reprezentate de culori7. În cazul în
care în privinţa culorilor nu se stabilesc „convenţii
arbitrare” atunci se poate afirma că de exemplu: unele
trăsături sunt „mai galbene” sau mai „puţin galbene”,
sunt „la fel de galbene”, „mai întunecate” sau „mai
deschise”, au „culori diferite”.
Referindu-se tot la măsurare, Stanley Smith
Stevens afirma că: „Măsurarea este ... în sensul ei
cel mai larg ... alocarea de numere pentru obiecte sau
evenimente, în conformitate cu unele reguli”8, astfel
Stevens îl completează pe Norman Robert Campbell
şi este mai explicit decât acesta, susţinând că nu este
suficientă atribuirea de numere pentru a reprezenta
proprietăţi, ci mai este nevoie şi de reguli clare,
cum ar putea fi, de exemplu, stabilirea faptului că
o proprietate poate fi măsurată numai cu o anumită
unitate de măsură. Astfel, atunci când se analizează
un concept după un anumit criteriu este necesară
utilizarea unei unităţi de măsură standard recunoscută
de toată lumea, în primul rând pentru a fi plasat pe
o anumită scară de valori în funcţie de valoarea
numerică ce i-a fost atribuită şi, în al doilea rând,
pentru ca acesta să poată fi comparat cu alte concepte
din acelaşi domeniu de referinţă sau încadrat într-un
interval dezirabil (sau nu).
„Convenţiile arbitrare”, despre care amintea
Norman Robert Campbell, pot fi considerate ca fiind
„reguli”, din perspectiva lui Stevens, însă importanţa
lor cea mai mare este dată de faptul că acestea
deschid posibilitatea măsurării anumitor concepte
(cum este diplomaţia apărării), care teoretic sunt
greu „măsurabile”, ajutând astfel la operaţionalizarea
lor. Teoretic, nu este necesar ca aceste „convenţii
arbitrare” să fie acceptate în unanimitate, însă practic
este important ca atunci când anumite proprietăţi
(greu sau imposibil de măsurat direct) fac obiectul
unei cercetări, să se cunoască şi faptul că totuşi s‑a
reuşit măsurarea lor (direct sau indirect) conform
unor „convenţii arbitrare” .
Importanţa „măsurării” este dată de faptul că
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aceasta ne aduce mai aproape de „precizie”. Charles
West Churchman, referindu-se la măsurare în general,
afirma: «Contrastul dintre cantitativ şi non-cantitativ se
pare că implică un contrast între informaţiile „precise”
şi cele „vagi”. Informaţia precisă este informaţia care
permite cuiva să distingă obiectele şi proprietăţile lor
cu un anumit grad de rafinament arbitrar stabilit»9.
Cu cât informaţiile deţinute despre un concept sunt
mai corecte şi adevărate, cu atât construcţia unei
demonstraţii este mai puţin vulnerabilă în faţa unor
argumente de ordin subiectiv şi chiar obiectiv.
Subminarea unei argumentaţii se fundamentează şi pe
identificarea elementelor imprecise care stau la baza
raţionamentelor care compun respectiva argumentaţie.
Astfel, se poate afirma că puterea de demontare a unei
construcţii argumentative este direct proporţională cu
veridicitatea informaţiilor care stau la baza formulării
premiselor.
Pentru cuantificarea unui concept este foarte
importantă identificarea variabilelor conceptului
analizat. Variabila reprezintă o caracteristică a unui
subiect de cercetare (lucru, fenomen, concept) care
poate lua valori diferite fie cu privire la aceeaşi
caracteristică a aceluiaşi subiect, fie la acelaşi tip
de caracteristică, dar la subiecte diferite. Această
caracteristică este supusă măsurării şi nu este nevoie
să fie definitorie pentru subiectul analizat, ea poate fi
de exemplu importantă doar într-un anumit context şi
în alt context să se situeze în plan secundar.
Variabilele, pentru a fi utile, trebuie să corespundă
unor valori care de fapt sunt un set de date care au o
formă concretă de manifestare. Edward L. Thorndike,
profesor de psihologie educaţională la Universitatea
Columbia afirma, în 1918, că: „Tot ceea ce există
are o anumită valoare. Pentru a o cunoaşte complet
(valoarea – n.t.), este nevoie să îi cunoaştem cantitatea
şi calitatea”10. Acesta întăreşte ideea că variabilele, în
funcţie de valoarea pe care o pot lua, sunt de două
feluri, şi anume variabile calitative şi variabile
cantitative.
Concluzionând acest subcapitol, se poate afirma
că procesul de operaţionalizare este constituit din mai
multe elemente, iar „măsurarea” este nu doar unul
dintre acestea, însă poate cel mai important. Pentru
operaţionalizarea unui concept consider utilă luarea
în considerare a următoarelor aspecte care au şi un
important rol orientativ:
- identificarea unor atribute şi caracteristici ale
conceptului, relevante pentru realizarea cercetării;
- stabilirea caracteristicilor măsurabile şi nemăsurabile ale conceptului analizat;
- identificarea caracteristicilor care se pot constitui
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în variabile;
- stabilirea instrumentelor de măsură şi a unităţilor
de măsură pentru caracteristicile măsurabile şi a
valorilor pe care le pot lua variabilele;
- stabilirea „convenţiilor arbitrare” pentru
caracteristicile nemăsurabile sau a modalităţilor de
măsurare indirectă;
- stabilirea intervalului de valori numerice între
care este dezirabilă plasarea anumitor caracteristici;
- exercitarea funcţiei manageriale de control
asupra procesului de operaţionalizare şi verificarea în
permanenţă a nivelului de performanţă la care se află
fiecare caracteristică, conform intervalului de valori
stabilit;
- identificarea unor reguli şi metode de corectare
a deficienţelor constatate în cadrul controalelor.
3. Ştiinţe care au un rol important
în dezvoltarea diplomaţiei apărării
Interpretările asupra diplomaţiei apărării, într-o
anumită marjă, pot fi diferite de la autor la autor, în
sensul că există diferite puncte de vedere cu privire la
ştiinţele care au avut un rol important în dezvoltarea
acestui concept. Consider că în studiul diplomaţiei
apărării pot fi folosite mai multe discipline, şi anume
dreptul, ştiinţele militare, ştiinţele politice şi relaţiile
internaţionale.
Dreptul, în special dreptul diplomatic11 şi dreptul
consular12, are rolul de a reglementa o serie de aspecte
referitoare la: personalul diplomatic, protocolul
diplomatic, etichetă, imunităţi, acreditare, ordinea de
precădere.
Cunoaşterea militară13 este considerată „o ştiinţă
operaţională care generează concepte acţionale”14.
Este ştiinţa care stă la baza pregătirii componentelor
care deţin monopolul asupra folosirii forţei şi a celor
care deţin monopolul asupra reprezentării militare
externe dintr-un stat şi care duce acţiuni militare
într-o manieră în care să se obţină avantaje tactice,
operaţionale şi strategice cu un minim de pierderi
de resurse (materiale, umane, financiare, temporale,
informaţionale). Pentru ca acest scop să fie realizabil,
este nevoie de respectarea unei serii de principii
integrate în ştiinţa militară, precum: principiul
obiectivului, principiul securităţii şi principiul
descurajării.
Principiul obiectivului susţine că „fiecare
operaţiune militară ar trebui întreprinsă pentru
îndeplinirea unui obiectiv clar definit, decisiv şi
realizabil”15; în conformitate cu acest principiu,
diplomaţia apărării este considerată operaţiunea

militară non-violentă care are ca obiectiv principal
stabilirea sau restabilirea încrederii între două sau
mai multe state, apelându-se la activităţi clar definite
menite să stingă neînţelegerile, să promoveze
cooperarea şi să ducă la implementarea unor relaţii
bazate pe respect reciproc.
Principiul securităţii „protejează şi conservă
puterea de luptă”16; în cadrul acestui principiu,
diplomaţia apărării îşi face simţită prezenţa prin
preocuparea ei de a evita surprinderea, folosindu‑se
în acest sens şi de ataşaţii apărării, militari, aero şi
navali, care au printre misiuni şi identificarea atitudinii
prietenoase sau nu a statului acreditar.
Principiul descurajării are o intensă aplicabilitate
în domeniul militar, deşi se poate afirma că se adresează
în principiu psihicului colectiv sau individual al unui
potenţial inamic şi rezistenţei acestuia la stresul
provocat de o serie de factori special concepuţi într-o
formă aparent neorganizată, dar care sunt direcţionaţi
spre a se mula pe segmentele vulnerabile ale acestuia.
Altfel spus, pentru a provoca descurajarea, trebuie
identificată acţiunea sau conjunctura pe care inamicul
şi-o doreşte cel mai puţin, care îi aduce cele mai mari
dezavantaje strategice, de care îi este cel mai frică.
După identificarea acestei acţiuni sau conjuncturi,
potenţialul inamic poate fi persuadat să renunţe la
intenţiile ostile şi să accepte negocierea. Diplomaţia
apărării este adepta descurajării în detrimentul
confruntării violente, având capacitatea să creeze şi
cadrul propice începerii tatonărilor, al negocierilor
preliminare şi al negocierilor propriu-zise. Consider
că, faţă de prevenţie, descurajarea este mai apropiată
de diplomaţia apărării, cel puţin pentru că descurajarea
exclude „loviturile preventive”.
Pentru a se menţine un potenţial de descurajare,
este necesară17: pregătirea, evitarea provocărilor,
prudenţă, publicitate, credibilitate, păstrarea unui
anumit nivel de certitudine, paradoxalul („pacea, în
mod paradoxal, poate fi uneori cel mai bine asigurată de
război”)18, independenţa („când stimulentele comune
încetează, aşa fac şi coaliţiile”)19, schimbarea.
În cartea „On thermonuclear war”, Herman Kahn
a identificat o serie de descurajări militare cum sunt20:
unele măsuri militare temporare, precum alertarea şi
mobilizarea populaţiei, sprijin militar direct pentru
zona ameninţată, represalii minore controlate.
Principiul prevenţiei se deosebeşte de principiul
descurajării, care se preocupă mai mult de persuadare,
prin faptul că prevenţia se poate concretiza prin luarea
unor măsuri fizice şi concrete destinate estompării
unor conjuncturi generatoare de neînţelegeri sau
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opririi escaladării unui posibil conflict. Dacă prin
descurajare se încearcă prezentarea unui posibil
inamic a ceea ce riscă să i se întâmple dacă doreşte
escaladarea conflictului, prin prevenţie se doreşte
evitarea prin diferite mijloace ca un conflict să se
desfăşoare, astfel fiind posibiă luarea unor măsuri
complexe în acest sens. Chiar dacă prevenţia şi
descurajarea pot avea aceleaşi rezultate, scopul comun
fiind evitarea începerii unui conflict, mijloacele prin
care se manifestă sunt diferite. De exemplu, dacă două
state au acelaşi tip şi aceeaşi cantitate de rachete, se
poate evita ca ele să se atace unul pe celălalt, fiind
descurajate de faptul că amândouă ştiu foarte clar ce
efecte pot avea la ţintă respectivele rachete; astfel,
fără a se duce operaţiuni militare de mare amploare,
statele respective pot fi descurajate să intre în conflict
numai printr-o simplă înştiinţare însoţită de dovezi
privind cantităţile de armament deţinute de fiecare şi
ce efecte poate avea folosirea lor. În ceea ce priveşte
prevenţia, un exemplu potrivit poate fi că un stat îşi
comasează lângă graniţă o mare cantitate de forţe în
urma unor ameninţări făcute de un stat vecin privind
o posibilă invazie. În urma identificării dimensiunii
dispozitivului militar format la graniţă, a cantităţii de
forţe şi mijloace mobilizate şi pregătite de acţiune,
este posibil ca statul care iniţial lansase ameninţările
să îşi revizuiască intenţiile. Astfel a fost prevenită
desfăşurarea unui conflict. Se poate afirma că, în
unele situaţii, descurajarea poate fi o alternativă mai
ieftină decât prevenţia.
Profesorul Gheorghe Văduva a identificat mai
multe forme de exprimare şi materializare ale
principiului prevenţiei, astfel21: recurgerea la modalităţi
nonviolente politice, diplomatice şi de altă natură
pentru rezolvarea diferendului; folosirea presiunilor
politice, economice şi militare; embargoul, boicotul şi
blocada; îndiguirea (politică, diplomatică, economică
şi militară); ameninţarea cu folosirea forţei; acţiunea
militară demonstrativă; lovitura preventivă.
Consider că atât descurajarea, cât şi prevenirea
încep şi se termină implicând diplomaţia apărării,
dar pe parcursul desfăşurării celor două este posibilă
eliminarea diplomaţiei apărării din discuţie în punctul
în care violenţa explicită înlocuieşte negocierea.
Ştiinţele politice influenţează diplomaţia apărării
deoarece, de cele mai multe ori, conflictele militare
au la origine diferenţele de opinii politice dintre state
care sunt influenţate major şi de interese economice. În
general, este dezirabil ca strategia politică, formulată
de deţinătorul legitimităţii într-un stat, să aibă ca punct
de plecare elemente de teorie din ştiinţele politice
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adaptate din punct de vedere ştiinţific caracteristicilor
mediului spaţio-temporal de referinţă. O strânsă
legătură între ştiinţele politice şi război o realizează
Carl von Clausewitz care afirma războiul „este o
simplă continuare a politicii prin alte mijloace”22.
Cea mai concretă legătură dintre ştiinţele politice şi
diplomaţia apărării o constituie politica de apărare
şi politica externă, care sunt parte a programului de
guvernare.
Nu în ultimul rând, relaţiile internaţionale joacă,
de asemenea, un rol important în diplomaţia apărării.
Hans J. Morgenthau, unul dintre părinţii fondatori ai
şcolii realiste clasice în secolul al XX-lea, a susţinut
că cei mai importanţi actori în relaţiile internaţionale
sunt statele-naţiune şi că principala lor preocupare
în absolut toate acţiunile pe care le întreprind este
acumularea, folosirea şi conservarea puterii. În
cartea, „Politica între naţiuni. Lupta pentru putere
şi lupta pentru pace”, pe care a scris-o în anul 1948,
autorul afirma că „principalul indicator care ajută
realismul politic să găsească drumul prin peisajul
de politică internaţională este conceptul de interes
definit în termeni de putere.”23 Relaţiile internaţionale
reprezintă de fapt cel mai propice mediu de dezvoltare
a unor relaţii diplomatice în special între actorii
internaţionali statali, dar şi în cadrul unor organizaţii
interguvernamentale. Relaţiile internaţionale, în
mediul de securitate contemporan, sunt puternic
marcate de „teoria realistă”, care susţine ideea că
statele, în loc să acţioneze raţional, luând deciziile
de politică externă pe baza unor cercetării ştiinţifice,
acţionează urmărindu-şi propriile interese naţionale.
Comportamentul statelor la nivel internaţional este
influenţat de politica lor externă şi de apărare. Acestea
două sunt puse în acelaşi timp în operă de diplomaţia
apărării, care a început să câştige o importanţă
foarte mare în ceea ce priveşte relaţiile diplomatice
contemporane. În cadrul relaţiilor internaţionale,
un segment foarte important este ocupat de relaţiile
diplomatice, care, la rândul lor, în mare parte, sunt
împărţite între diplomaţia apărării şi diplomaţia
economică.
În cadrul relaţiilor diplomatice internaţionale, ar fi
dezirabil ca diplomaţia apărării să se dezvolte într‑un
raport de proporţionalitate directă cu ameninţările
convenţionale sau neconvenţionale identificate în
mediul de securitate contemporan, pentru a putea
contracara în timp real ameninţările produse de diferite
state sau organizaţii nonstatale agresive asupra stării
de securitate naţionale, regionale şi internaţionale.
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4. Definiţia operaţională a diplomaţiei
apărării
Pentru a analiza modalitatea de operaţionalizare
a diplomaţiei apărării, se impune în primul rând
enunţarea unei definiţii operaţionale a acesteia.
Definiţia operaţională se referă la identificarea unei
soluţii diferite, originale sau obişnuite, folosite într‑un
studiu sau o lucrare de cercetare ştiinţifică pentru a
măsura o variabilă sau un set de variabile ale unui
concept, fenomen sau obiect.
Definiţia operaţională a unui fenomen sau concept
ar trebui să se bazeze pe variabile reale şi pe măsurători
clare, dar există posibilitatea ca, deşi să fie foarte bună
dintr-o perspectivă tehnică, pentru că se referă la o
problemă şi la o soluţie punctuală, să fie încărcată şi de
o relativă doză de subiectivism, cel puţin din prisma
ignorării altor variabile care în alt context şi pentru
alt studiu ştiinţific pot avea o importanţă vitală. Cu
alte cuvinte, definiţia operaţională are limitele ei mai
mult sau mai puţin identificabile. Inclusiv definiţia
operaţională a diplomaţiei apărării, departe de a fi
exhaustivă, este perfectibilă, lăsând posibilitatea ca în
timp să suporte completări, modificări şi actualizări.
Pentru a ajunge la definiţia operaţională a
diplomaţiei apărării, au fost luate în considerare o
serie de elemente, precum: definiţiile conceptuale
ale diplomaţiei apărării; înţelegerea procesului
de operaţionalizare propriu-zisă a unui concept;
analizarea modului şi a posibilităţii de măsurare a unui
concept (inclusiv măsurarea indirectă24); înţelegerea
semnificaţiei termenului „variabilă” şi ulterior a
tipurilor de variabile relevante pentru diplomaţia
apărări.
Înainte de a emite definiţia operaţională a
diplomaţiei apărării, este utilă reamintirea definiţiei
lexicale, care „este înţelesul academic sau universal
dat unui cuvânt sau unui grup de cuvinte (...) şi este
totuşi mai abstractă şi mai formală decât este definiţia
operaţională.”25
Definiţia conceptuală a diplomaţiei apărării a fost
enunţată pentru prima dată în Strategic Defence Review
al Marii Britanii emis în 1998, unde s-a specificat
faptul că aceasta are misiunea de: „ ... a asigura
forţele armate necesare Ministerului Apărării pentru
a îndeplini diverse activităţi pentru a risipi ostilitatea,
pentru a construi şi menţine încrederea, precum şi
pentru a oferi asistenţă în dezvoltarea democratică
şi responsabilă a forţelor armate, aducând astfel o
contribuţie semnificativă la prevenirea şi soluţionarea
conflictelor”26 .
În literatura autohtonă de specialitate, diplomaţia

apărării a fost definită de Sergiu Medar ca reprezentând
„totalitatea acţiunilor desfăşurate de un guvern şi de
personalul implicat de acesta, menite să diminueze
climatul de tensiune sau de ostilitate, să implementeze
noi măsuri de creştere a încrederii între state, să
contribuie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare
şi cooperare între armate şi să asigure condiţiile de
creare sau de funcţionare a alianţelor şi coaliţiilor”27 .
Având ca fundament aceste definiţii şi o serie
de alte interpretări despre diplomaţia apărării,
am identificat următoarea definiţie operaţională a
diplomaţiei apărării.
Diplomaţia apărării este o ramură a diplomaţiei
generale care este folosită de un stat în relaţiile
bilaterale sau multilaterale, în baza politicii externe şi
a politicii de apărare emise de autorităţile legitime ale
statului suveran respectiv, şi este pusă în operă de către
reprezentanţii legitimi ai statului acreditant în statul
acreditar, în scopul construirii (iniţierii) sau creşterii
încrederii dintre state, în scopul folosirii eficiente a
resurselor apărării pentru prevenirea începerii unor
eventuale conflicte sau încheierii unor conflicte, în
cadrul căreia se respectă majoritatea dintre următoarele
cerinţe (adică se contabilizează răspunsuri afirmative
la peste jumătate dintre următoare afirmaţii):
- existenţa ataşaţilor apărării, militari, aero şi
navali;
- apartenenţa la o alianţă politico-militară;
- participarea la exerciţii militare internaţionale;
- participarea la exerciţii militare împreună cu cel
puţin una dintre ţările vecine;
- existenţa unor acorduri de colaborare între
ministerul apărării naţionale al statului respectiv cu
ministerele apărării din alte state;
- existenţa unor vizite oficiale ale delegaţiilor
militare din alte state;
- executarea unor vizite oficiale ale delegaţiilor
militare în alte state;
- primirea unor cursanţi militari străini în
instituţiile militare de învăţământ;
- trimiterea unor cursanţi militari în instituţii
militare de învăţământ din alte state;
- ministrul apărării să fie civil sau armata să fie
controlată de decidenţii politici civili sau de puterea
suverană a poporului;
- existenţa unor proiecte de cercetare ştiinţifică în
domeniul militar care se desfăşoară în colaborare cu
mai multe ţări;
- existenţa unor expoziţii militare la care
sunt invitate şi chiar participă mai multe ţări prin
intermediul firmelor producătoare de echipamente
militare;

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

51

SECURITATE ȘI STRATEGIE MILITARĂ
- existenţa unor manifestări ştiinţifice în cadrul
instituţiilor superioare de învăţământ la care participă
invitaţi din mai multe ţări;
- existenţa unor vizite ale unor nave străine în
porturile militare sau civile cel puţin o dată pe an;
- existenţa unor show-uri sau manifestări aeriene
organizate de Ziua Aviaţiei (sau alte ocazii) la care să
participe şi echipaje cu aeronave din alte ţări;
- existenţa unor consultări oficiale la nivel
parlamentar, guvernamental sau ministerial cu alte
state în privinţa problemelor privind apărarea sau
reforma sectorului de securitate;
- participarea la misiuni internaţionale de
menţinere a păcii, organizate în urma unei rezoluţii
aprobate de Consiliul de Securitate al ONU;
- organizarea de cursuri postuniversitare,
programe de master, stagii de pregătire, ateliere de
lucru în instituţii de învăţământ sau în alte instituţii,
cu tema „Diplomaţia apărării”, în scopul familiarizării
militarilor şi personalului civil care lucrează în
domeniul apărării cu exigenţele acestui domeniu;
- îndeplinirea calităţii de semnatar al „Tratatului
privind Forţele Armate Convenţionale din Europa
(TCFE)”;
- îndeplinirea calităţii de semnatar al „Tratatului
de neproliferare nucleară”28, a „Convenţiei privind
interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si
folosirii armelor chimice si distrugerea acestora”29 şi
al „Convenţiei privind interzicerea utilizării, stocării,
producerii şi transferului de mine antipersonal şi
distrugerea acestora”30.
În definiţia prezentată anterior, am identificat o
serie de variabile calitative dihotomice a căror scală
este formată din două valori antonime („da” sau
„nu”), fără a emite pretenţia că le-am identificat pe
toate. „Convenţia arbitrară” formulată încă din textul
definiţiei susţine că dacă frecvenţa unui răspuns
afirmativ este majoritară, atunci diplomaţia apărării
adoptată de un stat este operaţională sau funcţională.
În principiu, cel mai important aspect pe care
diplomaţia apărării îl promovează este câştigarea
încrederii dintre state. Dacă variabilele calitative
amintite primesc un răspuns afirmativ, în sensul că
sunt îndeplinite, pot contribui semnificativ la creşterea
încrederii dintre state.
Concluzii
Definiţia operaţională a diplomaţiei apărării
prezentată în această lucrare se referă mai mult
la percepţia posibilităţii ca un stat să utilizeze
diplomaţia apărării în relaţiile cu alte state la un
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nivel minim de funcţionalitate şi nu este în măsură
să precizeze cât de înalt este nivelul de eficienţă al
unui corp diplomatic dintr-un stat acreditant într-un
stat acreditar. Pentru depăşirea nivelului minim de
funcţionalitate a diplomaţiei apărării promovată de
un stat, este necesară analizarea fiecărei variabile în
parte şi identificarea unor metode de perfecţionare
pentru fiecare.
Definiţia operaţională dată diplomaţiei apărării
are rolul de a sublinia importanţa unui concept relativ
nou apărut în mediul de securitate contemporan, a
cărui importanţă este de cele mai multe ori apreciată.
Printr-o explicare detaliată atât a ştiinţelor care au
avut un impact major asupra dezvoltării diplomaţiei
apărării, cât şi prin identificarea variabilelor calitative
dihotomice care susţin procesul de operaţionalizare a
diplomaţiei apărării doresc să argumentez faptul că în
relaţiile viitoare dintre state ar fi mai economic şi mai
convenabil să se recurgă la diplomaţie în detrimentul
utilizării forţei. Diplomaţia apărării este unul dintre
instrumentele puterii „soft”31 care are capacitatea de a
aplana o stare conflictuală fără a utiliza forţa şi uneori
chiar şi fără a face apel la ameninţarea cu recursul la
forţă.
Diplomaţia apărării poate constitui, în prezent,
platforma pe care statele îşi pot construi relaţii de
cooperare, de dialog şi de parteneriat care să le asigure
îndeplinirea intereselor naţionale. Faptul că decidenţii
politico-militari din unele state încurajează primirea
sau trimiterea cursanţilor pentru a studia în instituţii
militare de învăţământ din alte state partenere, este un
fenomen care sugerează o anumită doză de încredere
dintre aceste state.
NOTE:
1 Percy BRIDGMAN, The Logic of Modern
Physics, MacMillan, New York, 1927, p. 5, http://evansexperientialism.freewebspace.com/bridgman.htm, accesat
la 14 iunie 2013.
2 Oxford Dictionary of Sociology, Edited by John
SCOTT, Gordon MARSHAL, Oxford University Press,
2009, p. 532.
3 Norman Robert CAMPBELL, Physics: The Elements, Publisher University Press, Cambridge, 1920, p.
267, http://ia600202.us.archive.org/8/items/physicstheelemen029733mbp/physicstheelemen029733mbp.pdf, accesat la 15 iunie 2013.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 268.
6 Ibidem. p. 272.
7 Un exemplu potrivit poate fi considerat „codul
culorilor” din domeniul electronicii, unde rezistoarele
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şi condensatoarele, de exemplu, sunt marcate cu una sau
mai multe linii colorate, fiecărei culori fiindu-i alocată o
anumită valoare. Foarte importantă este poziţionarea liniei
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8 Stanley Smith STEVENS, Mathematics,
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Experimental Psychology, ed., NewYork: John Wiley & Sons,
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University Of Florida, April, 1965, p. 81, http://ia700504.
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2013.
9 Charles West CHURCHMAN, Philburn RATOOSH,
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measurement-definitions-and-theories, accesat la 18 iunie
2013.
10 Edward L. THORNDIKE, „The nature, purposes,
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products” , în The Seventeenth Yearbook of the National
Society for the Study of Education, Public School
Publishing Company Bloomington, Illinois, 1918, p. 16,
http://archive.org/stream/measurementofedu00whiprich/
measurementofedu00 whiprich_djvu.txt, accesat la 24
iunie 2013.
11 Vienna Convention on Diplomatic Relations,
1961, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments /english/
conventions/9_1_1961.pdf, accesat la 28 iunie 2013.
12 Vienna Convention on Consular Relations,
1963, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments /english/
conventions/9_2_1963.pdf, accesat la 28 iunie 2013.
13 „Ştiinţa militară reprezintă un sistem unitar de
cunoştinţe referitoare la legile şi principiile luptei armate,
la formele de organizare, pregătire şi întrebuinţare a forţelor
armate în război, la procedeele şi metodele de ducere a
acţiunilor militare.”, Lexicon militar, Editura Militară,
Bucureşti, 1980.
14 Gheorghe VĂDUVA, Ştiinţa Militară - Rolul
ştiinţei militare în managementul mediului de securitate
şi apărare în procesul de modernizare a societăţii,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” - Institutul de
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PERSPECTIVE ŞI PROVOCĂRI
PRIVIND UTILIZAREA AERONAVELOR
FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD
Dr. Laurenţiu-Răducu POPESCU*

Preocupările privind proiectarea şi construirea
UAV-urilor vizează realizarea unor produse care
să răspundă marilor exigenţe ale viitorului atât
din punct de vedere al platformei, cât şi din punct
de vedere al utilizării. Dar adevărata problemă o
reprezintă implementarea acestora în spaţiul aerian
naţional şi internaţional. În lucrarea de faţă sunt
prezentate câteva dintre provocările şi realizările din
acest segment de activitate în special pe domeniul
reglementărilor naţionale şi internaţionale.
Cuvinte-cheie: UAV, managementul spaţiului
aerian, reglementări UAV, legislaţie UAV.
1. Consideraţii preliminare
Trăim într-o lume a tehnologiei. Aeronavele fără
pilot uman la bord (UAV1) constituie un bun exemplu
în acest sens, aflându-se la intersecţia ştiinţelor
tehnice, economice şi, a ştiinţelor militare. Dacă luăm
în considerare numai primul aspect – ştiinţele tehnice
– UAV-ul reprezintă, astăzi, o fuziune tehnologică
între mecanică, electronică şi informatică.
Succesul înregistrat de UAV-uri în operaţiile
militare recente au generat un interes crescut în
cadrul tuturor categoriilor de forţe armate din
întreaga lume. În domeniul militar, vehiculele aeriene
fără pilot sunt folosite în misiuni de supraveghere,
culegere de informaţii, stabilire a ţintelor, executare a
atacurilor etc., contribuind la realizarea superiorităţii
informaţionale. Concluziile studiilor de specialitate
converg spre o dezvoltare accentuată şi în domeniul

civil, prin spectrul specific de activităţi: cercetare/
patrulare în lungul căilor de comunicaţii, graniţelor,
conductelor de petrol şi gaze, liniilor de înaltă
tensiune, în misiunile specifice poliţiei etc.
Preocupările privind proiectarea şi construirea
UAV-urilor vizează realizarea unor produse care să
răspundă marilor exigenţe ale viitorului atât din punct
de vedere al platformei, cât şi din punct de vedere
al utilizării. Un interes deosebit pe această linie se
manifestă în ţările cu vechi tradiţii în construcţia de
aeronave, puternice din punct de vedere economic
(SUA, Japonia etc.), dar şi în ţările cu potenţial
economic mai redus (Cehia, Suedia etc.). Având
la bază un studiu făcut de JAPCC2 în anul 2008, în
NATO existau mai mult de 25 de modele operaţionale
(cu peste 3.700 de aeronave de tip UAV), acest număr
fiind în creştere de la an la an. Dacă la nivelul anului
2001, în SUA se investeau 667 de milioane $, la
nivelul anului 2012, cifra a ajuns la 3,9 miliarde $,
ceea ce a generat o piaţă a locurilor de muncă destul
de consistentă. Aspectul reflectă atenţia acordată
acestor aeronave de către factorii decidenţi politicomilitari din întreaga lume, dar şi decidenţilor din
mediul economic, care valorifică la maxim această
oportunitate.
Cu toate că, în prezent, în România, aceste
aparate sunt utilizate doar de către Ministerul Apărării
Naţionale, nu putem să nu remarcăm faptul că la nivel
european şi mondial, utilizarea unor astfel de aparate
a crescut şi va creşte exponenţial în mediul civil atât
în ceea ce priveşte exploatarea, cât şi producţia.

Căpitan-comandor dr. ing. Laurenţiu-Răducu POPESCU este conferenţiar în Departamentului forţe aeriene,
navale şi educaţie fizică militară al Facultăţii de Comandă şi Stat Major din Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, Bucureşti şi preşedintele Asociaţiei ,,UVS România”.
E-mail: lpopescu@uvsr.org
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În condiţiile câmpului de luptă complex, când
factorul timp este decisiv în luarea unor hotărâri
corecte, utilizarea UAV-urilor nu face altceva decât
să imprime o abordare ştiinţifică actului de comandă,
oferind acestuia continuitate, siguranţă, fermitate şi
flexibilitate. Întrucât experienţa dobândită până în
prezent în utilizarea UAV-urilor dezvăluie potenţialul
uriaş al acestora, considerăm că nu s-a ajuns la un
grad maxim de întrebuinţare a lor.
2. Necesitatea adaptării cadrului legislativ
naţional cu privire la UAV-uri
Luând act de necesitatea modificării Codului
aerian civil, pentru a permite operarea avioanelor
fără pilot (UAV) în spaţiul aerian naţional, Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Camerei Deputaţilor a iniţiat în sesiunea parlamentară
din anul 2013 o serie de întâlniri cu reprezentanţi
ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Transportului, Ministerului Afacerilor Interne,
precum şi ai Serviciului Român de Informaţii.
În urma acestor întâlniri de lucru a rezultat faptul
că se impune a fi aduse acele completări şi modificări
Codului aerian civil, în scopul actualizării legislaţiei
naţionale, în concordanţă cu dezvoltarea curentă a
aplicaţiilor şi zborurilor cu UAV.
Datorită acestor motive, apreciez că adoptarea
prezentei iniţiative legislative reprezintă o datorie
a Parlamentului României, şi aceasta vine într-un
context în care putem arăta că Legislativul nu doar că
ţine pasul cu dezvoltarea tehnologică, dar şi că, atunci
când este cazul, este cu un pas înainte, înlesnind
mediului economic dezvoltarea spre care tinde.
3. Implicarea Asociaţiei ,,UVS România”
Un sprijin consistent la această iniţiativă l-a avut
şi Asociaţia ,,UVS ROMÂNIA”, persoană juridică
fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental şi
apolitică, înfiinţată în 07 februarie 2012.
Scopul înfiinţării acestei asociaţii a fost acela
de promovare a cercetării, dezvoltării, producerii
şi utilizării de vehicule autonome (UVS3), precum
şi de elaborare de propuneri pentru reglementare în
domeniul UVS în România, prin atragerea oricărui
grup de interes către domeniul ante-menţionat, cum
ar fi: industria naţională, cu întreprinderi mari şi
mici, asigurând fie producţie, fie servicii; autorităţi
naţionale cu drept de reglementare; autorităţi militare
şi civile; autorităţi locale interesate în dezvoltarea
regională; universităţi, academii; asociaţii ştiinţifice

56

şi profesionale, ONG-uri; presa etc.
Argumentele care au stat la baza înfiinţării acestei
asociaţii au fost multiple. Unul dintre acestea este
şi faptul că în România nu a existat o reprezentare
profesională pe acest segment de activitate. La nivel
internaţional există o reprezentare în acest sens, după
cum urmează: Association for Unmanned Vehicle
Systems International – AUVSI, cu sediul în SUA;
UVS International, cu sediul în Franţa; Asociace
vyrobcu bezpilotnich systemu – AVBS (Unmanned
systems Manufacturers Association), Republica
Cehă; UVS, Korea de Sud; JUAV Association,
Japonia; Remote control Aerial Platform Association
(RCAPA), SUA; Russian Unmanned Vehicle Systems
Association (RUVSA); Grupul de lucru Unmanned
Aircraft Systems – UAS WG, Danemarca; UAS WG,
Olanda şi Belgia; UAS WG, Spania; Grupul de lucru
UAV-DACH, Austria, Germania, Elveţia, Olanda,
Italia; UAVS, Marea Britanie; UAS, Norvegia;
Unmanned Aerial Vehicle Systems Association UAVS; Unmanned Systems Canada; UVS, Brazilia;
UVS, Franţa.4
Un alt argument a fost acela că tehnologia
aparatelor de zbor fără pilot (UAV) a cunoscut o
dezvoltare peste aşteptări în ultimul timp, motivat
de aplicabilitatea în cadrul operaţiilor militare de pe
mapamond. În anul 2009, în primul an din mandatul
preşedintelui Barack Obama, s-au ordonat mai multe
atacuri cu drone decât în toţi cei opt ani de mandat ai
predecesorului său, George W. Bush.
4. Aplicabilitatea şi dezvoltarea UAV-urilor
Cercetări recentee efectuate pe intervalul de
timp 2004-2008 au pus în evidenţă aplicabilitatea
UAV‑urilor în cadrul diverselor operaţii, numărul
de vehicule aeriene fără pilot fiind în creştere de la
aproximativ 1.000 la 5.000 de unităţi. Spre exemplu,
în anul 2001, armata americană avea în dotare 50 de
drone. Astăzi, numărul a depăşit 7.500, finanţarea
alocată acestor drone proiectând o susţinere în dauna
programelor convenţionale. Fondurile alocate de
către SUA şi Uniunea Europeană se vor cifra până în
anul 2016 la aproximativ 3,5 miliarde de euro pentru
drone5.
Pentru operarea acestor UAV-uri a fost nevoie de
personal ultraspecializat, ajungându-se, în momentul
de faţă, ca numărul piloţilor de pe aceste vehicule să
fie deja mai mare decât cel al piloţilor specializaţi
în avioane de luptă clasice. Acest aspect a motivat
piaţa de profil militar, dar şi civil. Cu toate că în
domeniul militar comercializarea a avut o tendinţă
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ascendentă, în cadrul pieţei civile, comercializarea
aparatelor de acest tip este încă în fază incipientă,
în ciuda faptului că există suficiente domenii de
aplicare pe acest segment. În Figura nr. 1 se poate
observa perspectiva pe termen scurt şi mediu a
dezvoltării UAV-urilor la nivel internaţional pe
domenii de activitate.
Provocarea constă în faptul că pentru utilizatorul
civil sunt necesare adoptarea unor norme de
siguranţă comune şi a unor măsuri şi proceduri
care să garanteze securitatea zborului şi protecţia
mediului înconjurător.
5. Reglementări la nivel european privind
UAV-urile/RPA
În opinia unor specialişti nu se justifică
implementarea normelor comune pentru toate
categoriile de aeronave fără pilot uman la bord. Şi
aici mă refer la micro şi mini UAV-urile construite
de către amatori, pentru agrement, produse extrem
de rare şi într-un număr limitat de exemplare.
Reglementarea acestei categorii, afirmă specialiştii

din cadrul Uniunii Europene, trebuie să rămână în
responsabilitatea statelor membre, în conformitate
cu Regulamentul 216/2008/EC privind normele
comune în domeniul aviaţiei civile8. În acest sens,
Marea Britanie şi Germania au elaborat deja norme
pentru aeronave cu masa mai mică de 150 kg,. în
sprijinul activităţilor experimentale sau comerciale
executate de entităţi publice sau private.
Probleme apar în cazul produselor de circulaţie
pe teritoriul Uniunii Europene, construite la nivel
industrial şi care au o masă maximă la decolare
redusă, dar care au totuşi performanţe din ce în ce
mai mari. Consider că rezolvarea acestei probleme
trebuie găsită la nivelul Uniunii, pentru atingerea
indicatorilor minimi de siguranţă în zbor şi de
protecţie a mediului.
Paşi concreţi au fost făcuţi în cadrul Comisiei
Europene prin constituirea Grupului european de
coordonare RPA9. Prin constituirea acestui grup se
doreşte ca până în anul 2016 să fie stabilite normele
de integrare a UAV-urilor în spaţiul aerian comun, care
să traseze foaia de parcurs a acestui proiect, în special

Figura nr. 1 Perspectiva pe termen scurt şi mediu a dezvoltării UAV-urilor la nivel internaţional7
pentru aeronave de peste 150 kg.
Agenţia Europeană pentru Siguranţă Aeriană
(EASA) prin Regulamentul 216/2008/EC poartă
responsabilitatea pentru certificarea şi acordarea de
licenţe pentru această categorie.
În vederea realizării siguranţei aeronavelor fără
pilot uman la bord, reglementările prezente ale acestei

agenţii prevăd cinci aspecte majore10 şi anume:
- certificarea aeronavei, inclusiv certificarea de
navigabilitate a aeronavei pilotată de la distanţă;
- certificarea operatorilor;
- licenţierea piloţilor aeronavelor;
- autorizaţia specială, în baza art. 8 al Convenţiei
de la Chicago11 pentru operaţiunile internaţionale
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Clasa

Categoria

Clasa I
< 150 kg

SMALL
>20 kg
MINI
2-20 kg
MICRO
< 2kg

Clasa a II-a
150-600 kg

Clasa a III-a
>600 kg

Raza de acţiune

Exemple
Luna, Hermes 90

50 km (LOS)
25 km (LOS)

Scan Eagle, Skylark, Raven, DH3, Aladin,
Strix

5 km (LOS)
200 km (LOS)

TACTIC
COMBAT

Fără limită (BLOS)

HALE

Fără limită (BLOS)

MALE

Fără limită (BLOS)

Black Widow
Sperwer, Iview 250, Hermes 450, Aerostar,
Ranger

Global Hawk
Predator B, Predator A, Heron, Heron TP,
Hermes 900

Tabelul nr. 1 Clasificare UAV-Extras13
cu aeronave fără pilot;
- îmbunătăţirea planificării de control a traficului
aerian în spaţiul aerian.
Aeronavele trebuie să respecte cerinţele esenţiale
de navigabilitate formulate în Regulament. În acest sens
au fost elaborate câteva dispoziţii pe care aeronavele
fără pilot (implicit şi piesele şi echipamentele acestora)
trebuie să le îndeplinească pentru a opera în spaţiul
aerian, printre care amintim:
a) toate produsele (piesele şi echipamentele
din compunerea UAV) deţin un certificat de tip
(certificatele cu privire la modificările aduse la
certificatul de tip original, inclusiv certificatele
de tip suplimentar). Acest certificat se eliberează
atunci când solicitantul demonstrează că produsul
(piesele şi echipamentele):
• se conformează unei baze de certificare
de tip stabilită pentru asigurarea conformării cu
cerinţele esenţiale menţionate în Regulament;
• nu prezintă trăsături sau caracteristici care
să îi afecteze siguranţa în operare;
• este conform cu specificaţiile detaliate în
materie de navigabilitate.
b) orice operare se va face numai dacă se deţine
un certificat de navigabilitate valid. Acest certificat
se eliberează atunci când solicitantul demonstrează
că UAV-ul:
• este conform cu proiectul (în concordanţă
cu certificatele tip);
• a finalizat încercările şi inspecţiile în vederea
demonstrării operării în condiţii de siguranţă;
• documentaţia este actualizată şi în
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totalitate;
• întreţinerea şi exploatarea (mentenanţa)
este efectuată în conformitate cu cerinţele esenţiale
privind continuitatea navigabilităţii.
Acest certificat de navigabilitate poate fi
suspendat, revocat sau anulat. De asemenea, se
poate emite şi certificat de navigabilitate restrictiv.
Organizaţiile care se ocupă atât cu proiectarea
şi fabricaţia, cât şi cu mentenanţa UAV-urilor
trebuie dispună de autorizaţii de funcţionare potrivit
domeniului de aplicare. Aceste autorizaţii se eliberează
numai atunci când aceste organizaţii demonstrează
capacitatea, mijloacele necesare şi pregătirea
personalului de deservire. Personalul trebuie să fie
autorizat pentru exploatarea respectivului tip de UAV
(sisteme, echipamente, agregate de deservire etc.).
De asemenea, organizaţiile care se ocupă cu
instruirea personalului trebuie să dispună de licenţe/
autorizaţii de funcţionare.
6. Reglementări la nivel naţional
privind UAV-urile
Fără a intra în detalii, prezint foarte sumar o
parte dintre reglementările naţionale emise de
Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu privire
la UAV şi anume RACR-AZAC, Admisibilitatea
la zbor a unor categorii de aeronave civile, ediţia
01/2007, acolo unde sunt prevăzute vehiculele aeriene
fără pilot la bord, cu o masă de operare mai mică de
150 kg.
Documentul oferă o scurtă clasificare a
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UAV‑urilor, precum şi referiri privind aplicabilitatea,
egibilitatea, documentele de admisibilitate la zbor,
modul de întocmire a cererii, emiterea permisului
de zbor naţional, valabilitatea şi modul de reînoire a
acestui permis, înregistrări referitoare la procesul de
emitere, suspendare, revocare sau reînnoire a fiecărui
permis de zbor naţional.
Cert este faptul că pentru UAV-urile care au o
masă maximă la decolare sub 15 kg la nivel naţional
nu este necesar nici un document de admisibilitate la
zbor.
În Legea nr. 399/2005 din 27/12/2005, Publicată
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 10/01/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, la
art. 17 se prevede faptul că ,,o aeronavă civilă poate
opera în spaţiul aerian naţional numai dacă deţine
un certificat de înmatriculare în conformitate cu
prevederile Convenţiei de la Chicago.” Certificatul de
înmatriculare/identificare este documentul individual
care atestă înregistrarea unei aeronave, conferindu-i
acesteia naţionalitatea.
În noile modificări ale Codului aerian trebuie
să fie precizat faptul că acest certificat trebuie să se
afle în permanenţă la persoana care asigură pilotarea
aeronavei fără echipaj de conducere la bord.
De asemenea, potrivit art. 73: ,,Fiecare aeronavă
civilă trebuie să deţină un certificat de navigabilitate
individual, eliberat în urma demonstrării că aeronava
civilă este conformă cu proiectul de tip aprobat
în certificatul de tip şi că întreaga documentaţie,
inspecţiile şi încercările relevante demonstrează că
aeronava este în condiţie de operare în siguranţă”11.
Şi acest articol răspunde dispoziţiilor pe
care aeronavele fără pilot (implicit şi piesele, şi
echipamentele acestora) trebuie să le îndeplinească
în conformitate cu Regulamentul 216/2008/EC.
7. Perspective şi provocări privind UAV-urile
Potrivit Centrului de excelenţă a puterii aeriene
în NATO (JAPCC), certificarea UAV-urilor în
Alianţa nord-atlantică va fi obligatorie pentru clasele
a II-a, respectiv a III-a (Tabelul nr. 1) şi anume acele
aeronave care depăşesc 150 kg. NATO are nevoie
de o politică clară şi o poziţie fermă legată de UAVurile de luptă. Factorii decidenţi din alianţă trebuie
să conştientizeze faptul că UAV-urile sunt parte a
apărării aeriene integrate a NATO.
O mare problemă care trebuie soluţionată
foarte repede atât pe plan naţional, cât şi pe plan

internaţional o reprezintă benzile de frecvenţă.
Nu există suficient ecart de bandă pentru a asigura
necesarul pentru operaţiile UAV actuale. Nu există
frecvenţe dedicate pentru UAV şi nici frecvenţe
standardizate internaţional pentru operaţiile UAV,
aşa cum există pentru operarea aeronavelor cu pilot.
Managementul spaţiului aerian nu permite zborul
UAV în spaţiul aerian nesegregat. NATO alocă,
în prezent, zone restricţionate, în conformitate cu
Ordinul de Coordonare Aeriană (ACO). Dezvoltarea
pieţei civile şi comerciale de UAV-uri depinde foarte
mult de rezolvarea acestor probleme.
Cereri diverse de servicii aeriene cu aceste mijloace
există, însă modalitatea greoaie de alocare de spaţiu
aerian, precum şi lipsa unor proceduri şi reglementări
precise fac dificilă dezvoltarea unui fenomen UAV
în masă. De asemenea, trebuie avut în vedere foarte
precis riscurile şi problemele legate de securitatea
zborului cu aceste drone. Autoritatea Aeronautică
Civilă şi Militară vor avea de parcurs în următoarea
etapă, momente destul de dificile în implementarea
unor reglementări care să răspundă la toate categoriile
de UAV‑uri atât civile, cât şi militare. Provocările nu
sunt numai pe domeniul reglementărilor. Provocări
vor fi şi pe linia certificărilor şi autorizărilor. Trebuie
atraşi în aceste comisii oameni cu expertiză în
domeniu, ceea ce este destul de dificil de realizat în
momentul de faţă pe plan naţional, întrucât numărul
acestor specialişti este extrem de redus. Probleme
vor apărea şi în ceea ce priveşte baza materială şi
infrastructura de omologare şi testare. Va trebui
alocată o zonă aeriană care să nu afecteze traficul
aerian existent. Tot în această locaţie trebuie să
opereze şi şcoala de pilotaj şi instruire a personalului
de deservire a UAV‑urilor. De aici decurge o serie
întreagă de provocări financiare şi tehnice pentru
obţinerea unei finalităţi concrete, şi anume aceea de a
forma personal certificat şi autorizat. Fără o implicare
politică, financiară, dar şi umană serioasă, acest
proces nu poate avea prea curând o finalitate.
Concluzii şi propuneri
În vederea continuării acestor eforturi am înaintat,
la nivelul Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor din
Parlamentul României, mai multe propuneri pe care
le voi enumera succint mai jos.
1. Înfiinţarea unei Agenţii naţionale pe
problematica UAV/UVS.
2. Înfiinţarea unui grup de lucru pentru
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reglementare în domeniu UAV/UVS care să fie bugetat
şi care să răspundă de aspectele legislative legate de
certificări, standarde, armonizări, licenţe etc.
3. Angajarea unor proiecte punctuale cu
aplicabilitate practică în domeniu UAV/UVS. Acestea
trebuie să ofere studii de consultanţă pe domeniu
(ca de exemplu aplicaţii de combaterea grindinei,
monitorizarea culturilor agricole, a pădurilor, a altor
obiective specifice situaţiilor de urgenţă etc.).
4. Iniţierea unui concurs naţional pe categorii
de UAV/UVS. Specificaţiile tehnico-tactice să
fie elaborate de o comisie formată din specialişti
din cadrul: Ministerului Apărării Naţionale
(Departamentul pentru Armamente, Autoritatea
Aeronautică Militară, Universitatea Naţională de
Apărare ,,Carol I”); Ministerul Transporturilor
(Autoritatea Aeronautică Civilă Română); Ministerul
Afacerilor Interne (Direcţia Generală Logistică,
Inspectoratul General de Aviaţie); Ministerul pentru
societatea informaţională.
În urma desemnării câştigătorilor la acest concurs
pe clase de UAV(UVS), pe lângă premiu, să fie oferit
şi un contract cu un beneficiar de stat/privat.
5. Înfiinţarea unui Centru naţional/internaţional
de testare UAV(UVS) în România (de exemplu,
Poligonul de la Capul Midia) pentru extragerea
unor concluzii despre modul în care pot fi utilizate
UAV‑urile în spaţiul aerian nesegregat, prin punerea
la punct a unor proceduri de navigaţie în spaţiul
nesegregat şi prin stabilirea numărului minim de
sisteme de siguranţă şi de avertizare aflate la bord pe
care trebuie să le îndeplinească un sistem UAV(UVS)
dintr-o anumită clasă, pentru a satisface standardele
de siguranţă.
6. Înfiinţarea unui învăţământ specializat în
domeniul UAV(UVS).
Extinderea grupului de lucru nou creat pentru
iniţiativa legislativă de modificare a Codului Aerian,
prin înfiinţarea unui Grup de lucru naţional. Din
acesta, consider că ar trebui să facă parte specialişti
din: Ministerul Apărării Naţionale – Statul Major al
Forţelor Aeriene (Centrul de Operaţii Aeriene – COA
şi Autoritatea Aeronautică Militară), Departamentul
pentru Armamente, Direcţia de Informaţii Militare;
Ministerul Transporturilor – Departamentul Aviaţiei
Civile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română,
Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian
(ROMATSA); Ministerul Afacerilor Interne –
Direcţia Generală Management Operaţional, Direcţia
Generală Logistică, Inspectoratul General de Aviaţie;
Serviciul Român de Informaţii; Ministerul pentru
societatea informaţională; Autoritatea Naţională
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pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
Asociaţia ,,UVS ROMANIA”, precum şi alţi invitaţi:
Academia Forţelor Aeriene, Academia Forţelor
Terestre, Institutul de aviaţie – INAV S.A., Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie
Carafoli”, alţi producători naţionali, universităţi
politehnice etc.
Pentru desfăşurarea activităţii de elaborare a
unui pachet legislativ care să promoveze utilizarea
UAV în spaţiul aerian naţional, consider că se impune
organizarea unui grup de lucru care să analizeze
următoarele aspecte: legislaţia internaţională; direcţii
legislative europene; limitările legislaţiei naţionale;
identificarea domeniilor în care trebuie revizuite/
emise reglementări (proiectare, fabricaţie, exploatare,
operare, licenţiere personal); stabilirea unor subgrupuri
de lucru, a unor foi de parcurs pentru fiecare subgrup
separat, precum şi a resurselor necesare desfăşurării
activităţilor.
De asemenea, sunt de părere că se impun câteva
activităţi de documentare premergătoare începerii
activităţii grupului de lucru, cum ar fi:
• constituirea unei biblioteci/baze de date cu
legislaţia internaţională pentru UAV;
• identificarea punctelor de contact naţionale cu
diferite instituţii internaţionale care au preocupări în
domeniul UAV, printre care menţionez: International
Civil Aviation Organization (ICAO); North Atlantic
Treaty Organisation (NATO); European Aviation
Safety Agency (EASA); EUROCONTROL; European
Defence Agency (EDA); European Space Agency
(ESA); Federal Aviation Administration (FAA); Joint
Air Power Competence Centre (JAPCC); European
Unmanned Systems Centre (EuroUSC);
• organizarea unor discuţii cu actorii de pe piaţa
naţională de UAV-uri: utilizatori finali, proiectanţi,
fabricanţi, autorităţi de reglementare, comercianţi;
• identificarea unor experţi în legislaţie
aeronautică internaţională.
Pachetul legislativ trebuie să facă referire, cel
puţin, la următoarele domenii: navigabilitate (iniţială,
continuitate); operare; personal.
Direcţiile de urmat într-un viitor proiect de lege
sunt, în opinia mea, împărţirea UAV-urilor pe clase
(Tabelul nr.2), folosirea spaţiului aerian nesegregat
UAV din clasa I şi extinderea treptată a accesului la
clasa a II-a, pe măsura dovedirii fiabilităţii acestora
şi, în fine, studierea posibilităţii de supraveghere a
calităţii în procesul de fabricaţie al UAV (pentru
anumite clase).
Desigur, sunt poate mult mai multe provocări
care vor apărea pe parcurs, însă viitorul este unul de
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natură tehnologică, cu implicaţii profunde în viaţa
şi activitatea umană. De maniera în care societatea
românească se va raporta la aceste provocări va

depinde locul, evoluţia şi continuitatea noastră ca
societate în rândul ţărilor cu contribuţie la dezvoltarea
aviaţiei cu şi fără pilot uman la bord.

Clasa

Masa (MTOW)
[Kg]

Certificat de
navigabilitate

Observaţii

I.a

MTOW < 2,5

NU

Lucru aerian deasupra zonelor
populate

I.b

2,5 ≤ MTOW < 7

NU

Lucru aerian deasupra zonelor
nepopulate

I.c

7≤ MTOW < 15

NU

I.d

15 ≤ MTOW <150

DA

I.e

150 ≤ MTOW

DA

Aceleaşi condiţii ca avioanele
pilotate

II.

150≤ MTOW <600

DA

Aceleaşi condiţii ca avioanele
pilotate

III.

MTOW > 600

DA

Aceleaşi condiţii ca avioanele
pilotate

Tabelul nr. 2 – Clasificare a UAV-urilor propusă de Asociaţia ,,UVS România”

NOTE:
1 UAV- Unmanned Aerial Vehicle = vehicul aerian
fără pilot uman la bord.
2 JAPCC- Joint Air Power Competence CentreCentru de excelenţă al puterii aeriene în NATO
3 UVS– Unmanned Vehicles System = Vehicul fără
pilot uman la bord.
4 Notă: Acces on-line către toate aceste organisme
prin link-urile oferite de site-ul Asociaţiei ,,UVS
ROMÂNIA”, www.uvsr.org, https://www.uvsr.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=457&Item
id=112 European Commission Enterprise and Industry
Directorate-General ENTR/2007/065
5 study analysing the current activities in the field
of UAV, Frost & Sullivan, disponibil la http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/security/files/uav_study_element_2_
en.pdf, accesat la 12 august 2013.
6 Ibidem, p. 6.
7 Frost & Sullivan, op.cit.
8 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind
normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea
unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare
a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului
(CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE.
9 RPA – Remotely Piloted Aircraft – Aeronave
pilotate de la distanţă – noul nume folosit de Organizaţia

Internaţională pentru Aviaţia Civilă (ICAO) pentru
UAV.
10 Notice of Proposed Amendment (NPA) 201210, draft opinion of the European Aviation Safety Agency
for a Commission Regulation amending Commission
Regulation (EC) No …/… laying down the common rules
of the air and operational provisions regarding services and
procedures in air navigation and amending Regulations
(EC) No 1035/2011, (EC) No 1265/2007, (EC) No
1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and
(EU) No 255/2010 ‘Transposition of Amendment 43 to
Annex 2 to the Chicago Convention on https://www.easa.
europa.eu/rulemaking/docs/npa/2012/NPA%202012-10.
pdf, accesat la 12 august 2013.
11 Potrivit art. 8 al Convenţiei de la Chicago privind
aviaţia civilă internaţională, nicio aeronavă care poate zbura
fără pilot nu va putea survola teritoriul unui stat contractant
fără a avea o autorizaţie specială a statului respectiv şi în
conformitate cu prevederile acestei autorizaţii. Fiecare
stat contractant se obligă să ia măsurile necesare pentru ca
zborul fără pilot al unei asemenea aeronave în regiunile
deschise aeronavelor civile să fie controlat, în aşa fel încât
să se evite orice pericol pentru aeronavele civile.
12 Reglementarea Aeronautica Civilă Română
RACR-AZAC, „Admisibilitatea la zbor a unor categorii
de aeronave civile”, ediţia 01/2007, Publicat Monitorul
Oficial nr. 637 din 18.09.2007.
13 Sursa : Strategic Concept of Employment for
Unmanned Aircraft Systems in NATO, Joint Air Power
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Competence Centre von-Seydlitz-Kaserne Römerstraße
140 47546 Kalkar (Germany), 2010, p. 6.
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NEOREALISMUL WALTZIAN
ŞI PRAGMATISMUL POLITICII
Dr. Mihai ZODIAN*

Scopul acestui articol este de-a trece în revistă
principalele contribuţii ale lui Kenneth N. Waltz la
dezvoltarea disciplinei relaţiilor internaţionale.
Ţinând cont de limitarea posibilităţilor cunoaşterii
pe care o propunea, indeterminarea concepţiei sale,
acceptarea unui progres moderat, interesul acordat
lui Jean-Jacques Rousseau şi Immanuel Kant şi
de tendinţa recurentă de a-l invoca pe fondatorul
neorealismului în aproape orice discuţie din domeniu,
sugerez că o interpretare care-l situează mai aproape
de dilemele filosofice şi de realismul clasic este mai
potrivită decât imaginea sa consacrată de materialist
şi structuralist. Vor fi discutate aspecte epistemologice,
după care vor fi trecute în revistă principalele sale
contribuţii teoretice şi a operele sale fundamentale.
Cuvinte-cheie: Teoria relaţiilor internaţionale,
Kenneth Waltz, anarhie, balansare, război, scepticism,
pozitivism.
Introducere
Kenneth Waltz (1924-2013) a fost unul dintre
autorii fără de care disciplina relaţiilor internaţionale,
aşa cum ştim astăzi, ar fi fost de neimaginat. Câteva
exemple pot fi utile pentru a evidenţia impactul ideilor
sale. Într-un recent număr special al European Journal
of International Relations, intitulat sugestiv „The end
of International Relations Theory?”, Dunne, Hansen
şi Wright realizează o trecere în revistă a evoluţiei
explicaţiilor şi interpretărilor dominante prin raportare
la ideile elaborate de fondatorul neorealismului cu
mai bine de 35 de ani în urmă, riscând chiar să le
considere pe primele drept „o serie de note de subsol la

Waltz”1. Teoriile neorealiste revin în atenţie de fiecare
dată când politica mondială devine mai conflictuală
sau când se manifestă temeri referitoare la viitorul
relaţiilor dintre marile puteri. În România, a exercitat
o influenţă majoră, directă sau critică, asupra studiilor
lui Mihail Ionescu, ale lui Lucian Dîrdală, Andrei
Miroiu, Simona Soare sau Radu Ungureanu, printre
alţi autori2.
Teoria relaţiilor internaţionale ne ajută să
înţelegem realitatea şi devine deosebit de importantă
în evaluarea politicii globale şi în situaţii de criză3.
Studiul de faţă îşi propune să explice importanţa lui
Waltz printr-o abordare „viciană” moderată, care
separă, epistemologic şi filosofic, studiul naturii de
cel al societăţii. Pe lângă cauzalitate, înţelegerea
reprezentărilor, sentimentele şi scopurile constituie
elemente fundamentale ale cunoaşterii, iar relaţiile
internaţionale sunt importante deoarece domeniul
lor cuprinde întrebări fundamentale referitoare
la valori, pace, război, libertate şi progres. Din
această perspectivă, ideile lui Kenneth Waltz au un
rol constitutiv, nu datorită dezvoltării unui model
pozitivist, ci pentru constanta referinţă la dezbaterile
filosofice fundamentale din modernitate, conţinute
în operele lui Jean-Jacques Rousseau şi Immanuel
Kant: relaţia individ-societate, limitele modernităţii
şi şansele gestionării reuşite a conflictelor4.
Waltz a argumentat că slăbiciunile naturii
umane, pluralitatea statelor şi dezvoltarea armelor
de nimicire în masă nu fac imposibilă ameliorarea
climatului relaţiilor internaţionale, atâta vreme cât
decidenţii sunt raţionali sau prudenţi şi regimurile
moderate. În termenii lui Martin Wight, a fost un
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realist apropiat de groţieni, deşi acestea sunt mai
curând reconstrucţii intelectuale decât şcoli coerente
de gâdire5. Comparativ cu acest mesaj, discuţia despre
testare, verificare, balansare şi aliniere reprezintă
o căutare a condiţiilor în care stabilitatea poate fi
asigurată. Nu accidental, teoria sa a fost considerată
„defensivă” de autori precum John Mearsheimer şi a
permis nu doar dezvoltări „ofensive” şi materialiste,
ci şi conceptualizări „cooperative”, precum cele
ale lui Robert Jervis şi Charles Glaser6. Ca şi
Morgenthau, abordarea sa este vulnerabilă faţă de
tensiunea evidenţiată de Pierre Manent în discuţia
despre Machiavelli, cea dintre necesitate descriptivă
şi necesitatea normativă, cu trimitere la liberul
arbitru, o posibilă explicaţie, alături de consideraţii
epistemologice, pentru indeterminarea teoriei sale7.
Studiul începe printr-o discuţie dedicată
evoluţiilor filosofice din domeniul disciplinei relaţiilor
internaţionale, în special celor epistemologice şi
ontologice, cu scopul de a dezvolta argumentul
principal. Inspirat de modelele realismului moderat
şi al idealistului pragmatic dezvoltate de Ruth
Grant, de abordarea normativă a lui Martin Wight
şi de critica etică8, voi încerca să indic aproprierea
dintre presupoziţiile normative ale lui Kenneth Waltz
şi proiectele lui Hans Morgenthau, Jean-Jacques
Rousseau şi Immanuel Kant. Următoarele două
capitole vor detalia cele două opere principale, Omul,
statul şi războiul şi Teoria relaţiilor internaţionale.
În final, sunt discutate principalele critici, care au
avut şi rolul de a reorienta dezbaterile şi temele de
cercetare din ultimele decenii, un rol important
revenind deconstructiviştilor şi teoriei critice, din
raţiuni similare cu cele care au asigurat centralitatea
discursivă a lui Kenneth Waltz, importanţa subiectelor
şi a valorilor implicate, alături de o relaţie ambiguă şi
deseori controversată cu evenimentele şi recepţia.
1. Între prudenţă şi ştiinţă
În parte, ca urmare a influenţei lui Waltz, dar şi
prin recepţia hermeneuticii şi a postructuralismului,
disciplina relaţiilor internaţionale a intrat într-o lungă
perioadă de dezbateri ontologice, gnoseologice,
epistemologice şi metodologice9. Potrivit lui Dunne,
Hansen şi Wright, acum ne-am afla într-o perioadă de
destindere pluralistă, deşi numai acum câţiva ani se
discuta despre legitimitatea finanţării cercetărilor10. Ca
urmare, orice abordare trebuie să includă şi asemenea
chestiuni, care contribuie pe de o parte, la un mai
bun spirit critic, pe de altă parte, supraestimează
rolul filosofiei ştiinţei şi riscă să subestimeze
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necesitatea studierii unor fenomene „concrete”. Cea
mai interesantă tipologie îi aparţine lui Ole Waever,
care deosebea între teorii ale alegerii raţionale,
instituţionaliste, constructiviste şi deconstructiviste,
o clasificare încă de actualitate, în linii mari11. Temele
esenţiale la care trebuie să se raporteze cercetătorii
se referă la relaţia dintre obiect şi subiect, relaţia
dintre individualism şi holism, epistemologia (cum
înţelegem teoretizările, de ce putem cunoaşte?).
1.1. Puncte de vedere epistemologice
Abordarea de faţă îmbină pluralismul interpretărilor
cu recunoaşterea interdependenţei dintre concepte
şi ceva numit „realitate”12. La bază, sunt influenţat
de ideile lui Vico, în sensul în care cred că există o
deosebire fundamentală între ştiinţele naturale şi cele
umaniste: pentru a înţelege structurile şi schimbările
sociale trebuie să studiem şi reprezentările actorilor,
deoarece în funcţie de idei şi scopuri putem cunoaşte,
în parte şi felul în care se vor comporta13. Ca şi în
cazul primelor, există o dependenţă a faptelor de
teorii, căreia i se adaugă imposibilitatea observaţiei
şi a testării sistematice şi precise, dificultatea derivată
de a distinge între variabile, problema liberului arbitru
şi etica.
Teoriile raţionaliste şi empiriste pun accentul
pe o combinaţie de metode deductive şi inductive,
observaţie şi experiment, uneori prin analogie
cu fizica sau cu economia, ce permit cel puţin
respingerea celor inadecvate, în timp ce contestatarii
lor se referă îndeosebi la metodele hermeneutice.
După cum a susţinut Umberto Eco, hermeneutica
presupune tot timpul ceva ce trebuie interpretat,
în timp ce nu toate conceptualizările sunt egale,
tocmai deoarece „obiectul” opune rezistenţă. În stil
weberian, Raymond Aron a argumentat că cele două
formule epistemologice sunt interdependente, „toate
covariaţiile statistice cer comprehensiune, toate
comprehensiunile, o confirmare statistică”14, „indică
două modalităţi posibile ale oricărei explicaţii”, cum
procedează de obicei istoricii15. Am avea un proces
dinamic de „negociere” între acel ceva şi reprezentări,
înrudit cu modelul popperian al falsifiabilităţii, dar
care ţine cont şi de context, unul dintre motivele
pentru care, în relaţiile internaţionale, deşi întâlnim
o diversitate de concepţii, totuşi numărul lor este
limitat16. Sunt două mari posibilităţi de a aprecia un
autor: studiul textului şi pe cel al validităţii ideilor
(fie prin testare, fie prin receptare), în articolul de faţă
fiind urmată prima abordare.
Cum putem interpreta impactul unui autor,
ţinând cont de cele de mai sus? Într-o conferinţă
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celebră, Michel Foucault discuta despre „fondatori
ai discursivităţii”, autori care nu numai că anunţă
o serie de teme cu impact, dar şi „posibilitatea şi
regula” pentru crearea altor texte17. Cele trei tradiţii
intelectuale ale lui Wight sunt reconstrucţii, cum
remarca Hedley Bull, nu putem vorbi despre curente,
ci mai curând despre asemănările de familie amintite
anterior, în care contextul şi interacţiunea contează mai
mult decât dogma, deşi accentul pus pe dilemele eticii
politice rămâne18. Din această perspectivă, Kenneth
Waltz este important nu numai pentru elaborarea unei
teorii coerente, cu o oarecare capacitatea de explicaţie
şi care poate fi mai mult sau mai puţin contestată prin
comparaţie cu alternativele, ci şi pentru că ridică
probleme normative tipice modernităţii, adaptate
contextului epocii, ce-au justificat raportarea aproape
constantă a cercetătorilor din relaţiile internaţionale
la opera sa19. Mai precis, el a adaptat nu numai
pesimismul lui Rousseau la studiul războiului şi
balanţei puterii din contemporaneitate, ci s-a raportat
în mod direct la etica şi epistemologia lui Immanuel
Kant, care îmbina recunoaşterea limitelor raţiunii, cu
încrederea în potenţialul de progres şi pragmatismul
în acţiune. Neorealismul său poate fi privit şi ca o
combinare între Critica raţiunii pure20, Pacea eternă
şi-un anumit spirit practic, al recunoaşterii importanţei
politicii puterii cu scopul de a o modera, cum pare să
sugereze unul dintre articolele lui Waltz21, ceea ce ar
pune sub semnul întrebării importanţa pozitivismului
prea uşor imputat de către critici.
1.2. O controversă nelămurită
Receptarea lui Kenneth Waltz oferă imagini
contrastante. Teoreticianul neorealist a fost considerat
când un adept al politicii de putere şi-al bipolarităţii,
când un susţinător al unei imagini defensive
despre sistemul internaţional; când pozitivist, când
insuficient de pozitivist, când prea holist, când
prea individualist22. Ambiguitatea concepţiei sale,
controversele provocate şi senzaţia de ordine produsă
de lecturarea lucrărilor sale, care îmbinau problemele
concrete cu o concepţie impresionantă asupra
relaţiilor internaţionale, îi asigură un rol de „fondator
de discursivitate”23.
Se spune că de fiecare dată, recitim altă carte24.
Operele lui Waltz, îndeosebi Omul, statul şi războiul
şi Teoria politicii internaţionale, ridică trei mari
probleme. Explicaţia sa este indeterminată din
punct de vedere cauzal, după cum recunoaşte în cea
de-a doua sa lucrare fundamentală; epistemologia
conţine o contradicţie între confirmare şi falsifiere,
în timp ce problemele legate de testare şi metode

nu sunt abordate în mod sistematic. Concomitent,
concepţia sa despre capabilităţi nu este materialistă25;
puterea nu se reduce la resurse, ci la o influenţare
probabilistică între actori; iar lucrarea sa profund
abstractă se încheie cu un capitol dedicat diplomaţiei
marilor puteri, similar lui Morgenthau şi Kissinger,
după ce primul său demers major se inspira din două
teorii etice. Alături de alte aspecte, precum procesul
de concentrare a capabilităţilor, intuirea riscului
epuizării Uniunii Sovietice din cauza competiţiei cu
Statele Unite din Teoria politicii internaţionale şi
simpatia faţă de Kant şi teoria păcii democratice din
Omul, statul şi războiul, pun sub semnul întrebării
interpretarea sa uzuală ca autor structuralist, etatist
şi materialist. O nouă interpretare este necesară, una
care să îl aducă pe Waltz mai aproape de sursele de
inspiraţie ale disciplinei, filosofia şi istoria politică,
considerând că aspectele sociologice, economice şi
pozitiviste au fost exagerate.
Stephano Guzzini a conceput demersul realist
ca o tentativă mereu eşuată de a introduce în mediul
academic american experienţa diplomatică europeană,
cu scopul de a fonda un nou domeniu de studiu. În
mod aparent contradictoriu, el îl vede pe Waltz doar
ca o alternativă pozitivistă la teoriile liberale ale
interdependenţei, exagerând aspectele scientiste,
materialismul şi diferenţa dintre cele două lucrări
majore ale autorului26. Această explicaţie, inspirată
de teoria revoluţiilor ştiinţifice prin intermediul
paradigmelor succesive a lui Thomas Kuhn şi
de criticile deconstructiviste apărute în replică
la
publicarea Teoriei politicii internaţionale, nu
lămureşte chestiunea indeterminării teoriei lui Waltz,
nici continuitatea cu Omul, statul şi războiul sau
impactul continuu al operei sale asupra disciplinei
relaţiilor internaţionale. Asemănător lui Michael
Williams, tind să văd realismul mai curând în termenii
unei „asemănări de familie” wittgensteiniene, cu
sensuri diferite în funcţie de contexte şi totuşi legate,
mai curând decât ca pe o paradigmă sau un program
de cercetare27.
John Ruggie a argumentat că neorealismul lui
Waltz conţine două aspecte: „structura profundă”,
discuţia despre anarhie, pe de-o parte şi diferenţierea
unităţilor, alături de balanţa capabilităţilor, pe de
alta28. Deosebirea depăşeşte opoziţia dintre legi şi
teorii, deoarece modelul pozitivist logic invocat de
critici intră în tensiune cu credinţa lui Waltz că nu
se pot explica decât unele generalităţi în relaţiile
internaţionale şi evoluţia conceptuală a sa. O explicaţie
alternativă îl aduce pe autor mai aproape de realismul
clasic, prin împărtăşirea aceluiaşi scepticism moderat
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şi-a unei soluţii similare, de cooperare între lideri
raţionali, sensibili la importanţa puterii şi la riscurile
implicate de conflictualitate29.
Originalitatea lui Waltz se datorează capacităţii
de a sintetiza îndoielile faţă de progres, cu explicaţia
socială a conflictelor, aparţinând lui Rousseau
şi evoluţionismul kantian.
Ceea ce au în
comun scepticismul moderat al lui Morgenthau,
concepţia lui Rousseau despre relaţiile internaţionale
şi etica pacifistă a lui Kant este o preocupare pentru a
concilia obiectivele morale cu spiritul de îndoială şi
pragmatismul. Ruth Grant a remarcat că există puncte
comune între moralismul radical şi „machiavelismul”
limitat: politica ne face dependenţi de alţii, ceea ce
limitează posibilităţile realizării valorilor absolute,
dar prin inteligenţă şi prudenţă, putem concilia cele
două domenii, dacă evităm atât moralismul rigid, cât
şi coruperea interioară. În opinia autoarei, realistul şi
revoluţionarul flexibil devin foarte apropiaţi, într-o
argumentare destul de apropiată de cea a lui Martin
Wight30. Iar în interpretarea lui Pierre Manent, tocmai
tensiunea dintre o necesitate (influenţa structurii la
Waltz) şi felul în care se comportă oamenii deschide
epoca modernă din punct de vedere intelectual, odată
cu Machiavelli31.
Kenneth Waltz creionează această poziţie în Omul,
statul şi războiul şi într-o serie de publicaţii anterioare,
elaborând elementele principale ale concepţiei sale
(nivelurile de analiză, anarhia, balanţa), înainte de-a
doua sa lucrare majoră. Pozitivismul critic joacă un
rol subordonat, de explicitare a concepţiei sale, dar,
ca şi la Morgenthau, după cum a remarcat Guzzini,
intră în contradicţie cu principiile normative ale
sale. Concepţia epistemologică vagă, indeterminarea
teoretică, dificultăţile de testare, preocuparea faţă de
gestionarea colectivă a relaţiilor internaţionale din
Teoria politicii internaţionale, nu pot fi explicate
prin scientism, ci prin preferinţa acordată principiilor
politice anterioare.
Mesajul lui Waltz este că, pe termen lung, dacă
deciziile sunt raţionale, putem asista la un progres
gradual al relaţiilor internaţionale. În aceste condiţii,
sistemul global limitează posibilităţile de expansiune,
prin alianţe, înarmare sau descurajare, dacă actorii
aplică politici prudente32. Pe termen lung, acesta
ar trebui să selecteze tocmai comportamentele şi
unităţile care respectă regulile politicii eficiente,
reducând agresivitatea şi încurajând o anumită ordine,
cum sublinia Bennett, o poziţie destul de apropiată
de cea a lui Kant, principala deosebire fiind tocmai
scepticismul moştenit de la Morgenthau33.
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Waltz se remarcă prin firul roşu al pragmatismului
reformist, inspirat de tensiunea dintre scepticismul
conservator şi speranţa progresului, care l-a făcut
să vadă asemănări între concepţii aparent opuse.
Aderenţa sa la pozitivism a fost exagerată, cum, în
viziunea sa, nu putem cunoaşte decât „puţine lucruri,
dar importante”, restul aparţine şansei34. Delimitarea
dintre principiu, separare funcţională şi capabilităţi de
origine structuralist-funcţionalistă merge pe urmele
concepţiei sociale a lui Rousseau. Moderaţia efectelor
anarhiei în condiţiile existenţei unor elite raţionale şi
meliorismul structuralismului, observate de Miroiu şi
Bennet, amintesc de proiectele reformatoare ale lui
Morgenthau şi Kant.
1.3. Principalele influenţe asupra neorealismului
waltzian
Hans Morgenthau pornea de la o concepţie
pascaliană a naturii umane, nu atât rea, cât
neputincioasă, „o creatură care, fiind conştientă de
sine şi-a pierdut inocenţa animală şi securitatea”35,
tendinţa pozitivistă sau scientistă fiind văzută de el
ca reprezentând o încercare utopică de a-i depăşi
sau compensa limitările. Succesele ştiinţei moderne
au condus la speranţe idealiste de reformare a lumii,
prin raţiune, educaţie şi progres moral şi instituţional,
în paralel cu ascensiunea burgheziei în societăţile
occidentale36. De-aici şi subestimarea politicii,
îndeosebi a relaţiilor internaţionale şi a luptei pentru
putere caracteristice domeniului şi preferinţa pentru
raţionalism sec, monism epistemologic şi explicaţii
monocauzale37.
Fondatorul realismului postbelic considera
că socializarea restrângea abilitatea de cercetare
a domeniilor umaniste, scopurile, susţinerea şi
metodele lor38, dar că există „o anumită regularitate şi
o anumită ordine” care fundamentează cunoaşterea39,
studiul urmând a revela posibilităţile contextelor
sociale particulare, care limitează parţial posibilitatea
de alegere, o îmbinare între şansă şi logică40. Există o
tensiune generică dintre dorinţa de putere şi moralitate,
care poate fi totuşi moderată prin preferinţa pentru
răul cel mai mic, raţionalitate politică şi morală şi
spiritul practic evidenţiat de Guzzini pe urmele lui
Oakeshott41. În consecinţă, Morgenthau a oferit
soluţia unei reforme graduale prin diplomaţie şi
utilizarea inteligentă a balanţei resurselor în scopul
realizării unui sistem de instituţii de securitate capabil
a gestiona conflictele dintre state, în principal42.
„Omul e născut sclav, dar pretutindeni, el doreşte
să fie stăpân”43, prin această idee se vede apropierea
dintre Morgenthau şi Rousseau şi aparentul paradox
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al existenţei unui teren comun între conservatorii
liberali din relaţiile internaţionale şi strămoşul
stângii şi al constructivismului. Ideile filosofului
genevez sunt destul de greu de interpretat şi par
uneori contradictorii, fiind, printre altele, răspândite
în mai multe texte, unele dintre ele fragmentare44.
Cu toate acestea, două momente fundamentale din
istoria intelectuală postbelică se referă în mod direct
la acesta: teoria dreptăţii ca echitate a lui John Rawls
şi Gramatologia lui Jacques Derrida45. Rousseau a
fost privit, alternativ, ca sursă a realismului, a ideii
reformării morale, al teoriei păcii democratice sau ca
un neostoic46.
Pentru John Rawls, Stanley Hoffman sau
Michael Williams, el oferea un model federativ sau
confederativ de depăşire a tensiunilor şi conflictelor,
fundamentat pe voinţa generală a cetăţenilor47.
Pentru Judith Shklar, Rousseau era un utopist, critic
al societăţii moderne, dar neinteresat de reformarea
acesteia48. În viziunea lui Céline Spector, ideile
sale denotă un scepticism profund faţă de depăşirea
dilemelor relaţiilor internaţionale49. Ruth Grant a
oferit aici o cale de mijloc, o interpretare care îl
prezintă pe acesta mult mai apropiat de realismul
moderat, mai ales în ceea ce priveşte încrederea sa
în flexibilitatea mijloacelor de aproximare a idealului
moral, dar menţinând diferenţa normativă50.
Pentru filosoful genevez, omul era bun de la
natură, dar interacţiunile şi societatea l-au transformat
în mod radical. Rousseau identifica trei etape: starea
de natură, „epoca colibelor” şi societatea51. Odată
cu intensificarea interacţiunilor şi cu răspândirea
proprietăţii private din cea de-a doua etapă, avea
loc o modificare a personalităţii, iubirea de sine şi
mila fiind copleşite de amorul propriu, egoismul şi
vanitatea. Formarea societăţii a generat presiuni
competitive asupra tuturor grupurilor umane, care au
fost presate a imita acest model de organizare pentru
a supravieţui52. În acelaşi timp, omul este perfectibil,
iar amorul propriu deschide calea şi pentru iubire şi
solidaritate. Soluţiile morale pentru Rousseau constau
într-o confederaţie a popoarelor, care să modereze
consecinţele anarhiei, dar o considera „prea bună
pentru a fi adoptată”53 sau în educaţie, pe care o critică
ulterior54.
Pacea eternă a lui Immanuel Kant reprezintă
cea mai cunoscută pledoarie pacifistă şi se remarcă
tocmai prin îmbinarea idealurilor morale, a datoriei
şi a spiritului pragmatic. Este interesant de remarcat
că filosoful german a fost profund influenţat de
Rousseau, nu numai în ceea ce priveşte legătura dintre
imperativul categoric şi voinţa generală, dar şi referitor

la ideea unei ligi a republicilor, legată de un contract
social al cetăţenilor raţionali şi liberi care acceptă însă
constrângerile morale55. Cunoaşterea noastră se reduce
la fenomene, supuse categoriilor umane ale spaţiului,
timpului, cauzalităţii etc. dar scopurile etice ne pot
ridica deasupra lumii naturale, ghidându-ne voinţa,
pe care suntem obligaţi a o considera liberă56. Pacea
trebuie să fie un deziderat şi un obiectiv realizabil,
deoarece din starea conflictuală hobbesiană, creşterea
costurilor războiului şi dezvoltarea comerţului fac ca
armele să devină mai puţin utile, în timp ce organizarea
republicană schimbă mecanismul de decizie dinspre
grupuri restrânse către cetăţenii neinteresaţi de
pierderi, iar o ligă asigură evitarea consecinţelor
negative ale anarhiei, fiind preferabilă ierarhiei57.
Morgenthau a venit cu tragedia condiţiei umane
şi imperfecţiunea cunoaşterii: într-o lume ostilă,
putem şti doar anumite lucruri, raţiunea noastră fiind
limitată de haos şi şanse. Rousseau a definit condiţia
fundamentală a relaţiilor internaţionale, anarhia, ca
pe un produs al formării şi interacţiunilor diverselor
societăţi, care face problematică supravieţuirea/iubirea
de sine şi-a evidenţiat natura socială a războiului. Kant
a oferit ideea unui progres condiţionat şi eventualitatea
coordonării dintre moralitate şi interes.
Toţi autorii discutaţi sunt pragmatici, proiectele lor
de reformă se folosesc de cointeresare şi construcţie
instituţională pentru a constrânge şi a motiva actorii
internaţionali pe termen lung. De asemenea, puterea
joacă un rol important în respectivele teorii politice.
Indeterminarea structurii waltziene care l-a nedumerit
pe Wendt poate fi înţeleasă numai în termenii concepţiei
lui Morgenthau despre limitele cunoaşterii şi critica
pozitivismului. Epistemologia lui Waltz este derivată
din Critica raţiunii pure, prin ideea că rolul teoriei
este de a explica necesitatea legăturilor identificate
prin observaţie, necesitate ce există doar conceptual,
în timp ce lumea reală nu poate fi cunoscută în mod
direct. Nu mai trebuie argumentată datoria lui Waltz
către Rousseau, prin ideile anarhiei drept condiţie şi
supravieţuire ca scop şi faţă de Kant pentru critica
ierarhiei, în timp ce balanţa tot timpul nesigură a
puterii aminteşte de concepţia lui Morgenthau.
Tot aici se văd şi limitele neorealismului: dacă
acţiunea politică este parţial determinată, atunci trebuie
să trecem dincolo de structură, cum efectele sale pot
fi negate de caracteristici ale indivizilor şi grupurilor.
După cum considera Pierre Manent, discutându-i
pe Machiavelli şi Rousseau, „eficacitatea maximă
atribuită necesităţii pentru asigurarea identităţii dintre
indicativ şi imperativ presupune o transformare a
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lumii, tocmai pentru că necesitatea nu este – la modul
indicativ – atotputernică, pentru că ea nu este cu orice
preţ necesară ... cere o nouă definire a indicativului
care să cuprindă, simultan, starea prezentă
nesatisfăcătoare şi perspectiva altei stări în care
domnia necesităţii să fie neştirbită şi incontestabilă;
ea cere recursul la istorie”58. Sau in termenii relaţiilor
internaţionale, acceptând dilema securităţii, suntem
obligaţi să ne întoarcem la actori şi indivizi, pentru
a explica ceva, un lucru de care Waltz era conştient,
dar care poate fi ignorat, printr-un accent prea mare
pus pe a treia imagine. Firul roşu al realismului este
filosofia pesimistă a necesităţii politice, iar Waltz nu
s-a depărtat cum consideră criticii, ci a definit Fortuna
în alţi termeni59. În continuare, începe discutarea
operelor majore ale lui Waltz.
2. Consacrarea nivelurilor de analiză
Publicată în 1959, Omul, statul şi războiul a
reprezentat o lucrare fundamentală în dezvoltarea
studiului relaţiilor internaţionale60. Cu această ocazie,
Kenneth Waltz a consacrat cele trei „imagini” ale
domeniului, numite ulterior niveluri de analiză, ca
modalitate de clasificare a cauzelor conflictelor.
Prin ideea anarhiei privită drept cauză permisivă
a conflictelor, autorul se detaşează, într-o oarecare
măsură, de realismul clasic. Waltz şi-a propus să
identifice cauzele războiului, privit în general ca
fenomen social, nu pe cele ale unui conflict particular,
în speranţa că discuţia speculativă poate conduce
la elaborarea unor programe coerente de control.
Din acest motiv, metoda lui Waltz era de-a discuta,
nivel cu nivel, necesitatea şi suficienţa explicaţiilor
propuse. Punctele slabe identificate ar fi justificat
opţiunea pentru o imagine superioară, cu un grad mai
mare de generalitate.
Ideea era cumva în aer. În afara clasicelor discuţii
despre individ şi societate, explicaţiile micro şi
macroeconomice, disjuncţia dintre teoria relativităţii
şi mecanica cuantică indicase că realitatea fizică
poate diferi în funcţie de niveluri, ceea ce implica
perspective şi legităţi deosebite61. Cu vreun deceniu
în urmă, Fernand Braudel publicase celebra sa istorie
a Mediteranei, unde un eveniment politico-militar
este interpretat prin intermediul a trei etaje, trei
structuri temporale diferite, durata lungă a geografiei
umane, cea a conjuncturilor, stratificarea economică
şi politică şi evoluţiile curente, în acest caz bătălia
de la Lepanto, din 1571 şi mai larga rivalitate dintre
Spania şi Imperiul Otoman62. Disciplina relaţiilor
internaţionale fusese dominată de realismul pesimist,
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reprezentat mai ales de Hans Morgenthau, care se
confrunta cu critici la adresa recursului la natura
umană, sub impactul behaviorismului şi lucrările unor
autori ca John Herz ce-au pus sub semnul întrebării
limitele interpretărilor concentrate asupra luptei
pentru putere63.
Omul, statul şi războiul a inovat conceptual
sau cel puţin a clarificat o dezbatere, prin separarea
celor trei imagini în funcţie de care autorul a împărţit
teoretizările. Prima era centrată pe om, pe trăsăturile
sale universale, reunite în termenul de natură sau
pe caracteristicile psihologice ale decidenţilor.
Cauzele războiului s-ar regăsi în specificul şi în
comportamentul uman64. Natura umană nu reprezintă,
în mod obligatoriu, un concept individualist. În
concepţia aristotelică, ea presupune sociabilitatea,
o idee reluată ulterior de Hugo Grotius şi parţial de
John Locke. Deşi Waltz a compromis teoriile relaţiilor
internaţionale fundamentate pe credinţa în bunătatea
sau răutatea oamenilor, nu a reuşit, nici măcar în
conceptualizarea sa, să le respingă în întregime, după
cum vom vedea mai jos. Autorul considera că dacă
natura umană nu se poate schimba, comportamentul,
în schimb, poate fi influenţat prin instituţii.
Asemănător lui Hobbes şi Spinoza şi mai ales
Rousseau, teoreticianul neorealist a accentuat
importanţa instituţiilor în definirea calităţii vieţii
politice. Pare ironic, dar autorul care a consacrat
ideea existenţei unei diferenţe radicale între aspectele
interne şi externe, a subliniat continuitatea tematică
a celor două domenii interne, prin intermediul
filosofiei politice. În viziunea autorului, însă,
teoriile regimurilor politice nu ofereau o interpretare
mulţumitoare deoarece implicau existenţa perfecţiunii
sociale65, ceea ce intra în contradicţie cu premisa
sa filosofică pesimistă. Mai mult, interpretările
respective ignorau faptul că statele interacţionează,
formează un sistem care influenţează comportamentul
lor, aşa cum instituţiile interne influenţează acţiunile
umane, indiferent de natura indivizilor şi a grupurilor,
deci regimurile dictatoriale pot provoca războaie în
viziunea lui Waltz, dar ele nu explică războiul ca
fenomen general66. Acest lucru influenţa şi şansele
de realizare ale programelor politice, deoarece, dacă
nu toate unităţile sunt caracterizate de moralitate şi
schimbarea nu se produce concomitent, reiese că
războiul rămâne o posibilitate. Interesant este că
Waltz nu respingea ce avea să se numească ulterior
teoria păcii democratice, ci doar îi limita utilitatea.
El acceptă că regimurile liberale au anumite avantaje,
la fel cum preia concepţia pesimistă despre natura
umană, ceea ce îi moderează realismul.
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În căutarea unui răspuns satisfăcător, Kenneth
Waltz era inspirat de Tucidide, Machiavelli, teoria
jocurilor şi mai ales de parabola jocului cerbului
evocată de Rousseau. În momentul în care a apărut
prima comunitate politică, argumenta autorul, ceilalţi
oameni, ori imită modelul, ori sunt pierduţi67. Cauza
permisivă cea mai importantă era tocmai structura
sistemului internaţional, anarhia, absenţa unui
suveran comun care să asigure pacea. Caracteristicile
sistemului internaţional stimulează comportamentul
egoist şi calculele pe termen scurt, în dauna interesului
comun potenţial, susţinea Waltz. Cooperarea
devine improbabilă deoarece este profitabil să
încalci înţelegerile şi să ignori solidaritatea. Pe
lângă imperfecţiunile naturii umane şi dificultăţile
regimurilor, insecuritatea şi conflictualitatea
reprezintă condiţii ale mediului internaţional. Deci,
nu putem înţelege războaiele decât dacă îmbinăm
anarhia, caracteristicile statelor, trăsăturile liderilor,
adică cele trei niveluri de analiză. Echilibrul puterii
sau federalismul erau, potrivit lui Waltz, principalele
răspunsuri derivate din a treia imagine la problema
războiului. Autorul american respinge a doua
opţiune, de teama unui potenţial autoritarism, inspirat
şi de pesimismul său, după cum a subliniat Lucian
Dîrdală68.
Lucrarea atrage atenţia asupra importanţei
legăturilor dintre filosofia politică şi relaţiile
internaţionale şi poate fi citită, fie şi numai din
acest motiv, ca o istorie a ideilor despre război şi
pace, în special cele din epoca modernă. Alături de
recenzia lui J. Davis Singer lucrarea a consacrat
ideea studierii relaţiilor internaţionale din perspectiva
celor trei niveluri de analiză, schimbare care a adus o
oarecare claritate conceptuală în domeniu. Realismul
şi liberalismul naturii umane au fost împinse pe
un plan secundar, dar au continuat să exercite o
influenţă, uneori decisivă69. Omul, statul şi războiul
s-a remarcat prin trei trăsături distinctive, preferinţa
către continuitate în definirea celor trei imagini,
modernismul filosofic şi pesimismul tipic curentului
realist din domeniul relaţiilor internaţionale. Cele trei
niveluri indică o influenţă filosofică, dar şi o tentativă
pozitivistă destinată obţinerii unei mai mari clarităţi
în definirea cauzelor şi controlul efectelor. Tensiunea
dintre normativ şi explicativ va influenţa nu numai
evoluţia teoriilor lui Waltz, ci şi dezbaterile ulterioare
din cadrul Relaţiilor Internaţionale.
Principalele teze ale Teoriei politicii internaţionale
se regăsesc în Omul, statul şi războiul: distincţia
ierarhie-anarhie, structura drept cauza permisivă
a conflictelor, ipoteza supravieţuirii drept condiţie

minimală. Abordarea critică a epistemologiei
permite concilierea, pe termen lung, între o realitate
potenţial violentă şi aproximarea unui ideal moral,
prin intermediul subiectivităţii şi al autonomiei, după
cum considera chiar Waltz într-un articol important
dedicat lui Immanuel Kant70. Chiar dacă nu putem
face lumea mai bună aici şi acum, în acelaşi timp,
fiind şi fiinţe libere, putem folosi condiţiile socialpolitice pentru a ne ameliora soarta, chiar dacă suntem
creaturi interesate şi dominate de pasiuni71. Discuţia
despre tendinţa automată de balansare, legătura dintre
polaritate şi stabilitate şi încrederea în descurajare
amintesc de accentul pus de Kant pe creşterea
costurilor războiului ca instrument de socializare a
statelor şi de promovare a republicanismului, alături
de comerţ şi de accentul pus pe Rousseau asupra
naturii sociale a problemelor conflictualităţii.
3. Reforma structuralistă
Prin Omul, statul şi războiul, Waltz a consacrat
ideea celor trei niveluri de analiză, dar a menţinut
influenţa indirectă a pesimismului naturii umane.
Tensiunea dintre optimismul rezervat manifestat
de autor faţă de regimurile liberale şi explicaţia
sistemică lăsa nerezolvată problema raporturilor
dintre organizarea internă şi factorii internaţionali
în general. Dificultatea de a explica schimbarea se
alătura problemelor acestui tip de analiză.
Termeni gen polaritate, balansare, aliniere,
anarhie, structură îşi datorează persistenţa şi
caracterul polemic în mare pare interpretării lui.
Constructivismul, deconstructivismul, teoria păcii
democratice, realismul neoclasic, realismul defensiv,
realismul ofensiv, discuţiile despre BRICS, teoria
echlibratorului de dincolo de mări s-au configurat
fie prin polemică, fie prin adaptări la neorealism.
Dezbaterile ontologice şi epistemologice s-au
justificat tot prin poziţionare la ideile din Teoria
politicii internaţionale.
3.1. Dilema epistemologică
Inspirat de conceptualism şi pozitivism, Waltz
şi-a împărţit lucrarea între o discuţie gnoseologică,
o elaborare teoretică şi unele aplicaţii72. Primul său
obiectiv era de a respinge empirismul naiv, tendinţa
de a argumenta că explicaţiile sunt derivate direct
din fenomene, fără vreo interpretare raţională. De
altfel, demersuri prestigioase se bazau pe o logică
strict observaţională, exemplul clasic fiind proiectul
Correlates of War. Asftel, Waltz considera că
experienţa nu ne arată nici care fapte sunt importante

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

69

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI
pentru explicarea unui fenomen, nici legăturile
dintre evenimente73. Aici autorul urma argumentaţia
filosofică deschisă de David Hume şi Immanuel
Kant, reluată în celebra teorie a falsificaţionismului,
elaborată de Karl Popper74. În consecinţă, autorul a
distins între legi, enunţuri destinate a stabili „relaţii
între variabile, variabilele fiind concepte care pot
avea diverse valori” şi teorii75. Acestea din urmă „trec
dincolo de lumea reală”, folosesc instrumente mentale
pentru a ne explica de ce apar legăturile dintre diverse
fenomene76.
Autorul susţinea că teoriile nu sunt descrieri, ci
abstractizări care ne permit să cunoaştem mai bine
lumea înconjurătoare. Ele izolează un domeniu,
selectează unele elemente, le combină, idealizează,
cu speranţa ca, în cele din urmă, să ajungem la
verificare, reformulare, restrângere77. Din ele sunt
derivate ipoteze care, „dacă sunt confirmate într-un
grad suficient de convingător ... sunt numite legi”78.
Ca principiu teoretic, autorul a optat pentru ideea că
relaţiile internaţionale se pretează studiului sistemic,
nu analitic (evenimenţial, strict empiric) sau statistic,
ceea ce s-ar explica prin complexitatea şi gradul de
organizare al domeniu79. Prin sistem, autorul înţelegea
un ansamblu alături de unităţi aflate în interacţiune,
elemente ce trebuie distinse, pentru elaborarea unor
explicaţii satisfăcătoare80. El a criticat majoritatea
perspectivelor din domeniu ca fiind reducţioniste,
în sensul în care explicaţiile oferite erau centrate pe
actori, în cele din urmă.
Waltz argumenta că, deşi experimentele sunt
imposibile şi precizia ştiinţelor reale este greu
de atins, o teorie poate explica o serie de lucruri
importante, iar realitatea ne oferă unele indicii,
asemănător argumentelor lui Morgenthau. El
considera că balanţele de putere se formează în mod
repetat, indiferent de caracterul unităţilor, care pot fi
state, imperii etc., de personalitatea decidenţilor sau
de identitatea societăţilor, deci ar fi o anomalie pentru
interpretările axate pe unităţi. Dacă acelaşi rezultat
este produs indiferent de variaţia unităţilor, atunci
trebuie să existe ceva dincolo de acestea, nivelul
sistemic, care să ofere explicaţia satisfăcătoare.
Din Omul, statul şi războiul, autorul a reţinut
ideea priorităţii nivelului sistemic de analiză, dar, dacă
în cazul lucrării din 1959, el a interpretat o serie de
doctrine filosofice, în Teoria politicii internaţionale, el
a pornit de la consideraţii despre “realitatea” relaţiilor
internaţionale care ar implică necesitatea unei explicaţii
sistemice. Balanţa de putere era concepută ca o lege
empirică ce trebuie explicată, pe baza unui concept şi
a unor legături abstracte. Ea deţine două funcţii, de
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justificare a unei teorii sistemice şi de ipoteză derivată
din aceasta din urmă. O altă diferenţă între cele două
lucrări majore ale lui Waltz consta sublimarea celui
dintâi nivel de analiză, natura umană, care intra în
contradicţie cu ambiţiile pozitiviste moderate din
Teoria politicii internaţionale. El a accentuat ideea
că trebuie să studiem separat nivelurile sistemice de
cele ale unităţilor, pentru a înţelege factorii prezenţi
în fiecare dintre ele, chiar dacă pentru explicarea unor
evenimente, ele vor fi reunite. Problemele de etică din
Omul, statul şi războiul au fost puse între paranteze,
din raţiuni similare, dar au continuat să exercite on
influenţă.
După separarea dintre legi (balanţa de putere)
şi teorii (sistemismul), autorul a abordat chestiunea
testării. După cum am arătat, dualismul între teorii
şi evenimente ridică problema legăturii dintre
interpretări şi fapte, deja influenţate de reprezentări.
Pe lângă criteriile mai puţin problematice ale
coerenţei interne şi simplităţii, Waltz acceptă în
Teoria politicii internaţionale, cu unele rezerve, ideea
falsificaţionismului popperian, adică principiul potrivit
căruia, deşi experienţa nu poate confirma vreodată
o teorie, o poate cel puţin infirma. Buzan, Jones şi
Little au considerat că fondatorul neorealismului a
fost inconsecvent, oscilând între conceptualism şi
empirism81. Falsificaţionismul ridică o problemă a
credibilităţii testării: cum putem şti că respingerea
este credibilă, atunci când testăm conjuncţia dintre
o afirmaţie teoretică şi observaţie empirică, dacă am
respins deja generalizarea? Acest lucru înseamnă că
există totuşi o separaţie dintre teorie şi metodologie,
ipoteza unei minime neutralităţi a faptelor şi
posibilitatea inducţiei82.
Deci, avem de-a face cu o distincţie între teorii
şi legi, primele invenţii, cele din urmă, conexiuni
empirice. Scopul reprezentărilor este de a înţelege
de ce şi în ce mod sunt legate diversele evenimente,
îndeosebi cauzele producerii şi trăsăturilor acestora
din urmă. Balanţa puterii ar falsifica concepţiile care
puneau accentul pe actor şi ar justifica o explicaţie
sistemică.
3.2. Structura sistemului internaţional
Waltz şi-a propus, în al doilea pas, să arate
că balanţa de putere este o consecinţă necesară şi
suficientă a concepţiei sistemice, în condiţiile aceasta
ar fi un fenomen ciclic şi nivelurile de analiză sunt
separate din raţiuni teoretice. Nu şi-a propus să
explice, de această dată, în mod direct războiul. De
asemenea, el a insistat că teoria sa nici nu presupune,
nici nu a intenţionat să explice politici externe
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concrete, reţinând doar ipoteza supravieţuirii/urmăririi
securităţii externe ca cerinţă minimă şi generală.
Sistemul era definit ca structură şi unităţi de autor,
deci, explicaţia s-ar reduce la abordarea poziţională a
unităţilor. Aceasta reprezenta pentru el o abstracţiune
utilă care ar asigura „similitudinea procesului şi a
realizării”83, cu alte cuvinte că, indiferent de intenţiile
şi de trăsăturile actorilor, în relaţiile internaţionale
avem de-a face cu recurenţa unor fenomene. Inspirat
de Durkheim, autorul considera că structura este
alcătuită din principiu, diferenţiere structurală şi
distribuţie a capacităţilor. Din discuţia despre procese
şi interacţiune, criteriile de definire a sistemelor
alese de Waltz au fost puse sub semnul întrebării.
Teoreticienii societăţii internaţionale şi constructiviştii
au considerat că este necesară includerea unor factori
ca normele, reprezentările sau tehnologia, iar cei ai
economiei politice, domenii precum piaţa mondială şi
finanţele. Chiar şi-aşa, sugestia weberian de definire a
politicului, relaţionarea cu forţa, indică un specific al
problematicii care justifică autonomia acestuia.
Potrivit primului criteriu, relaţiile internaţionale
sunt anarhice, adică nu există un monopol weberian
al forţei legitime84, niciun echivalent internaţional al
guvernelor. De-aici ar rezulta absenţa unei diferenţieri
funcţionale a unităţilor, în sensul în care toate trebuie
să îşi propună măcar scopul realizării securităţii,
prin mijloace proprii, ceea ce limitează posibilitatea
specializării. Singurul element dinamic al teoriei îl
reprezintă distribuţia capabilităţilor, a resurselor, care
leagă structura de comportament. Aici avem de-a
face cu tradiţionala discuţie despre starea de natură
care induce insecuritate şi război, iniţiată de Thomas
Hobbes85, căreia i se adaugă o nuanţă weberiană86. În
tradiţiile grotiene, lockeene ale căror argumente au fost
reluate de neoliberali, şcoala engleză şi constructiviştii,
absenţa unei autorităţi suverane nu duce neapărat la
insecuritate şi conflicte, iar diferenţierea structurală
a fost contestată de Ruggie, dar şi de adepţii teoriei
stabilităţii hegemonice. Cu toate acestea, Waltz a
invocat simplitatea şi funcţionalitatea, în sensul în
care, nu natura unităţilor contează, ci obiectivele
induse sistemic, în timp ce teoria trebuie evaluată
conform capacităţii de-a explica fenomenele în
proprii termeni.
Într-una dintre cele mai importante critici ale
neorealismului, Alexander Wendt considera că
Waltz a abandonat presupunerile despre natura
umana din Omul, statul şi războiul, în Teoria
politicii internaţionale şi a introdus pe uşa din dos
ideea auto-ajutorării, care nu ar rezulta din anarhie,
deci s-ar contrazice87. Dimpotrivă, a doua lucrare

presupune şi dezvoltă interpretarea anterioară, mai
precis, se fundamentează pe o concepţie a fragilităţii
modernităţii şi a limitelor cunoaşterii, în timp ce
supravieţuirea reprezintă o trăsătură minimală,
analoagă iubirii de sine a lui Rousseau, care devine
importantă în anumite condiţii (polaritate, acumulare
a puterii), când dilema securităţii se agravează. Cum
scopul este de a elabora a treia imagine, Teoria politicii
internaţionale completează, nu exclude Omul, statul
şi războiul. Logic, în absenţa unei puteri suverane,
asigurarea securităţii revine unităţilor, indiferent
de forma culturală existentă. Ceea ce variază este
gravitatea, intensitatea dilemei securităţii. Uneori
este improbabilă, alteori este acută.
Intersubiectivitatea poate ameliora condiţiile
internaţionale, dar principiile, concepţiile se pot
schimba deseori, puterea poate corupe, în timp ce
relaţiile de putere asigura o oarecare predictibilitate88.
Pentru Waltz, nu puteam cunoaşte decât unele tendinţe
generale, unităţile şi natura umană sunt prea variate
pentru a beneficia de predicţii relative sigure89. Doar
pe termen lung se poate susţine că actorii prea agresivi
şi cei vulnerabili suportă costuri excesiv de mari, ceea
ce ar permite un proces de ameliorare, dacă decidenţii
sunt raţionali, chiar dacă nu împărtăşesc aceleaşi idei
şi regimuri. Dar raţionalitatea este doar ceva posibil,
nu o garanţie90. Singura situaţie în care nu ar exista
problema respectivă ar fi cea în care norma morală
şi cultura ar exclude conflictele, fără un ansamblu
instituţional central. Ceea ce ar însemna implicit să
discutăm despre unităţi, identităţi, cum se raportează
Sinele la Celălalt şi natura umană, dar deja nu am
mai fi la nivelul structural. Wendt nu poate susţine
concomitent că actorii şi structura se constituie
reciproc şi că logica anarhiei este predominantă.
Waltz evită contradicţia lăsând teoria nedeterminată.
Dacă îi reunim nivelurile, imperfecţiunea naturii
umane şi progresul regimurilor pot conduce, alături
de anarhie, la un mediu internaţional relativ paşnic,
dar imperfect, nu foarte depărtat de modelul kantian.
La Rousseau, interacţiunea modifică pasiunile,
amorul-propriu devine principalul stimul al
comportamentelor sociale, o explicaţie similară celei
în termeni de piaţă, dar mai generală, în timp ce
grija de sine, analoagă securităţii şi anarhia explică
războaiele91. Distincţia este similară celor dezvoltate
ulterior între realismul ofensiv şi defensiv şi este
implicită în teoretizarea sistemului internaţional
waltzian şi a dilemei securităţii. Sistemul internaţional
de inspiraţie rousseuistă al lui Waltz se formează prin
interacţiunea dintre actori, dar odată înfiinţat, exercită
o influenţă autonomă. Presupunerea supravieţuirii era
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prezentată în Teoria politicii internaţionale ca similară
ipotezei maximizării utilităţii din economie, un
instrument destinat construcţiei conceptuale. Persistă
riscul indeterminării rezultatului sistemului în funcţie
de securitate şi anarhie, mecanismul identificat de
Waltz fiind insuficient.
3.3. Putere şi sistem în relaţiile internaţionale
Pentru a realiza o delimitare mai bună a nivelurilor
de analiză şi în special, pentru înţelegerea efectelor
structurale, Waltz recurge la o modificare a conceptului
tradiţional de putere. Sensul uzual din domeniul
ştiinţelor politice a fost explicat succint de Robert
Dahl: „A are putere asupra lui B în măsura în care îl
poate determina pe acesta din urmă să facă ceva ce,
altminteri, nu ar face”92. Teoreticianul neorealismului
a criticat ideea respectivă considerând că aceasta
produce o confuzie între situaţie şi consecinţe93, ceea
ce ar face ca insuccesul politicii unei mari puteri să
devină un fenomen greu de explicat.
În consecinţă, Waltz a distins între resurse şi
control: „scopul este impunerea voinţei ... puterea
(capabilităţile) este mijlocul iar acţiunea poate reuşi
sau nu”94. În consecinţă, Waltz a propus o versiune
modificată a conceptului: „un agent este puternic în
măsura în care îi afectează pe alţii mai mult decât
aceştia îl afectează pe el”95. Termenul este inevitabil
relaţional (comparativ), iar succesul devine o
probabilitate, crescută prin creşterea capabilităţilor
(a resurselor), dar nu determinată doar prin deţinerea
acestora din urmă. Deosebirea între definirea clasică
relaţională şi cea în funcţie de resurse nu este radicală.
Conceptualizarea lui Robert Dahl nu echivalează
puterea cu succesul, ci se referă la modificarea
comportamentelor. În schimb, ambele pot fi criticate
pentru subestimarea „non-deciziilor”, a avantajelor
deţinute prin posesia unei poziţii internaţionale,
care nu se traduc în mod necesar într-o schimbare a
comportamentelor, aşa numita „putere structurală”,
capacitatea de a defini regulile jocului, în viziunea lui
Susan Strange.
Al doilea aspect al puterii tratat de Waltz se referă
la polaritate. Balanţa de putere reprezintă un termen
polisemantic, după cum au argumentat Ernst Haas
şi alţii96, unul dintre ele fiind deja abordat, cel de
tendinţă, de lege a relaţiilor internaţionale. Un alt sens
important se referă la tipul de distribuţie existent la
un moment dat şi la relaţia dintre acesta şi stabilitate
sau război, dezbaterea despre diversele configuraţii
(multipolară, bipolară şi unipolară) continuând şi în
zilele noastre. Polaritatea ar trebui să lege tendinţa de
balansarea indusă de anarhie şi ipoteza supravieţuirii
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de unele rezultate concrete. În acest sens, John Ruggie
avea dreptate când a sugerat că, în teoria lui Waltz,
sunt mai multe sensuri ale structurii97. Concomitent,
este neclară ponderea pe care ar trebui să o deţină, în
explicarea unor fenomene concrete, precum formarea
de alianţe sau războiul (determinism sistemic, de
modificare a unor influenţe dinspre unităţi etc.)
Kenneth Waltz a continuat şi aici delimitarea
strictă dintre nivelurile de analiză, eliminând la maxim
caracteristicile unităţilor din definirea structurii.
În consecinţă, polaritatea nu se referă la fenomene
ca existenţa unor blocuri rivale într-o societate
internaţională, exclude orice referire la formarea
alianţelor, evitând o circularitate logică în proprii
termeni. Polaritatea a fost definită de autor strict ca
numărul de mari puteri existent în sistem, în funcţie
de aceste aspecte arhitecturale fiind derivate unele
consecinţe pe care le vom discuta mai jos.
3.4. Implicaţiile neorealismului
După elaborarea teoriei, a urmat definirea unor
ipoteze, în spiritul programului epistemologic
conceptualist adoptat de autor. Acestea au provocat,
probabil, mai multe controverse şi reacţii critice decât
orice alt aspect al viziunii waltziene asupra relaţiilor
internaţionale. Mai mult, o mare parte a evoluţiei
disciplinei relaţiilor internaţionale a fost influenţată
de concluziile din Teoria politicii internaţionale.
Prima ipoteză susţinea că balansarea este mai des
întâlnită decât alinierea, indiferent de intenţiile şi de
trăsăturile unităţilor. Principiul anarhic ne explică de ce
există o căutare a securităţii: în absenţa unei autorităţi
suverane, unităţile (statele) trebuie să se descurce pe
cont propriu. Teoria balanţei puterii leagă structura
internaţională de evenimente, considerând că, atunci
când statele sunt confruntate cu o concentrare de
putere, ele vor tinde să reacţioneze prin balansarea
externă, formarea de coaliţii sau internă, creşterea
capacităţilor în funcţie de polaritatea existentă,
care le-ar defini numărul de parteneri probabili şi
strategiile de urmat. Aici Waltz a ridicat o serie de
probleme pentru interpreţii săi, mai ales cum poate
sistemul să influenţeze comportamentul actorilor,
dacă balansarea nu este o explicaţie a politicii externe
ci un rezultat sistemic recurent?98 În viziunea sa,
structura internaţională nu are un efect cauzal direct,
ci stimulează şi penalizează comportamentul statelor,
aşa cum piaţa reacţionează faţă de producătorii şi
consumatorii eficienţi. Ea socializează prin competiţie
şi imitaţie.
A doua ipoteză susţinea că sistemele bipolare
sunt cele mai stabile, stabilitate definită ca absenţă a
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războaielor sau ca durata unei configuraţii de putere,
una dintre vulnerabilităţile teoretizării lui Waltz fiind
oscilaţia între cele două sensuri ale conceptului.
În cele din urmă, a optat pentru cel de durată prin
intermediul abilităţii de a rezista conflictualităţii99.
Aici se poate observa influenţa contextului asupra
teoretizării, lucrarea fiind concepută în 1979,
în condiţiile existenţei rivalităţii bipolare şi a
deteriorării politicii de destindere. După Waltz,
simplitatea indusă de existenţa a doar două mari
puteri şi independenţa lor strategică faţă de aliaţi, în
ceea ce priveşte supravieţuirea, contribuiau decisiv
la reducerea şanselor unei conflagraţii de amploare.
Principala sursă de instabilitate era reprezentată
de posibilitatea exagerării importanţei unor crize
locale100. Prin comparaţie, multipolaritatea era
concepută de Waltz ca un sistem mai puţin rigid, dar
mai nesigur. Posibilitatea unor multiple combinaţii
dintre marile puteri însemna că orice posibil aliat este
important, deci orice rivalitate putea deveni sursa
unui conflict. În caz contrar, actorii majori se puteau
trezi într-un dezavantaj decisiv, posibilitatea exclusă
în bipolaritate, din cauza importanţei mai mari a
dependenţei de resurse proprii şi nu de coalizări101.
Aici
apare
problema
determinismului.
Multipolaritate poate însemna războaie de coaliţii,
cooperare în sistemul congreselor, pasarea
responsabilităţii, înlănţuire, alianţe rigide, prezenţa
unui echilibrator ş.a.m.d. Această flexibilitate
după Waltz ar trebui să crească instabilitatea, prin
dependenţa de parteneri minori, dar în acelaşi timp,
implică şi existenţa unor posibilităţi extinse de
balansare102; doar în situaţia existenţei unor diviziuni
rigide manifestându-se vulnerabilitatea de mai sus; în
ambele cazuri, conflictualitatea este prezentă, însă.
Existenţa unei singure mari puteri a reprezentat o
dificultate pentru neorealism, în lucrarea din 1979,
eventualitatea respectivă fiind ignorată, ceea ce nu
înseamnă că Waltz nu îşi formulase unele idei despre
această configuraţie de putere. Contrar teoretizărilor
stabilităţii hegemonice, unipolaritatea i se părea lui
Waltz un sistem nesigur, din cauza absenţei unor
contraponderi la puterea dominantă103. Indiferent de
avantajele deţinute de regimul său politic, aceasta
risca să fie afectată de greşeli de calcul şi de acţiuni
de politică externă costisitoare.
Unipolaritatea este uneori dificil de măsurat:
cât de puternică trebuie să fie prima dintre marile
puteri pentru a vorbi despre o schimbare sistem?
O comparăm cu fiecare actor major luat în parte;
cu combinaţiile de balansare posibile, cu membrii
sistemului internaţional? În funcţie de diferitele

perspective adoptate, putem considera ca secolul
XIX este multipolar sau că este dominat de către
Marea Britanie, de pildă. Pornind de la anarhie şi
supravieţuire, Waltz a identificat două categorii
de efecte fundamentale, rezultate ale condiţiilor
sistemice. Mai întâi, structura internaţională induce
o tendinţă de balansare, care trebuie să predomine în
faţa unor fenomene alternative, precum alinierea sau
pasarea responsabilităţii. În al doilea rând, configuraţia
bipolară ar trebui să fie cea mai durabilă.
Reconceptualizarea puterii era menită concilierii
celor două idei opuse, necesitate şi alegere.
Caracteristicile structurale ale capabilităţilor şi
tendinţa de balansare pot filtra gradul de intensitate
al dilemei securităţii, dar depinde de decidenţi
daca doresc sau pot traduce în fapte presupunerea
supravieţuirii. Dacă o ignoră, vor suporta însă costurile.
Teoria neorealistă nu ne poate spune mai mult de atât
şi problema fundamentală coboară de la nivelul trei
la primele două, o idee care apare in Teoria politicii
internaţionale, inclusiv prin includerea pesimismului
naturii umane, chiar dacă este mai puţin accentuat104.
3.5. Sistem şi unităţi
Anarhia permite declanşarea conflictelor, iar
supravieţuirea necesită balansarea prin coalizarea
sau dezvoltarea resurselor interne. Prin urmare,
coalizarea ar trebui să fie probabilă, altfel sistemul
riscând transformarea într-o ierarhie. Pentru Waltz,
bipolaritatea constituie cea mai sigură configuraţie
internaţională, unipolaritatea şi multipolaritatea
reprezentând formule potenţial conflictuale. El
credea că posibilitatea elaborării unei teorii generale
a relaţiilor internaţionale tinde să fie limitată la
conceptualizarea sistemică, recurenţa balanţelor de
putere. În rest, totul depinde de context, de caracterul
unităţilor, de trăsăturile regimurilor politice, de
aptitudinile liderilor, de tehnologie, percepţii sau
cultură. Deşi legătura dintre cele două imagini nu este
clară, autorul a derivat unele consecinţe concrete.
Polaritatea reprezintă rezultatul unor fenomene
ale unităţilor, cum ar fi tendinţa de concentrare a
capabilităţilor, sporirea decalajelor dintre marile
puteri, privite ca grup, comparativ cu restul actorilor
internaţionali105. Exemplul clasic era cel al creşterii
costurilor războiului în epoca modernă, începută
odată cu folosirea pe scară largă a armelor de foc,
despre care se consideră că a fost responsabilă
pentru consacrarea statului ca actor principal pe
scena internaţională. Este interesant de remarcat că,
dacă îmbinăm configuraţia cu concentrarea puterii,
reiese că cel mai instabil sistem ar fi multipolaritatea
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„dezechilibrată”, o ideea elaborată explicit ulterior de
John Mearsheimer, care justifică o parte a temerilor
curente despre ascensiunea Chinei. De unde reiese
că diferenţele dintre teoriile realiste ofensive şi
defensive ţin mai curând de nuanţe. Deşi fenomen de
unitate, concentrarea capabilităţilor ar putea explica
şi durabilitatea unipolarităţii, slăbiciunile Uniunii
Sovietice din acea vreme, care risca epuizarea după
Waltz şi vulnerabilitatea redusă a marilor puteri faţă
de interdependenţa economică106.
Pe lângă critica teoriei păcii prin comerţ şi a
creşterii dezechilibrului dintre actorii internaţionali,
Waltz a privilegiat rolul armelor nucleare în reducerea
conflictualităţii. Deşi anarhia face războiul posibil, el
devine improbabil la nivelul sistemului internaţional,
după apariţia respectivului tip de armament, în
special în cazul existenţei unor forţe de represalii
greu de distrus în urma unui atac prin surprindere.
Descurajarea ajunge astfel o garanţie a păcii. Aici,
strategia modernă se întâlneşte cu tradiţia kantiană a
războiului ca stimul pentru pacea democratică.
O viziune epistemologică de tip conceptualist,
împreună cu ipoteza complexităţii relaţiilor
internaţionale ca domeniu de studiu au reprezentat
punctele de pornire ale lui Waltz în Teoria politicii
internaţionale. Pe baza lor, autorul a elaborat un model
caracterizat prin: distincţia dintre structură şi unităţi;
definirea puterii ca resursă; identificarea principiului
anarhic, similitudinii structurale şi distribuţiei
capabilităţilor ca elemente structurale, ce ne ajută să
înţelegem tendinţele majore, dacă acceptăm premisa
minimală a supravieţuirii ca scop al unităţilor.
Contrar ambiţiilor autorului, teoria este dificil de
testat şi lasă uneori impresia unei simplificări excesive.
A fost criticată din aproape toate punctele de vedere
posibile şi a inspirat serii ample de cercetări. În ciuda
multor defecte, Teoria politicii internaţionale rămâne
o realizarea impresionantă din punctul de vedere al
capacităţii de abstractizare şi al unei flexibilităţi mai
mari decât se presupune deseori. O teorie care afirma
că intenţiile nu sunt suficiente, că regimurile politice au
un impact redus, că trebuie să ignorăm uneori politicile
externe pentru a înţelege relaţiile internaţionale, a fost
întâmpinată cu o salvă de comentarii. Este interesant
de observat cum simplitatea teoriei neorealiste si
siguranţa autorului au îndemnat până şi pe cei mai
radicali oponenţi să se definească prin raportare la
ideile lui Waltz, o constatare deseori citată pentru a
argumenta primatul viziunii sale asupra disciplinei,
mai ales în anii 80, primat care a fost pus sub semnul
întrebării după prăbuşirea Uniunii Sovietice, în
atmosfera de „sfârşit al istoriei” din acea perioadă107.
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Criticii au încercat să arate că anarhia şi suveranitatea
nu înseamnă o politică mondială caracterizată
prin repetiţia balanţelor de putere; au fost puse sub
semnul întrebării epistemologia ştiinţifică, definirea
structurii, implicaţiile sale, conceptualizarea puterii,
rolul instituţiilor şi al tehnologiei.
Concluzii
Teoriile joacă un rol fundamental în tentativele
de înţelegere a politicii internaţionale, mai ales atunci
când este vorba despre predicţii. Impactul lui Waltz se
simte în orice dezbatere despre polaritate, ascensiunea
Chinei, alianţei, proliferare nucleară sau despre relaţia
dintre idei şi practici. Interpretarea din acest articol
pune mai mult accentul pe elementele de filozofie
politică decât pe aspectele pozitiviste. Inspirat de
un scepticism moderat, fondatorul neorealismului, a
conceput un sistem internaţional în care, deşi posibil
şi uneori probabil, recursul la forţă este drastic limitat,
şi progresul, uneori se materializeză. Dacă deciziile
sunt bune, comportamentele prudente vor fi imitate
de ceilalţi actori politici, consolidând potenţialul de
ameliorare a dilemei securităţii. Cu toate acestea,
evoluţia nu este garantată, fiind suficientă o mare
putere ostilă pentru a afecta drastic întreaga tendinţă.
Kenneth Waltz se loveşte de aceeaşi dilemă ca şi
Machiavelli, în interpretarea lui Pierre Manent: dacă
vrem pace, trebuie să ne controlăm iraţionalitatea
şi să acceptăm necesitatea politică „obiectivă”.
Formularea Fortunei ca structură anarhică tendinţă
de balansare şi polaritate probabil că nu va dura, dar
nucleul normativ va continua să alimenteze substanţa
dezbaterilor din relaţiile internaţionale. Suntem,
în termeni kantieni, împărţiţi în cele două lume, a
ideilor şi a fenomenelor, iar acest lucru înseamnă că
orice reformă, în termenii lui Morgenthau, trebuie
să ţină cont de condiţiile politicii, nu să le conteste
direct, altfel riscând punerea în primejdie a propriilor
planuri. Este o dilemă tipic modernă, legată de
valorile libertăţii şi raţionalităţii etice. În acest punct,
realistul moderat şi reformatorul utopic identificaţi
de Ruth Grant se întâlnesc, distincţia reducânduse la perspectiva unei civilizaţii vulnerabile faţă de
conflictualitatea potenţială şi încrederea rousseauistă
în perfectibilitatea a naturii umane.
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MODELUL JOCULUI
GO ÎN CERCETAREA
POLITICII INTERNAŢIONALE
Dr. Mateusz HUDZIKOWSKI*

Jocul Go a fost luat deja tratat de către cercetători.
A fost analizat ca o modalitate de a înţelege cultura
politică şi cea de afaceri din Asia de Est, precum şi
gândirea strategică regională. Este, de asemenea,
un bine-cunoscut instrument folosit în procesul de
învăţare şi formare din multe domenii diferite, cum ar
fi psihologia, managementul, ştiinţele cognitive. Prin
analogie, se poate aplica în cercetarea în domeniul
ştiinţelor politice. Politica globală poate deveni un
obiect de cercetare efectuat cu ajutorul jocului Go.
Teoria jocului pune o puternică bază teoretică şi
metodologică pentru aplicarea jocului Go în domeniul
ştiinţelor politice. Aplicaţia principală este de a crea
un model care poate fi utilizat în analiza strategică.
Alte moduri de implementare, cum ar fi în domeniile
de negociere, de luare a deciziilor, de gestionare a
riscurilor, de rezolvare a conflictelor etc. sunt de
asemenea valoroase.
Cuvinte-cheie: jocul Go, teoria jocului, studii
strategice, politica globală, relaţii internaţionale,
conflicte.
Repere introductive
Dacă jocul Go1 reprezintă un instrument util în
analizarea unor probleme legate de politică şi strategie
a Chinei2, am putea folosi un model care are la bază
acest joc în scopul de a cerceta politica internaţională?
Poate fi dezvoltat jocul Go3 pentru a construi un astfel
de model? Şi este posibil ca această construcţie să fie
efectiv exploatată în analizarea problemelor legate de
politica internaţională?

Elementele de gândire strategică chineză
tradiţională, de exemplu, cele descrise în vechiul tratat
de strategie Arta Războiului (scris de Sun Tzu), ar
putea fi încă actuale şi merită să fie cunoscute. D. Lai
susţine faptul că din punctul de vedere al textului lui
Sun Tzu, războiul nu este limitat la un simplu conflict
militar, ci este alcătuit din mai multe domenii, inclusiv
politica şi diplomaţia. Din acest motiv, fiecare concept
chinezesc militar sau strategic poate fi legat de lumea
politică: în acest cadru larg, arta războiului este, în
esenţă, un proces de diplomaţie; lupta războiului este
doar diplomaţie prin alte mijloace4.
Acest mod chinezesc de a percepe războiul (şi
orice tip de conflict militar sau relaţii militare între
actorii politici) este, aşadar, similar cu gândirea
europeană. Carl von Clausewitz, clasicul strateg
prusac, a spus că „războiul este continuarea politicii
prin alte mijloace”5. Această frază ar putea fi inversată
şi adaptată şi mai bine din punct de vedere chinezesc:
politica, la fel ca şi diplomaţia, comerţul, şi chiar
relaţiile psihologice dintre adversari completează
conflictul militar. Aceste aspecte „civile”, împreună
cu aspectul militar, creează fenomenul care poate
fi numit „competiţie”. Este înţeles, în sens larg,
ca o co-existenţă între centrele de putere, bazate
pe rivalitate continuă, dar nu neapărat legate de un
conflict militar deschis. Din acest punct de vedere,
competiţiile sportive, scrierea cărţilor, construirea
navelor spaţiale, realizările medicale şi – în general
– dezvoltarea civilizaţiei, ar putea fi văzute ca parte
a unei competiţii permanente dintre actorii politici.
Războiul, înţeles în mod tradiţional, nu trebuie să fie

*Mateusz HUDZIKOWSKI, doctor în ştiinţe politice, este Secretarul Consiliul Societăţii Geopolitice poloneze,
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cel mai important element al acestei competiţii, deşi
în unele cazuri ar putea deveni acest lucru. În plus,
chiar dacă această rivalitate permanentă are caracter
geopolitic, nu este obligatoriu să fie transformată
într-un conflict militar cu violenţă armată, într-un
război deschis sau total. Un exemplu pentru această
afirmaţie este perioada Războiului Rece când, pentru
mai mult de 50 ani, URSS şi SUA au menţinut relaţii
relativ paşnice, deşi ostile. Am putea spune că lupta pe
termen lung a centrelor de putere pare a fi activitatea
lor principală, când războiul care apare uneori nu este
decât un element al acestei lupte. Chiar şi aşa, din
perspectiva chineză prezentată de Lai, strategia, un
termen în general legat de aspectele militare, se referă
la toate aspectele legate de competiţia dintre actorii
politici şi nu numai la partea sa militară.
Cu toate acestea, în opinia lui Lai, există câteva
„diferenţe izbitoare”, şi ambele părţi, atât chinezii,
cât şi occidentalii, încearcă să obţină unele cunoştinţe
despre gândirea strategică a celeilalte părţi. Europenii
şi americanii studiază strategia chineză, în timp ce
chinezii fac cercetări asupra modului de gândire
occidental. Diferenţa dintre cele două sisteme
filozofice este evidentă. Războiul şi politica, precum
şi afacerile, sunt percepute în versiunea asiatică ca
provocări pe termen lung, caz în care răbdarea şi
gândirea strategică sunt necesare. Pe de altă parte,
în lumea occidentală, perspectiva pe termen scurt
este mai populară, venitul instant din investiţii este
mai important, iar un conflict este mai degrabă o
chestiune de agresiune şi dinamică decât de răbdare şi
efect static. Aceste semne distinctive ale diferenţelor
culturale sunt adesea evocate în publicaţiile de afaceri
din China şi Asia de Est în general. Când vine vorba
despre negocieri sau despre managementul de proiect
(în aceste domenii importanţa problemelor de strategie
este semnificativă), putem citi, de exemplu, că în
China „răbdarea este o virtute (...) mai multe companii
străine au pierdut pe piaţa din China din cauza lipsei
de tenacitate”6. Trebuie să fim conştienţi de faptul că
opiniile generale şi populare despre aceste „diferenţe
izbitoare” dintre cele două culturi, chiar subliniate de
cercetători, pot fi simplificate şi construite cel puţin
parţial pe stereotipuri. Acest lucru ar putea fi riscant.
Dar dacă răbdarea în schimbarea rapidă de mediu,
planificarea pe termen lung, concentrarea asupra unor
obiective pe termen lung şi tenacitatea în realizarea
proiectelor asumate, în ciuda obstacolelor pe termen
scurt, sunt într-adevăr deosebit de accentuate în unele
zone de cultură din Asia de Est, ar fi un avantaj să
cunoaştem acest lucru, chiar dacă nu suntem oameni
de afaceri, ci cercetători în ştiinţe politice.

Aceste diferenţe culturale pot să apară, de
asemenea, în diferite stiluri de gândire strategică. Putem
încerca să comparăm vechiul joc asiatic de strategie,
numit Go, cu şahul persan (sau indian, conform unor
numeroase surse). Preferinţele jucătorilor, stilurile
de joc, strategiile efective şi obiectivele lor sunt total
diferite în aceste două jocuri. În mod evident, regulile
sunt, de asemenea, complet diferite. Într-un fel, aceste
reguli diferite favorizează stiluri diferite de gândire
şi atitudini diferite. În acest fel, D. Lai analizează pe
larg conceptul shi, făcând legături cu partea practică
a jocului şi cu exemple din istoria politică.7 Jocul
Go este legat de filozofia chineză antică, reflectând
mentalitatea chineză şi unele aspecte conceptuale, şi
din această cauză influenţează politica internaţională
din China.
Întrebarea este: Putem folosi jocul Go doar atunci
când ne referim la strategia militară sau pur şi simplu
politică a Chinei (după cum am spus, ambele par a
fi conectate), sau şi cu privire la problemele legate
de politica internaţională din alte regiuni şi chiar din
întreaga lume? Probabil că da, cel puţin pentru unele
zone ale politicii globale. Însă trebuie să fim atenţi:
este tentant, dar, în acelaşi timp, dificil să dovedim
că jocul Go este un model explicativ universal pentru
relaţiile internaţionale. Ar putea fi doar rezultatul unei
cercetări mai ample. Între timp, putem presupune că
jocul Go este un instrument util pentru un cercetător
sau un academician. Ar putea fi aplicat în vederea
dezvoltării gândirii strategice, a abilităţilor de
negociere sau a răbdării în relaţiile internaţionale. Pe
scurt, acest joc ar putea avea unele virtuţi educative
pentru un cercetător sau un student.
Însă propun să nu ne oprim doar la argumente
legate de istorie, cultură şi filozofie, aşa cum face Lai.
Ele sunt importante, mai ales în înţelegerea contextului
local al gândirii strategice şi ne ajută să găsim o
semnificaţie a sistemului Go în modul de gândire al
chinezilor, al coreenilor şi al japonezilor. Ar fi bine
să păstrăm aceste argumente în minte. Cu siguranţă,
acest tip de argumentaţie nu permite acceptarea tezei
modelului jocului Go ca o metodă universală în
cercetarea politicii internaţionale. Cu toate acestea,
dacă am dezvolta acest tip de raţionament, am putea
indica unele zone în care ar putea fi aplicat jocul Go,
cel puţin ca o metodă de învăţare sau ca instrument
de formare.
Ar trebui să mai adăugăm câteva argumente
metodologice. Lipsa bazei metodologice pare să fie
deficienţa gândirii lui Lai. Acest tip de înţelegere
destul de intuitivă şi „slab argumentată” este foarte
comună atunci când vine vorba despre punerea în
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aplicare a jocului Go în ştiinţe politice şi în economie.
Iată un alt exemplu: un eseu prezentând posibilele
aplicaţii ale gândirii chineze clasice (adică cele 36 de
stratageme chinezeşti, Principiile lui Tao Zhu-gong,
Analele celor trei regate) în afaceri şi marketing, care
este „încercarea de a aplica 10 proverbe vechi Go în
strategia de afaceri”8.
Propunerea de a învăţa din jocul de go”9 în diverse
domenii nu este nouă. Similar cu jocul de şah, care a
fost implementat în linii mari în domeniul educaţiei10,
jocul Go a fost de asemenea considerat un instrument
util în comunicare, educaţie şi psihologie11. Economia
şi managementul sunt discipline adiţionale12. Acest
joc este studiat în universităţi de către matematicieni,
cognitivişti, istorici, economişti. Este utilizat ca
metodă de predare, dar şi în formarea în afaceri.
Studiile politice par să fie subreprezentate aici.13
Am putea încerca să realizăm un vid prin găsirea de
aplicaţii adecvate ale jocului Go. În primul rând, însă,
trebuie să construim fundamentele metodologice.
Ele pot fi create pe principiile teoriei jocului şi a
conceptelor de spaţiu şi teritoriu, bunuri, interese,
conflicte şi negocieri. Aceste concepte sunt termenii
de bază utilizaţi frecvent în ştiinţele politice, relaţiile
internaţionale şi studiile strategice.
1. Baza teoretică
1.1. Teoria jocului în ştiinţele politice şi în
relaţiile internaţionale
Referindu-mă la „ştiinţe politice şi relaţii
internaţionale”, nu a fost intenţia mea de a ignora orice
alt domeniu care se ocupă cu probleme de politică
internaţională. Aceşti doi termeni sunt folosiţi de
obicei în Polonia în scopul de a descrie ştiinţele care
au ca scop desfăşurarea activităţilor de cercetare în
politica internaţională. Cu toate acestea, există mult
mai multe discipline care sunt invocate atunci când
vorbim despre cercetarea în ştiinţe politice, cum ar fi:
geopolitica, geoeconomia, ştiinţele care intenţionează
să-şi măsoare puterea politică cu ajutorul cercetării
cantitative14, a studiilor strategice, a orizontului larg
de studii de securitate (inclusiv primele studii militare
sau de apărare) şi aşa mai departe. Numitorii lor
comuni sunt problemele politice globale, regionale
şi internaţionale. Fără a încerca să decid care este
termenul cel mai corect, din motive de simplitate, ori
de câte ori scriu despre cele mai populare două domenii
sau folosesc un sinonim, mă refer la „cercetarea în
domeniul politicii” în general.
De ce teoria jocului poate fi aplicată în studiile
politice? Ce are această teorie în comun cu politica?
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Teoria jocului studiază modele matematice ale unui
tip de conflicte.15 Definiţia cea mai simplă a jocului
spune că un joc este un conflict de interese16. Un joc
poate fi un model. Prin urmare, noi suntem capabili să
construim un model al realităţii. Pentru a fi mai precis:
un model care reprezintă o parte limitată a realităţii,
de exemplu un model de conflict, dar nu numai.
Obiectivul construirii unui model în teoria jocului
este acelaşi ca în economie, fizică sau matematică:
de a simplifica realitatea şi a o pregăti pentru studiu.
O astfel de simplificare poate cauza unele probleme
ştiinţifice (cum să construim un model corect?) şi
poate fi vulnerabilă oricărui argument cu privire
la deformarea rezultatelor. Într-adevăr, construirea
unui model teoretic propriu-zis de joc este o sarcină
dificilă.
Cu toate acestea, teoria jocului este folosită
pe scară largă în ştiinţele sociale, uneori doar prin
construirea de modele, uneori prin crearea unui
raţionament (concept) abstract. Când vine vorba de
modele (aceasta poate fi numită „utilizarea practică”
a teoriei jocului), oamenii de ştiinţă găsesc domeniul
de aplicare al acesteia, creează concepte, construiesc
modele (exemple de joc) şi apoi analizează şi rezolvă
probleme ştiinţifice. Dar uneori dau greş (ceea
ce este evident în ştiinţă). În cea de-a doua zonă
(raţionamentul conceptual), oamenii de ştiinţă lucrează
la fundamentele teoretice. Ei încearcă să găsească
dovada utilizării, domeniile de aplicare, argumente
pro şi contra ale teoriei jocului. Teoria jocului rămâne
încă un domeniu controversat. Are mulţi adepţi, dar şi
mulţi adversari în lumea ştiinţei. Putem presupune că
teoria jocului nu poate fi folosită „oricând şi oriunde”
în ştiinţele sociale, inclusiv politice. Pe de altă parte,
poate deveni un instrument puternic17.
Când întrebăm dacă jocul Go poate deveni un
punct de interes pentru oamenii de ştiinţă politici din
perspectiva teoretică a jocului, răspunsul este pozitiv.
Go este un joc şi poate deveni un model de joc în
conformitate cu principiile teoretice ale jocului. Baza
teoriei jocului spune că ipoteza despre utilizarea
jocului Go în cercetarea evenimentelor politice ar
putea fi confirmată. Deşi aceste posibilităţi par a
fi promiţătoare, ipoteza nu a fost confirmată până
acum.
1.2. Go ca joc strategic şi legătura sa cu studiile
strategice
O altă premisă a posibilei aplicări ştiinţifice (sau
cel puţin educaţionale) a jocului Go este caracterul
său strategic. Teoria jocului studiază în principal
jocurile strategice. Totuşi, unele pot avea un element
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aleatoriu. În timp ce modelele aleatorii reprezintă
obiectul de interes în matematică (teoria probabilităţii,
combinatorica), teoria jocului se axează pe situaţii în
care jucătorii au o mai mare influenţă asupra a ceea
ce se întâmplă, de exemplu în jocurile de strategie.
Go este un joc strategic şi din această cauză ar putea
fi exploatat ca bază a unui model creat conform
principiilor de teorie a jocului. Acest model ar putea
fi aplicat când există un aspect strategic. Bineînţeles,
această ipoteză ar trebui dezvoltată şi dovedită după
o cercetare amplă. Aşadar, după cum putem vedea,
există un domeniu vast care trebuie explorat. Avem
nevoie de mai multe dovezi, dar până astăzi nu au
existat, chiar dacă cercetătorii au descris pe larg
eficacitatea jocului Go.
Putem descrie studiile strategice ca pe un domeniu
academic care este interesat atât de pace, de război,
cât şi de problemele politice şi militare. Dacă studiile
politice şi relaţiile internaţionale sunt limitate păturii
civile a evenimentelor internaţionale, şi – pe de altă
parte – studiile militare, de apărare şi securitate sunt
legate doar de aspectele militare, atunci studiile
strategice par a fi deasupra lor, ca un domeniu ştiinţific
care le cuprinde pe amândouă: atât studiile politice cât
şi pe cele militare, examinând tot ce este important
pentru stat şi interesul său naţional (raison d’État).
Putem adăuga faptul că „conceptul clasic de strategie,
bazat pe binecunoscuta artă a războiului şi a politicii,
spune că strategia este o artă a folosirii planificate a
forţei militare (care este controlată din punct de vedere
politic) cu scopul de a-şi atinge ţinta politică”18. Dintrun punct de vedere mai neutru, „strategia este arta care
înglobează articole de lege, mijloace, metode şi reguli
valabile pentru îndeplinirea unor obiective: (…) este
apropiat de sensul praxeologic”19.
Astfel, strategia nu este doar o parte a câmpului
de interese din teoria jocului. Este, de asemenea, un
obiect principal al studiilor strategice. Este locul unde
se întâlneşte teoria jocului cu cercetarea politică. Go,
ca oricare alt joc strategic, este un exemplu puternic a
numitorului lor comun.
Strategia pare a fi un element esenţial al politicii
globale, deşi ar trebui reamintit că aceasta nu
este singura dimensiune a politicii internaţionale,
indiferent dacă ne referim la pătura civilă sau la
aspectele militare ale problemelor politice. Astfel,
orice model construit pe baza jocului Go, şi chiar
jocul Go însuşi, au o limitare serioasă când sunt
folosite în cercetarea politică. Mai întâi de toate,
capacitatea sa priveşte, în primul rând, problemele
strategice şi, după cum putem vedea, aceste probleme
nu reprezintă întotdeauna cea mai importantă parte

a politicii globale. În al doilea rând, acelaşi cuvânt
„strategic” (folosit prin analogie) nu este suficient
pentru justificarea ipotezei despre posibila folosire a
jocului Go în problemele de strategie.
2. Baza metodologică – aplicaţii posibile
2.1. Spaţiu şi teritoriu
Care este legătura dintre spaţiu şi politica
internaţională? Aspectul legat de spaţiu – teritoriul
– este un element al politicii internaţionale. Cum
influenţează spaţiul politica – aceasta este întrebarea
cea mai importantă a geopoliticii (în sensul său
tradiţional şi geografic). Statul este actorul principal
al politicii internaţionale, dar nu există nici un stat
fără teritoriu. Politica nu se desfăşoară în vid sau
într-un „spaţiu virtual”. În primul rând, este legată
de aspectul teritorial. Organizarea politică a statului
(administrare), populaţie, resurse, factori geografici
– totul are la bază teritoriul dat, în spaţiul dat. Una
dintre cele mai importante dimensiuni ale politicii
internaţionale este problema controlului politic, militar
şi economic asupra teritoriilor. De aceea, jocul Go
ar putea fi folosit în studierea politicii internaţionale.
Miza jocului Go este teritoriul. Sensul său principal
este lupta pentru spaţiu. Conform tradiţiei chinezeşti,
gobanul a fost inventat ca reprezentare a globului.
Chiar de la început, tabla este simbolul Pământului
(suprafaţa sa) şi jucătorii sunt state care luptă.
Din alt punct de vedere, R. Bozulich, jucător
American de Go, publicist şi profesor de matematică,
susţine că legăturile dintre jocul Go şi politică sunt
supraestimate sau chiar eronate total. Cercetătorul
afirmă că Go are alte principii strategice care pot
fi utilizate în luarea deciziilor, de exemplu cum să
ocupi poziţii importante şi să soluţionezi problemele
cuiva prin sfera de influenţă a unui adversar. (...) În
concluzie, Go este un joc bogat în idei strategice,
dar nu este necesar să-l folosim ca o paradigmă
pentru a lua decizii serioase în economie, în relaţiile
internaţionale, în război, sau chiar în viaţa de zi
cu zi. Raţionamentul este de obicei suficient.”20.
Pe scurt, după spusele lui Bozulich, jocul ne poate
învăţa ceva, dar nu în materie de probleme globale.
Deşi Bozulich neagă aplicarea jocului Go în relaţiile
internaţionale şi domenii asemănătoare, unele aspecte
ale jocului ar putea fi analizate din punct de vedere
geopolitic. Dintr-o privire, unele aspecte spaţiale ale
jocului ar trebui să fie interesante din punct de vedere
geopolitic.
Tabla de joc goban standard are dimensiunea de
19x19. În jocul de formare, poate fi utilizată tabla de
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joc de 13x13 sau chiar 9x9. Persoana care joacă poate
concura cu o altă persoană, dar şi cu un program de
calculator. Încă nu este la fel de avansat ca şi programul
de calculator pentru şah. O tablă de joc mai mică este
mai uşor de stăpânit pentru un jucător începător, care
încă nu şi-a dezvoltat capacităţile sale strategice. Pe
de altă parte, pe o tablă mai mică de joc, programul

de calculator joacă mai bine. Aceasta se datorează
faptului că sistemul de joc, în ciuda regulilor sale
simple, este atât de complex, încât în prezent este
imposibil să fie creat un program de calculator care să
învingă un maestru uman. Complexitatea jocului nu
poate fi reflectată de un program de calculator; este
nevoie de inteligenţă artificială. Un joc desfăşurat

Figura nr. 1: Tabla de joc Go (goban), 19 x 1921
pe o tablă de joc mai mică este mai scurt, mai rapid
şi are mai multe dimensiuni tactice decât strategice.
Numărul de posibilităţi în joc şi variantele de mutări
bune este mai mic.
Mărirea dimensiunilor creşte semnificativ
numărul intersecţiilor. Teritoriul care trebuie câştigat
devine mult mai mare şi jocul este astfel mult mai
complex şi mai dificil. A fost experimentat un joc cu
un goban de 23x23 unde „(jocul) a avut un caracter
mai liber şi mult mai implicat, dar ... în acelaşi timp,
dificultatea de a menţine comanda de joc a crescut
într-un ritm extraordinar (...) nici chiar cei mai buni
jucători nu ar putea păstra o imagine cuprinzătoare
a nenumăratelor combinaţii posibile.”22 Unii jucători
de Go experimentează pe table de joc mai mari, chiar
de 38x3823.
Este clar că dimensiunile pot fi ajustate pentru
orice concept. Poate fi aranjată chiar simularea cu
dimensiunea de 100x100, folosind un program de
calculator adecvat. Dacă este necesar, este posibilă
realizarea unui goban care arată o hartă a unei regiuni
(sau chiar o hartă a lumii), care prezintă de exemplu
zonele de influenţă. Există câteva idei de construire a
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gobanului ca o hartă. În setul clasic de reguli, fiecare
punct are aceeaşi valoare (cu excepţia unor zone
care au importanţă strategică, cum sunt colţurile şi
pereţii, după cum este ilustrat în figurile nr. 4 şi nr.
5, precum şi în descrierea lor). Ce s-ar întâmpla dacă
am restabili aceste reguli şi valoarea unor puncte sau
zone ar creşte? Modelul care are la bază jocul Go ar
deveni mai complex şi poate ar reprezenta problema
studiată într-un mod mult mai precis. Am putea spune
acelaşi lucru despre schimbarea unor puncte sau zone
ale jocului. Tabla de joc nu ar mai fi nici simetrică,
nici liniară
Există multe şi „diferite” table de joc Go: unele
dintre ele au proprietăţile descrise mai sus. Altele
sunt puţin mai complicate: goban-ul 3D sau chiar
4D, o tablă de joc fără frontiere, o tablă de joc cu
mai multe libertăţi (conexiuni intre linii), o tablă de
joc de o formă diferită de pătrat, un complex de table
de joc atunci când jocul se desfăşoară pretutindeni în
acelaşi timp şi multe altele24. O idee interesantă ar fi
implementarea unui model pentru trei sau mai mulţi
jucători, simulând relaţii multilaterale în politica
internaţională.
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Aspectul legat de spaţiu al jocului poate fi ajustat
cu scopul de a face posibil cel mai exact model al
politicii internaţionale, dar aceasta ar fi o încercare
ştiinţifică dificilă. Ca o alternativă, ar fi mai uşoară
angajarea unei multitudini de posibile îmbunătăţiri
în principiile jocului Go cu scopul de a reflecta doar
unele elemente cruciale ale analizei geopolitice, cum
ar fi rivalitatea a doi actori geopolitici din spaţiul

limitat sau strategii de stăpânire a unui teritoriu prin
înconjurarea lui.
Obstacolul principal în extinderea jocului Go
într-un model abstract, cu capacitatea de a explica în
linii mari o competiţie geopolitică este semnificaţia
teritoriului în politica globală. La această întrebare
trebuie să răspundem mai întâi. Geopolitica, ca
o ştiinţă sau paradigmă, ar trebui să facă „primul

Figura nr. 2: Poziţia într-un joc pe o tablă de joc Go experimentală de 21x2125
pas” şi să ofere o soluţie acestei probleme. Apoi,
ar fi posibilă propunerea unui model, probabil
exploatând principiile jocului Go, capabile să
reflecte competiţia politică globală din unele zone.
Dacă am şti care este semnificaţia sau influenţa
aspectului legat de spaţiu în politică, am fi în
măsură să justificăm aplicarea acestui joc doar prin
prisma „aspectului său legat de spaţiu”.
Problema este că, probabil, geopolitica modernă
nu ar fi capabilă să explice problemele legate de
spaţiu. Curentul „conservator”, geografic a încercat
să-l explice, dar aceste idei sunt mai degrabă legate
de gânditorii geopolitici ai şcolii vechi şi sunt mai
puţin atractive pentru cercetătorii contemporani. În
prezent, cele mai populare atitudini din geopolitică
oferă gândirea „toate la un loc”. Pentru acestea,
geopolitica pare să fie tot ceea ce este global
(politică, economie, societate, cultură, ideologie)
şi ceea ce are legătură cu puterea politică, uneori
adăugând şi paradigma „Realpolitik”.
Specialiştii chinezi care se referă la jocul Go
nu abordează nici ei problema legată de spaţiu.
La prima vedere, în cea de-a doua jumătate a

secolului al XX‑lea şi începutul secolului al XXIlea, China a devenit o mare putere economică,
încercând să intre pe noi pieţe, să extindă influenţa
economică şi să domine piaţa financiară globală, şi
prin companiile sprijinite şi controlate de stat. Acest
fenomen geoeconomic, cu privire la punctul său
de vedere legat de spaţiu (câştigarea de noi pieţe,
creşterea investiţiilor etc.) ar putea fi comparat cu
plasarea pieselor jocului Go (venituri, investiţii) pe
goban (zona economică). De exemplu, H. Kissinger
nu se referă la aspectul teritorial când descrie rolul
strategiei jocului Go în China modernă. Deşi el
analizează strategia pe termen lung a acestei ţări în
competiţia globală, argumentele sale au mai mult o
dimensiune culturală şi istorică26, la fel ca şi la D.
Lai.
2.2. Simularea conflictelor, negocierile şi
rezolvarea conflictelor
Un conflict, mai ales un conflict de interese
reprezintă o parte frecventă a politicii, în general.
Posibilele aplicaţii ale jocului Go sunt aceleaşi ca şi
ale celorlalte modele prezentate de literatura privind
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teoria jocului, de exemplu analiza conflictului de
interese total sau parţial, analiza potenţialului de
cooperare, simularea conflictelor militare (cum ar fi
războiul de gherilă sau crize ale rachetelor)27. Jucătorii
de Go intenţionează să obţină cât mai mult teritoriu.
Punctul care a fost obţinut de unul dintre ei este
punctul care va fi mai greu sau imposibil de recuperat
de către adversar. De aceea, la nivel fundamental,
Go este o simulare a conflictului. A fost inventat
(sau descoperit) ca un joc de război. Dar este război
în sens oriental, după cum s-a menţionat anterior.
Nu numai luptele singulare, cum ar fi capturarea şi
recuperarea pieselor, sunt importante. Ceea ce este
mai semnificativ este faptul că ciocnirea tactică este
întotdeauna riscantă. Un mod mai sigur de joc constă
în construirea de poziţii sigure şi dezvoltarea lor. De
aceea, poate fi uşor comparat cu competiţia marilor
puteri, dar nu cu acelaşi tip de conflict deschis al
civilizaţiilor. Coexistenţa paşnică este aproape la fel
de valoroasă ca victoria finală.
Uneori, se întâmplă ca cineva să fie nevoit să se
retragă dintr-o zonă, dar, între timp, apare o oportunitate
de a câştiga în altă parte. Situaţia se aseamănă cu
negocierile internaţionale şi luarea deciziilor în
politică. Teoria jocului este adesea aplicată când vine
vorba de cercetarea privind negocierile şi procesul
de luare a deciziilor.28. Din acelaşi motiv, jocul Go
poate servi ca un model de instruire sau de planificare
a negocierilor.
Chiar de la începutul acestui articol, au fost
prezentate câteva argumente legate de cultură. După
spusele unor autori, cunoaşterea principiilor şi a
strategiilor jocului Go reprezintă un ajutor valoros
în înţelegerea mentalităţii asiatice şi mai ales a celei
chineze. Acest lucru poate fi crucial în conducerea
negocierilor politice sau de afaceri. S. Bieleń
analizează condiţionările culturale ale negocierilor
internaţionale prin încercarea de a răspunde concepţiei
legate de aspectul cultural în relaţiile internaţionale
şi negocierile internaţionale şi modul în care cultura
influenţează negocierile29. Din acest punct de vedere,
jocul Go ar fi un instrument educaţional excelent. Cu
toate acestea, în cazul de faţă, putem presupune că
argumentarea metodologică (şi teoria jocului) justifică
această afirmaţie într-un mod mult mai adecvat.
R. Bozulich neagă faptul că strategia jocului
Go oglindeşte strategia şi mentalitatea chinezească:
jucătorul abil are nevoie de flexibilitate, dar
negociatorii chinezi „emit cerinţe excesive şi refuză
să facă compromisuri”30. Cu propriile sale cuvinte,
teza prin care liderii chinezi folosesc strategia Go
„este o teză veche şi greşită emisă de persoane care au
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doar cunoştinţe rudimentare despre strategiile subtile
ale jocului Go (...). Relaţiile internaţionale, politica
guvernamentală, politica economică, diplomaţia,
strategia militară – domeniile de expertiză cerute
de conducerea unei ţări nu au nevoie de jocul Go
ca şi model strategic. Raţionamentul este de obicei
suficient. Dacă jocul Go nu ar exista, gândirea
strategică dintre adversarii de pe scena mondială ar fi
la fel cu cea de astăzi”31. El susţine că jocul Go este
prea complex pentru a fi stăpânit într-un timp scurt şi
din acest motiv liderii politici, militari şi de afaceri
nu sunt apţi să folosească strategiile sale sofisticate:
deoarece pur şi simplu nu au suficient timp pentru
studiu. Al doilea argument al său subliniază faptul
că problemele internaţionale sunt total independente
de existenţa jocului Go. În acelaşi timp, Bozulich
spune că în strategia asiatică putem găsi urme ale
altor jocuri: chinezescul xiangqi şi japonezul shogi.
Aşa că el admite printre rânduri că studierea acestor
jocuri ar putea fi utilă, deşi opinia lui Bozulich nu este
suficient de clară şi necesită o analiză mai amănunţită.
După spusele acestui autor, în orice ţară, un lider
este condus de propriul său interes, nu de o gândire
strategică conştientă sau inconştientă. Liderii politici
folosesc doar raţionamentul şi aici este asemănarea
dintre jocul Go şi politică: „Există multe concepte
strategice folosite în jocul Go şi cele mai multe
dintre ele au analogii în maximele înţelepte. (...)
Dar, doar pentru că deciziile strategice ale liderilor
lor corespund unor bune strategii de tip Go, nu ar
trebui să tragem concluzia că ei sunt jucători puternici
(sau chiar slabi) ai jocului Go sau că ei chiar ştiu să
joace acest joc. Deciziile pe care le iau sunt bazate
pe principiile de raţionament de zi cu zi pe care orice
persoană le foloseşte în viaţa sa.”32. Concluzia este că
strategia jocului Go nu conduce politica, ci politica, la
fel ca şi jocul Go, are nevoie uneori de soluţii identice
– doar pentru că sunt strategii bune, nu pentru că sunt
strategii Go.
Bozulich se referă la stilul de negociere a lui
Barack Obama care ar putea fi descris ca strategia
„câştig-câştig”, deşi Obama nu este un jucător de
Go. El încheie: „Acesta este modul în care gândeşte
un puternic jucător de Go. (...) Nu poţi să controlezi
toate cele 361 de puncte. Trebuie să fi flexibil şi
dispus să cedezi teritoriul tău adversarului astfel
încât să poţi obţine mai mult teritoriu în altă parte.
Lăcomia duce la ruinarea multor jucători de Go.”33.
Deci jocul Go ar putea fi un instrument în procesul de
învăţare al negocierii în stilul “câştig-câştig”. Putem
delibera dacă argumentaţia lui Bozulich despre stilul
de negociere chinezesc şi relaţiile dintre principiile
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jocului Go şi strategia politică este adevărată sau nu,
dar cu siguranţă el prezintă în mod clar anumite virtuţi
intelectuale ale jocului.

2.3. Bunuri şi interese
Politica este un mod de a acţiona în funcţie de
interesele cuiva. Diferite bunuri sunt folosite în

Figura nr. 3: Conflictul a fost rezolvat. Albul câştigă cu 0.5 puncte. Aceasta înseamnă aproape remiză – cea
mai mică victorie posibilă. Jocul s-a desfăşurat pe 17-18.02.1993 între Kobayashi Koichi (Kisei, Negru) şi
Kato Masao (9 dani, Alb)34
această activitate. Teoria jocului poate fi de asemenea
aplicată pentru a găsi o strategie optimă care să ducă
la cea mai bună îndeplinire a sarcinii. Ea arată cum
trebuie securizate interesele, folosind „strategia
sigură” de exemplu împotriva factorilor întâmplători,
într-un „joc împotriva naturii”. Există un tip de
„strategie sigură” în jocul Go. „Strategia sigură”,
cu privire la principiile teoriei jocului, este modul
de a obţine cel mai bun scor posibil în acelaşi timp
cu securizarea poziţiei şi scăderea nivelului de risc
(strategia minimax şi maximin35). „Regulile de aur”
ale jocului Go nu garantează succesul, aşa cum fac
strategiile minimax şi maximin, dar semnificaţia lor
poate fi comparată cu soluţiile cunoscute din jocurile
cu sumă nulă.
Proprietăţile descrise anterior fac jocul util
pentru scopuri cum ar fi găsirea strategiei optime,
de exemplu o soluţie care să ducă la îndeplinirea
sarcinii, scăderea riscului, creşterea nivelului de
securitate, minimalizarea pierderilor, strategia optimă
a investirii bunurilor36. Acest din urmă aspect este
foarte important. Indiciul jocului este de a plasa
bunuri (piese), a căror cantitate este limitată pentru
ambii jucători. Ele ar trebui puse unde sunt în cea
mai mare siguranţă, unde ar avea influenţa maximă
posibilă şi unde ar putea sa acopere cel mai mult din

spaţiul de pe tabla de joc.
Mecanismul jocului – reguli simple şi o strategie
foarte complexă – fac jocul dificil de stăpânit la nivel
profesional. Dar principiile, care pot fi învăţate în
doar câteva minute de un începător, constau în ceva
ce oamenii fac zilnic din aproape toate punctele de
vedere ale vieţii lor: luarea unor decizii despre cum
să folosim bunurile disponibile, dar limitate pentru
a ne atinge ţelul. De aceea, jocul Go este un subiect
de interes pentru mulţi economişti şi manageri. Dar
nu numai economia este conectată la aceste două
elemente generale: decizii şi bunuri. Politica, inclusiv
politica internaţională, are acelaşi fond. Nu contează
dacă politica înseamnă câştigarea şi menţinerea
puterii în sensul său administrativ (legal), sau este
definiţia ca o competiţie a diverse grupuri de interese,
sau ca o competiţie între state, puteri ale lumii sau
alţi actori. Un politician la orice nivel trebuie să-şi
îndeplinească misiunile chiar şi atunci când bunurile
sale sunt destul de limitate. Nivelul de dificultate în
aceste domenii este cu mult mai mare decât în jocul
Go. Realitatea este cu mult mai complexă şi plină de
nesiguranţă. Există mulţi factori întâmplători şi mulţi
alţi „jucători”.
Este evident că nu putem susţine pur şi simplu
că jocul Go reflectă perfect lumea politică. Mai mult
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decât atât, cel mai bun scenariu ar fi crearea unui
model de teorie a jocului cu mecanismul jocului Go,
însă chiar şi modelele perfecte au întotdeauna cel
puţin un punct slab: ele sunt mult mai simple decât
fenomenul real pe care îl reflectă. După cum s-a
afirmat anterior, una dintre cele mai dificile probleme
în folosirea practică a teoriei jocului este procedeul de

construire când este creat un model. Deci, chiar dacă
ne descurcăm foarte bine cu problema conceptuală
(întrebarea: De ce şi care parte din jocul Go poate fi
aplicată în relaţiile internaţionale?), toate problemele
„tehnice” vor rămâne nerezolvate (Cum să construieşti
şi cum să foloseşti un model adecvat?). În plus,
aceleaşi controverse de bază cu care trebuie luptat

Figura nr. 4: Primul pas în joc: securizarea colţurilor37

Figura nr. 5: Al doilea pas important: capturarea pereţilor38
chiar de la bun început sunt atât de serioase încât ar
fi imposibil să susţii teza despre utilizarea jocului
Go în descrierea şi explicarea politicii globală fără o
cercetare pe termen lung. Cu toate acestea, este bine
de menţionat faptul că, până la urmă, jocul ar fi un
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instrument de învăţare şi predare destul de bun care
arată cum: să luăm decizii corecte, investim efectiv
bunurile cuiva, să fim flexibili şi răbdători. Pentru
aceasta a fost inventat jocul.
Chiar de la începutul fiecărui joc, ambii jucători
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trebuie să-şi amintească să-şi asigure colţurile.
Primele mutări ar trebui să fie plasarea câtorva piese
în colţuri. Ignorarea acestei reguli creşte nivelul de
risc şi probabilitatea de a pierde jocul. Activele plasate
în aceste locuri importante aduc un venit relativ mai
mare jucătorului. Aceasta se datorează faptului că
marginea careului de joc ajută la încercuirea acestui
teritoriu.
După primele mutări de deschidere, jucătorii au
tendinţa de a ocupa pereţii. Are aceeaşi importanţă
pentru colţuri, deşi scara este diferită. Jucătorul
trebuie să mute mai multe piese în scopul de a-şi
securiza teritoriul dorit. Marginile careului de joc pot

fi de ajutor, multiplicând numărul de puncte luate.
Această strategie are de asemenea un impact puternic
la nivel de securitate.
La ultima etapă a jocului, când colţurile şi pereţii
au fost deja securizaţi şi ambii jucători deţin propria
lor bază sigură, începe momentul decisiv. Atacarea
centrului fără poziţii puternice din spate este foarte
riscantă. Spre deosebire de şah, centrul careului de
joc este mai puţin important aici.
După cum am putut vedea, strategia optimă de a
„investi” resursele este asociată direct cu „interesul”
pe care îl au jucătorii în unele părţi ale teritoriului.
Jocul Go se concentrează pe dimensiunea legată de

Figura nr. 6: Ultimul pas: centrul careului de joc39
spaţiu al competiţiei, deoarece potenţialul jucătorilor
(bunurilor) este egal. Deşi uneori jucătorul negru are
181 de piese (deoarece el face prima mutare), şi cel
cu piese albe are doar 180, nu este foarte important.
Jucătorul alb, care mută al doilea, uneori obţine
puncte komi în plus pe motivul egalizării forţelor. Mai
interesant este sistemul handicap de recompensare a
jucătorilor mai slabi cu aşa-numitele „piese handicap”
– piese suplimentare plasate pe goban înainte de
începerea jocului. Numărul lor poate varia în funcţie
de diferenţa dintre nivelurile de abilitate. Şi, încă
o dată, trebuie menţionat faptul că toate piesele au
valoare egală.
Dar după cum ştim, în sistemul internaţional,
jucătorii nu au potenţial egal. Există imperii,
superputeri, puteri, puteri regionale, jucători medii
şi state slabe, de asemenea. Dacă vrem să facem un
model corespunzător, trebuie să proiectăm un model
care reprezintă o ierarhie de jucători. Acest lucru este

posibil cu aceeaşi metodă că la regulile jocului Go
care prezic egalizarea poziţiilor de început. Cineva
trebuie să adauge mai multe piese pentru a-l face mai
puternic pe cel mai slab. De asemenea, este posibil să
realizăm o construcţie pe tabla de joc care să aparţină
unuia dintre jucători, de exemplu să-l lăsăm să înceapă
cu un colţ luat deja.
2.4. Îmbunătăţiri suplimentare ale modelului şi
factori aleatorii
În cazul dezvoltării mecanismului jocului Go întrun model experimental, ar putea păstra caracterul său
educaţional chiar dacă funcţiile sale explicative sau
descriptive pentru lumea politică nu s-ar fi confirmat
în cele din urmă. Jocul Go ignoră factorii aleatorii
care pot fi întâlniţi în realitate. Acest element poate
fi introdus de asemenea în modelul format pe acest
vechi joc asiatic. Poate fi făcut în mod asemănător
cu jocurile (sau mai degrabă simulările) care au la
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bază aşa-numitul model Ehrenfest model40. Acesta
foloseşte o tablă de joc asemănătoare cu gobanul
şi un set de piese negre şi albe. La început, tabla
este goală. Zarurile jocului indică în mod aleatoriu
coordonatele unui punct (intersecţie) care va fi ocupat
de o piesă. În timpul simulării (care este desfăşurată
după reguli diferite şi detaliate41), tabla de joc se
umple din ce în ce mai mult cu piese. Să ne imaginăm
că acelaşi mecanism poate fi introdus şi la jocul Go.
La un moment dat, între mutările jucătorilor, piese
suplimentare de aceeaşi culoare apar brusc undeva pe
tabla de joc, făcând jocul mai uşor sau mai dificil pentru
un jucător. Ce s-ar întâmpla dacă am introduce o a treia
culoare (neutră sau având un impact predefinit asupra
jocului)? În acest fel, am putea spori complexitatea
jocului. Un joc strategic fără un factor aleatoriu care
depindea doar de imaginaţia şi îndemânarea jucătorilor
s-ar fi transformat într-un model mult mai sofisticat.
O astfel de construcţie, bine fundamentată pe teoria
jocului, cu factori aleatorii şi îmbunătăţiri menţionate
anterior, ne oferă posibilitatea să analizăm probleme
legate de relaţiile internaţionale într-un mod nou şi să
învăţăm cum să analizăm complexitatea, schimbarea,
incertitudinea, slăbiciunea, conflictul, atingerea
multiplelor obiective42.
Concluzii
În esenţă, jocul Go poate servi ca ajutor în
dezvoltarea unui tip de gândire strategică, abilităţi
de negociere, planificare, luarea unor decizii, precum
şi în formarea unor calităţi, cum ar fi răbdarea,
tenacitatea şi flexibilitatea. Jocul a fost probabil
inventat special pentru acest scop, ca un hobby pentru
regi, lideri politici şi soldaţi. Bineînţeles, am fi naivi
să credem că succesul la joc este necesar pentru
succesul pe câmpul de luptă sau în politică şi că dacă
cineva câştigă la jocul de Go, atunci el va avea succes
în oricare alt domeniu. Nu există aproape niciun
cercetător care să pretindă asta. Jocul este mai mult o
metodă care ne învaţă cum să tratăm complexitatea,
schimbarea, incertitudinea, slăbiciunea, conflictul şi
atingerea multiplelor obiective. Mai mult decât atât,
în diferite domenii ale ştiinţelor sociale, jocul Go ca
şi metodă de învăţare şi formare este frecvent invocat,
astfel încât aceeaşi utilizare a jocului Go în ştiinţele
politice merită toată atenţia noastră.
Teoria jocului reprezintă o bază teoretică puternică
pentru aplicarea jocului Go în cercetarea ştiinţelor
politice. Aşa cum diverse modele şi stiluri de joc au
fost deja exploatate în unele domenii ale cercetării în
domeniul politicii, acelaşi lucru ar putea fi făcut cu
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jocul Go. Prin urmare, principala aplicaţie a jocului
Go ar consta în construirea unui model bazat pe
principiile teoriei jocului. Acest model poate fi folosit
în analizarea problemelor din politica internaţională.
Jocul Go poate fi folosit de asemenea pentru studierea
problemelor politicii internaţionale aşa cum este, fără
nicio altă schimbare, datorită caracterului său educativ.
Jocul Go ar putea fi îmbunătăţit prin introducerea
factorilor aleatorii, mai mulţi jucători, piese şi
ajustări ale careului de joc cu scopul de a-l face mai
complex şi poate un model mai precis şi mai sigur
care să reflecte unele probleme politice. Principalele
domenii de aplicare ar fi următoarele: studii strategice,
managementul riscului, managementul bunurilor,
simularea conflictului, negocierile, jocuri de război,
competiţia spaţială.
Există însă şi câteva limitări legate de acest
subiect. Deşi aspectele educaţionale ale jocului Go
sunt uşor de găsit, ar fi mult mai dificil să fie folosit ca
model de cercetare a teoriei jocului pentru problemele
politice. În primul rând, teoria jocului este o ramură
promiţătoare şi atractivă a ştiinţei, dar este încă destul
de controversată atunci când este aplicată ştiinţelor
sociale şi necesită o cercetare mai profundă. În
al doilea rând, procesul de creare a modelului de
cercetare în conformitate cu principiile teoriei jocului,
inclusiv posibilul model teoretic al jocului bazat pe
jocul Go, este plin de puncte slabe şi obstacole. Mai
multe despre acest subiect pot fi găsite în multe surse
despre teoria jocurilor citate în această lucrare. Nu în
ultimul rând, argumentarea convingătoare în ceea ce
priveşte abordarea teoretică a jocului în politică nu
a fost prevăzută până astăzi, aşa că este imposibil să
susţinem că teoria jocului este o metodă de cercetare
universală în politică. Deci, chiar dacă teoria jocului
este o bază solidă a jocului Go, nu este suficient să
tratăm jocul Go ca pe un model universal de cercetare
pentru politica globală.
Totuşi, jocul Go ar putea avea o aplicaţie limitată
în cercetare. Unele părţi ale relaţiilor internaţionale
par a avea legătură cu principiile jocului Go şi unele
dovezi în acest sens au fost arătate aici. Termenii
„spaţiu”, „teritoriu”, „strategie”, „interese”, „bunuri”,
„conflict”, „negocieri” sunt importanţi, deşi ei nu
înseamnă totul în politică. Mai multe argumente cu
privire la importanţa lor şi a legăturii lor strânse cu
jocul Go ar trebui puse la dispoziţie în cercetările
ulterioare, care ar putea fi bazate pe geopolitică,
relaţii internaţionale şi studii strategice. Direcţii
interesante de dezvoltare a acestor idei ştiinţifice ar fi,
de exemplu, demonstrarea că jocul Go poate simula
politicile internaţionale de tip „sistemul sistemelor”
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în conformitate cu teoria sistemelor, aplicarea
modelelor de joc cu doi sau mai mulţi jucători la
lumea multilaterală a politicii cu complexitatea şi
multitudinea sa de actori şi interesele lor, precum
şi evaluarea greutăţii aspectului spaţial/teritorial în
politica globală contemporană.
NOTĂ:
Traducere din limba engleză de Alina ALBU.
Revizie lingvistică: Daniela RĂPAN
NOTE:
1 Wéiqí in Chinese, baduk in Korean. Igo este un
termen japonez. Go vine din japoneză şi este cel mai
cunoscut nume al acestui joc în întreaga lume.
2 David LAI, Learning from the stones a Go approach
to mastering China’s strategic concept, Shi, Army War
College, Strategic Studies Institute, Carlisle 2004, p. 4 et
seq.
3 Autorul presupune că cititorul are cunoştinţe de
bază în ceea ce priveşte jocul Go. În caz contrar, vă puteţi
documenta citind următoarea bibliografie care vă va
introduce în subiect, ex.: Go (game), http://en.wikipedia.
org/wiki/Go_(game), accesat la 8.10.2013, Sensei’s
Library, http://senseis.xmp.net/, accessed 8.10.2013.
4 David LAI, op.cit., p. 3.
5 Carl von CLAUSEWITZ, On War, New Jersey,
1984, p. 87.
6 Donald N. SULL, Yong WANG, Made in China:
Czego zachodni menedżerowie mogą nauczyć się od
pionierów chińskiej przedsiębiorczości, Harvard Business
School Press, Warszawa 2006, pp. 261–269.
7 David LAI, op. cit., p. 4 et seq.
8 Mathieu FRANÇOIS-BARSEGHIAN, The Ten
Golden Rules of WéiQí Applied to Business Strategy,
Nanyang Technological University, Waseda University,
http://blog.matieux.net/2011/04/ten-golden-rules-ofweiqi-applied-to.html, accesat la 8.10.2013.
9 Jucătorii de Go folosesc articole de putere egală,
numite „piese” (pietre în limba engleză – n.trad.). Piesele
sunt plasate una câte una pe tabla de joc numită goban.
10 Joshua WAITZKIN, The Art of Learning: An Inner
Journey to Optimal Performance, Free Press, 2008.
11 Yasutoshi YASUDA, Go as conversation: the
educational and therapeutic value of the game of Go,
Richmond, 2002.
12 Vezi: E. Grant KERR, Exploring Project
Management by Exploiting Analogy with the Game of Go,
A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy
in Strategy, Programme & Project Management, SKEMA
Business School, Lille, December 2011.
13 Vezi: the Bob High Memorial Library at the
American Go Association: http://www.usgo.org/bob-highmemorial-library, accesat la 8.10.2013. Există o mulţime de

publicaţii despre jocul Go din diferite domenii enumerate
acolo, deşi sunt doar două articole legate de politică.
14 „Potęgonomia” i „potęgometria”, care poate
fi tradus în linii mari în engleză ca „powernomics” and
„powermetrics”.
15 Nikołaj N. WOROBIEW, Edward KOFLER,
Henryk GRENIEWSKI, Strategia gier, Warszawa, 1969,
p. 6.
16 Ibidem, p. 27.
17 Vezi de exemplu: Randall W. STONE, The Use
and Abuse of Game Theory in International Relations:
The Theory of Moves, Journal of Conflict Resolution, Vol.
45 No. 2, April 2001, pp. 216-244; Geraldo L. MUNCK,
Game Theory and Comparative Politics: New Perspectives
and Old Concerns, World Politics no. 53(2), January 2001,
pp. 173-204.
18 Roman KUŹNIAR, Polityka i siła. Zarys studiów
strategicznych, Warszawa 2005, p. 11.
19 Ibidem.
20 Richard BOZULICH, Richard Bozulich on
Kissinger on China and Go, <http://www.usgo.org/files/
bh_library/BozulichonKissinger.pdf>, The Bob High
Memorial Library 2011, p. 17.
21 Sursa: Propria resursă a autorului, bazată pe
software-ul Drago.
22 Large Boards, Sensei’s Library, http://senseis.xmp.
net/?GoOn38x38, accesat la 8.10.2013.
23 Ibidem.
24 Vezi: Unusual Gobans, Sensei’s Library, http://
senseis.xmp.net/?UnusualGobans, accesat la 8.10.2013.
25
Sursa:
http://senseis.xmp.net/diagrams/5/
f5577987ee77807acfcfb4ed125f38eb.png, accesat la
8.10.2013.
26 Henry KISSINGER, On China, New York, 2011,
pp. 30–43.
27 Phillip D. STRAFFIN, Teoria gier, Warszawa 2004,
pp. 34–35.
28 Marek SZOPA, Teoria gier w negocjacjach i
podejmowaniu decyzji, <http://el.us.edu.pl/ekonofizyka/
index.php/Teoria_gier>, accesat la 26.09.2013.
29 Stanisław BIELEŃ, Negocjacje w stosunkach
międzynarodowych, Warszawa 2013, pp. 89–122.
30 Richard BOZULICH, op.cit., p. 12.
31 Ibidem, p. 1.
32 Ibidem, pp. 2–3.
33 Ibidem, p. 12.
34 Sursa: Propria resursă a autorului, bazată pe
software-ul Drago.
35 În teoria jocului, minimax este o regulă legată de
luarea deciziilor prin minimalizarea posibilelor pierderi
în caz celui mai rău scenariu (pierderea maximă), pe
când maximin este o regulă de luarea deciziilor prin
maximalizare a câştigului minim. Ambele sunt folosite de
exemplu în procesul de luare a deciziilor. Originea ambilor
algoritmi este jocul cu sumă nulă cu doi jucători.
36 Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI, „Gra
przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji
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inwestycyjnych”, Ekonomia Menedżerska, 2008, no. 3,
pp. 77–88.
37 Sursa: Propria resursă a autorului, bazată pe
software-ul Drago.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Manfred EIGEN, Ruth WINKLER, Gra. Prawa
natury sterują przypadkiem, Warszawa 1983, pp. 33–37.
41 A se vedea bibliografia indicată pentru aceasta.
42 E. Grant KERR, op. cit., pp. 318–321.
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CRIZA ALIMENTARĂ
ÎNTRE MIT ŞI REALITATE
Dr. Petre DUŢU*

Criza alimentară constituie pentru multe state un
risc, pentru numeroase ţări o ameninţare, iar pentru
comunitatea internaţională atât un risc, cât şi o
ameninţare.
Gestionarea adecvată a acestora revine deopotrivă
statelor şi comunităţii internaţionale, prin măsuri
concertate (economice, politice, de mediu, sociale,
culturale). Ambele trebuie să-şi concerteze eforturile
pentru a spori producţia de bunuri alimentare şi a
asigura o distribuire echitabilă a acestora la nivel
naţional, regional şi mondial.
Cuvinte-cheie: criza alimentară, cereale, produse
alimentare, cauze ale crizei, soluţii de ieşire din criza
alimentară.
1. Consideraţii preliminare
Astăzi, omenirea se confruntă simultan cu o serie
de crize în domenii diverse de activitate şi la niveluri
diferite – naţional, regional şi global. Astfel, massmedia anunţă zilnic declanşarea sau acutizarea unei
crize locale, regionale sau mondiale. Frecvent, citim
despre criza financiar-economică globală, despre
criza energetică şi, mai nou, despre criza alimentară.
Aceasta din urmă este analizată din perspective
diferite – de la impactul creşterii populaţiei mondiale
la 9 miliarde în 20501, la scăderea producţiei agricole
din multiple cauze.
În opinia mea, aceste aspecte merită o investigaţie
mai atentă pentru a cerceta fenomenul. Presupunând
că există o criză alimentară reală, atunci măsurile de
combatere a acesteia, la cele trei niveluri – naţional,
regional şi global – se cer concertate şi implementate

riguros, planificat şi printr-o paletă largă de activităţi
şi acţiuni, pornind de la cele de natură economică şi
ajungând la cele educative. Mai întâi, se cer adoptate
măsuri de creştere a producţiei de cereale, care stă la
baza obţinerii celorlalte bunuri alimentare. Apoi, se
impune a fi realizată o distribuţie a produselor destinate
hrănirii populaţiei lumii care să satisfacă, într‑o
modalitate decentă, nevoile acesteia. Nu în ultimul
rând, se impun măsuri de educare a consumatorilor,
esenţială pentru succesul celorlalte activităţi şi acţiuni
de ieşire din criza alimentară.
Dacă însă se constată că, de fapt, criza alimentară
este provocată atât de marii producători de cereale
(de exemplu, prin diminuarea suprafeţelor cultivate),
cât şi de comercianţii de produse alimentare (care
cresc artificial preţurile şi le menţin ridicate pentru
o perioadă cât mai îndelungată), atunci măsurile
se cuvin a fi luate pentru a elimina cauzele care o
generează.
Potrivit Organizaţiei pentru alimentaţie şi
agricultură a ONU (FAO), 37 de ţări sunt ameninţate
de criza alimentară2. În acest context, ipoteza generală
de la care pornesc este că, în prezent, există o criză
alimentară reală, dar provocată de diferiţi actori
naţionali, regionali şi globali, atât statali, cât şi
non-statali, care urmăresc atingerea unor interese
specifice.
În vederea validării acestei ipoteze privind criza
alimentară, vom analiza succesiv următoarele aspecte:
necesarul de hrană pentru populaţia actuală a globului,
posibilele cauze ale crizei alimentare şi măsuri de
ieşire din criză. Aceste aspecte vor fi susţinute cu
date statistice oficiale şi cu opiniile unor specialişti în

*Dr. Petre DUŢU, cercetător ştiinţific gr. II, este membru al Asociaţiei absolvenţilor Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”. E-mail: dutupetre63@gmail.com
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materie. De asemenea, vom prezenta succint care au
fost producţiile de cereale în ultimii ani şi care sunt
estimările pentru recolta din anul agricol 2012-2013.
Este absolut obligatorie o abordare cuprinzătoare
a problematicii crizei alimentare pentru că aceasta are
un impact semnificativ asupra securităţii naţionale,
regionale şi internaţionale pe toate componentele
acesteia – de la securitatea alimentară la cea
economică, de la securitatea socială la cea a mediului,
de la securitatea militară la cea politică. De reţinut că
este vorba de manifestări, în plan securitar, probabile
şi posibile la nivel naţional, regional şi global.
2. Necesarul de hrană al populaţiei
„Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă
suficient pentru a-şi asigura sănătatea, bunăstarea sa
şi a familiei sale, mai ales în privinţa alimentaţiei...3”
afirmă în articolul 25 Declaraţia universală a
drepturilor omului. Vom încerca să demonstrăm dacă
această cerinţă, de fapt un ideal spre care se tinde, are
acoperire în realitate.
„De fapt, noi producem destule alimente pentru a
hrăni întreaga lume. Actualmente, lumea produce mai
Structura
alimentaţiei

Cantităţi

mult de 4.000 calorii/persoană/zi, dar cu toate acestea,
media atinsă pe un consumator este în jur de 2.800
calorii pe zi. SUA au media cea mai ridicată din lume,
cu 3.770 calorii pe zi, în timp ce în India, ea este de
2.300 calorii pe zi. Numai trei ţări în lume au cantităţi
inferioare standardului minim internaţional care este
de 1.800 calorii/persoană/zi şi care este necesar pentru
a asigura o viaţă productivă şi sănătoasă”4. Pe de altă
parte, producţia alimentară totală pe locuitor pentru
consumul uman se ridică la aproximativ 900 kg pe an
în ţările bogate, adică dublu faţă de 460 kg produse
alimentare în regiunile cele mai sărace5.
Necesarul nostru zilnic de calorii şi nutrimenţi
diferă în funcţie de sex, vârstă, înălţime, greutate
corporală şi nivelul de activitate depusă. Acesta
este motivul pentru care Cantitatea Zilnică Estimată
(CZE) nu este o ţintă pentru o persoană anume, ci
o estimare medie pentru adulţi sănătoşi, bazată pe
studiile şi recomandările internaţionale. CZE folosită
în etichetarea produselor alimentare preia valorile
recomandate pentru o femeie adultă cu un nivel mediu
de activitate – fapt ce furnizează o medie potrivită
pentru necesarul majorităţii populaţiei6. În Tabelul nr.
1 este precizată CZE medie pentru un adult:
Consum
pentru o persoană pe zi

Calorii

2.000 kcal

Proteine

50 g

Carbohidraţi
Zaharuri

270 g
90 g

Grăsimi

70 g

Grăsimi saturate
Fibre

20 g
25 g

Sare (sodiu)

6 g (2,4 g)

Tabelul nr. 1: CZE medie pentru un adult7
Totuşi, considerăm că modelul alimentar ce se
difuzează actualmente în lume este cel oferit de ţările
bogate, cu o tendinţă de creştere a consumului de carne.
Propagarea acestui model de consum, în întreaga
lume, în contextul oferit de globalizarea economică şi
informaţională, va avea consecinţe nedorite, în timp,
asupra nivelului de asigurare a necesarului de hrană
cotidiană a populaţiei lumii.
Desigur, există diferite modele de nevoi de cereale
pe persoană, potrivit unui model alimentar sau altul.
Potrivit primelor estimări FAO, producţia mondială
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de grâu din acest an se va ridica la 690 de milioane de
tone, cu 4,3% mai mare decât producţia din 2012 şi a
doua mare recoltă din istorie după cea din 20118. De
asemenea, este ştiut faptul că planeta produce, acum,
aproximativ 2,5 miliarde tone de cereale. Aceasta
dă o medie de 350 kg pe locuitor/an, din care 150
kg consumate de oameni, iar restul de animale9. În
Tabelul nr. 2 se pot observa exemple de consumuri
anuale pe locuitor10:
Astfel, în India se consumă pe an de către un
locuitor 160 kg de cereale, în China 167 kg, iar în
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Ţări

Cereale
(kg)

Carne
(kg)

Legume/fructe
(kg)

America
de Nord

113

127

100

Europa

117

70-115

114

China

167

49
(în creştere)

254
(48% din legumele
produse în lume)

India

160

6

53

Africa

160

13

52

Media mondială

152

39

108

Tabelul nr. 2: Valori ale consumului anual pe locuitor în lume la produsele de bază11
America de Nord 113 kg. Evident că modelul adoptat
este în funcţie de o serie de factori economici, sociali
şi culturali.
Pe de altă parte, suprafaţa agricolă pe locuitor,
modelul alimentar şi capacitatea ţării de a produce
alimente sunt alţi factori cu impact asupra
consumului de hrană al populaţiei. De fapt, fiecare
regiune a lumii are o ecuaţie specifică în termeni de
hrănire a populaţiei, de suprafaţă disponibilă pentru
agricultură, tehnologii, randament, excedent/deficit,
putere de cumpărare a populaţiei, cutume alimentare.
Prin urmare, în acest domeniu analiza se impune a fi
făcută pe marile regiuni ale lumii.
Un alt factor cu impact semnificativ asupra
modelului alimentar adoptat îl constituie creşterea
populaţiei mondiale. Astfel, între 1961 şi 2003,
populaţia mondială s-a dublat, trecând de la 3,1 la
6,3 miliarde de oameni. În acest interval de timp,
disponibilităţile alimentare aparente au crescut, în
medie, cu 20%, trecând de la 2.500 la 3.000 kilocalorii/
persoană/zi, cu menţinerea puternicei disparităţi
între marile regiuni ale lumii, de la 2.400 kilocalorii/
persoană/zi în Africa Subsahariană la 4.000 kilocalorii/
persoană/zi în ţările dezvoltate ale Organizaţiei de
Cooperare şi Dezvoltare Economică12.
Totuşi, trăim într-o lume a abundenţei. În prezent,
se produce mai multă hrană decât în orice altă perioadă
a istoriei. Se poate aprecia că există destulă hrană
pentru toţi, în condiţiile în care producţia alimentară
s-a multiplicat de trei ori faţă de anul 1961, în timp
ce, în aceeaşi perioadă, populaţia lumii s-a dublat13.
Cu toate acestea, potrivit datelor FAO, la nivel

mondial, 870 milioane de persoane suferă de foame
şi, în fiecare an, se risipesc 1,3 miliarde tone de hrană,
adică o treime din producţia planetară14. Pe de altă
parte, FAO aprecia că 1,02 miliarde de persoane erau
subalimentate în 200915.
În opinia mea, aceste date arată că simultan există
o criză alimentară şi un mit al acesteia. De aceea, se
cuvin cercetate cu atenţie cauzele esenţiale ale acestei
situaţii paradoxale: există sau mai bine zis se produce
hrană suficientă pentru toţi locuitorii planetei, dar nu
toţi beneficiază zilnic şi în cantităţi suficiente de ea.
Aceasta dintr-o varietate mare de motive: preţuri foarte
mari şi mari la alimente, lipsa veniturilor necesare
şi suficiente unei hrăniri corespunzătoare vârstei,
tradiţiilor, activităţii prestate, stării de sănătate.
3. Cauze ale crizei alimentare mondiale
Analiza documentară a diferite surse de date –
de la statistici FAO la studii ştiinţifice – evidenţiază
existenţa unei palete largi de cauze. Din punct de
vedere al naturii lor, cauzele crizei alimentare sunt
de o mare diversitate. Astfel, ele pot fi de natură
economică, demografică, social-culturală, politică.
Cauzele economice pot fi considerate modul de
producţie, forma de proprietate asupra pământului,
tipul de culturi agricole şi destinaţia lor, repartiţia
şi distribuţia bunurilor alimentare, relaţia între
producătorii de bunuri şi consumatori. Un rol negativ
aparte revine actualei crize financiar-economice
mondiale care favorizează creşterea preţurilor la
produsele alimentare de bază. De asemenea, acţionează
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negativ, în plan economic, sistemele diferite, de
la un stat la altul, de acordare a subvenţiilor pentru
agricultură. De regulă, acestea sunt mai mari în statele
dezvoltate şi mai mici în ţările în curs de dezvoltare.
La nivel comun, există falsa idee că ţările dezvoltate
ar miza mai puţin pe subvenţii agricole, iar cele
emergente mai mult. Cifrele arată că opţiunile privind
sprijinirea agriculturii prin bani publici variază nu între
cele două grupuri, ci în interiorul acestora – există
state dezvoltate şi emergente care subvenţionează
puternic agricultura şi state dezvoltate şi emergente
care subvenţionează puţin sectorul agricol. Marile
economii BRIC au niveluri de subvenţie sub media
mondială (33%), pe când economiile G7 au peste
(este drept, datorită Japoniei, care are un nivel foarte
mare comparativ chiar şi cu celelalte ţări ale grupului,
care sunt aproape de medie)16.
În categoria cauzelor demografice sunt

incluse creşterea rapidă a populaţiei în ţările
în curs de dezvoltare, urbanizarea accelerată,
migraţia internă şi internaţională. De exemplu,

Ţara

Populaţie
în anul 2012
(milioane)

creşterea galopantă a populaţiei globului implică
apariţia mai multor persoane de hrănit, îndeosebi
în ţările în curs de dezvoltare. În prezent, sunt 6,3
miliarde de locuitori de hrănit, dar în 2050 vor fi
9 miliarde17. Prin urmare, nevoile de hrană vor
creşte tot mai mult.

Analiza succintă a datelor din tabelul nr. 3
conduce la următoarele constatări: în 2012, patru state
din zece erau ţări în curs de dezvoltare, în timp ce, în
2050, numărul acestora va creşte la şase, din care trei
(Nigeria, R.D.P. Congo şi Etiopia) sunt state foarte
sărace; în 2050 dispar din lista statelor cu populaţie
numeroasă Rusia şi Japonia şi le iau locul R.D.P.
Congo şi Etiopia, două state cu un ritm de dezvoltare
economică foarte scăzut; India devine în 2050 ţara cu
cea mai numeroasă populaţie; China este singura ţară
din lista de mai sus care va înregistra în 2050 un recul
al creşterii populaţiei.
Între cauzele social-culturale menţionăm
modelul de consum, sistemul de protecţie socială,

Ţara

Populaţie
în anul 2050
(milioane)

China

1.350

India

1.691

India

1.260

China

1.311

SUA

314

SUA

423

Indonezia

241

Nigeria

402

Brazilia

190

Pakistan

314

Pakistan

180

Indonezia

309

Nigeria

170

Bangladesh

225

Bangladesh

153

Brazilia

213

Rusia

143

R.D.P. Congo

194

Japonia

123

Etiopia

166

Tabelul nr. 3: Ţările cele mai populate în 2012 şi în 205018
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tradiţiile şi cutumele alimentare. Astfel, modificarea
modelului de consum, prin creşterea consumului de
carne în lume, mai ales în China, necesită cantităţi
enorme de cereale de pe piaţa alimentară pentru hrana
animalelor.
Cauzele de mediu includ eroziunea solului,
despăduririle, extinderea deşerturilor. În prezent,
deşertificarea solurilor şi sărăcirea lor din cauza
practicilor agricole intensive şi a încălzirii climatice
sunt o realitate cu care se confruntă aproape toate
statele lumii. Pe de altă parte, un rol negativ în
accentuarea crizei alimentare o are actuala tendinţă
de folosire a biocarburanţilor pentru alimentarea
automobilelor. Biocarburanţii consumă 100 milioane
de tone din produsele alimentare de bază pentru
plinurile automobilelor şi le retrage de pe piaţa
alimentară mondială19. În plus, după ce au fost
prezentaţi ca o alternativă la petrol, biocarburanţii
pun astăzi probleme. Populaţiile din ţările care nu
au petrol vor fi preocupate permanent să-şi plătească
mâncarea, iar hrana importată va fi mult mai scumpă
şi mulţi nu şi-o vor permite20.
Cauzele de ordin politic pot fi considerate
subvenţiile acordate producătorilor agricoli în ţările
bogate, absenţa fondurilor pentru agricultură din
ţările în curs de dezvoltare. În acest sens, subvenţiile
agricole acordate agricultorilor din ţările bogate
acţionează în detrimentul agricultorilor din ţările
sărace, produsele subvenţionate din ţările bogate fiind
inaccesibile şi insurmontabile pentru ţările în curs de
dezvoltare.
Aceste cauze pot fi identificate în toate statele
lumii, iar efectele lor se simt pretutindeni ca urmare a
globalizării, crizei economico-financiare, schimbărilor
climatice şi tendinţelor de integrare regională21.
4. Posibile căi de ieşire din criza alimentară
Teoretic, ieşirea din criza alimentară este posibilă
prin acţiunea concertată, continuă şi constantă a
tuturor actorilor cu competenţe în domeniu asupra
cauzelor care au generat-o şi o generează.
În primul rând, trebuie eliminate pierderile
din timpul recoltării, transportului şi depozitării
cerealelor, în special, şi a produselor alimentare,
în general. Acest lucru este posibil prin educaţie
(deprinderea celor care lucrează la recoltat, transportat
şi conservarea cerealelor să acţioneze consecvent
în direcţia eliminării pierderilor), investiţii masive
în tehnologiile de recoltat, transport şi depozitare a
cerealelor şi a produselor alimentare şi semnificative
campanii mass-media având ca obiectiv eliminarea

pierderilor de cereale şi produse alimentare.
În al doilea rând, se impune alegerea modelului de
consum alimentar al populaţiei care îmbină armonios
tradiţiile cu posibilităţile naţionale de asigurare a
bunurilor necesare unui trai decent. În acest scop, este
absolut necesar ca modelul ales să fie impus populaţiei
prin procesul de educaţie, prin campanii susţinute ale
mass-media în direcţia adoptării celui mai bun model
de consum de fiecare persoană în consens cu vârsta,
profesia, starea de sănătate şi posibilităţile financiare,
şi prin exemplul persoanelor publice. De asemenea,
se impune o menţinere a modelelor tradiţionale de
hrănire a populaţiei, ţinându-se seama de specificul
naţional, şi nu adoptarea automată a modelului
occidental ca urmare influenţei globalizării şi a
dezvoltării tehnologiei comunicaţiilor şi informaţiilor,
prin intermediul căreia oamenii se informează în timp
real asupra a tot ceea ce îi interesează, inclusiv asupra
modului de hrănire în alte ţări şi regiuni ale lumii.
În al treilea rând, este necesară renunţarea la
producerea de biocarburanţi, care, pe lângă o eficienţă
redusă în ceea ce priveşte înlocuirea consumului de
produse petroliere, aduce atingere puternică producţiei
de cereale. În prezent, în unele state, o foarte mare
cantitate de trestie de zahăr a luat locul cerealelor,
în altele cantităţi însemnate de porumb sunt folosite
pentru obţinerea de biocarburanţi. De aceea, consider
că impunerea unui moratoriu asupra biocarburanţilor
este obligatorie. Conform FMI, conversia terenurilor
arabile în scopuri energetice a dus la creşterea
preţurilor produselor alimentare cu 20-30%22.
În al patrulea rând, este necesară aplicarea
cu consecvenţă, perseverenţă şi de o manieră
concertată a principiului suveranităţii alimentare.
Acest concept cristalizează diferite mize legate de
agricultură. El efectuează o generalizare atât asupra
simptomelor, cât şi a răspunsurilor de adus sistemului
agricol pentru a-l face să depăşească simpla logică
a pieţei şi să construiască un sistem care să permită
satisfacerea nevoilor alimentare de ansamblu ale
populaţiei mondiale23. Pe de altă parte, acest concept,
pe lângă dimensiunile naţionale, are şi o dimensiune
internaţională. Printre actorii ce acţionează pentru
implementarea securităţii alimentare, un rol
important revine ONG-urilor, care, în acest scop,
solicită finanţarea agriculturii de către stat, asigurarea
accesului la terenurile arabile, achiziţionarea seminţei
şi la apă24.
În al cincilea rând, reinvestirea masivă în
agricultură este o cale eficace şi eficientă de a
combate concret criza alimentară sau de a limita
măcar efectele acesteia. În acest sens, există o mare
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diferenţă între statele dezvoltate, care practică o
agricultură modernă, şi statele în curs de dezvoltare,
care fac eforturi disperate pentru a susţine o agricultură
de subzistenţă. Astfel, dezvoltarea agricolă în ţările
sărace a fost foarte mult neglijată, iar ajutorul pentru
aceasta a scăzut la jumătate între 1980 şi 200525.
Actualmente, agricultura a ajuns într-un
moment de cumpănă. De aproape 30 de ani, adică
de la începutul anilor ’80, nici sectorul privat, nici
guvernele nu au investit suficient în acest sector,
ceea ce poate avea repercusiuni grave. În ultimul
deceniu, întreprinderile agroalimentare au înregistrat
o creştere a investiţiilor directe, considerate un
mijloc de reducere a costurilor şi de asigurare a
durabilităţii pe termen lung a furniturilor. Investiţia
străină directă în agricultură a crescut de la o medie
anuală de 600 milioane de dolari americani în anii ’90
la 3 miliarde de dolari americani în perioada 2005200726. Şocul creat de criza preţurilor alimentare,
din 2007-2008 a condus la lansarea sau consolidarea
unor acţiuni concrete, precum: Iniţiativa în favoarea
securităţii alimentare lansată de Aquila, Programul
mondial pentru agricultură şi securitate alimentară şi
Programul detaliat al dezvoltării agriculturii africane.
Guvernele acordă agriculturii mai multă atenţie decât
în trecut27. Totuşi, pentru a răspunde nevoilor viitoare,
creşterea producţiei alimentare nu este suficientă. Ea
nu va permite atingerea obiectivelor luptei împotriva
foametei şi malnutriţiei dacă nu este însoţită de
creşterea veniturilor şi ameliorarea mijloacelor
de subzistenţă pentru persoanele cele mai sărace,
îndeosebi pentru mici agricultori din ţările în curs de
dezvoltare.
În al şaselea rând, ar fi necesară reciclarea
milioanelor de tone de alimente pierdute sau
risipite pentru hrănirea animalelor28. Pe de o parte,
acest lucru ar permite orientarea acestor produse
spre consumul uman. Pe de altă parte, reciclarea
deşeurilor alimentare şi punerea în practică a noi
tehnologii, precum producerea zahărului plecând
de la deşeurile de paie sau resturile de nuci, ar fi o
iniţiativă favorabilă mediului înconjurător ce ar
permite creşterea cantităţilor de cereale disponibile
pentru animale29.
În al şaptelea rând, ar trebui regândită şi reorientată
activitatea şi programele organizaţiilor internaţionale
cu vocaţie în domeniul alimentaţiei populaţiei. Este
vorba, în primul rând, de FAO, PAM (Program
alimentar mondial), FIDA (Fonduri internaţionale de
dezvoltare agricolă) ale ONU. Acestea ar trebui să
militeze pentru asigurarea dreptului fiecărei persoane
din lume la hrana necesară unui trai decent30.
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Practic, însă, este dificil să se pună în operă
măsurile enunţate mai sus, din mai multe motive.
În primul rând, concepţia neoliberală, potrivit
căreia legea cererii şi ofertei domină aproape în
întreaga lume. La aceasta, o contribuţie însemnată
o are globalizarea economico-financiară. În acest
context, vor prima interesele economico-financiare
ale multinaţionalelor şi ale statelor exportatoare de
cereale şi produse alimentare în raport cu nevoile de
asigurare a dreptului la alimentaţie al fiecărei persoane
din lume.
În al doilea rând, tendinţa puternică de protejare
a mediului ambiant existentă la nivel naţional,
regional şi internaţional va continua să ducă la
scăderea producţiei de cereale, prin alocarea de teren
arabil din ce în ce mai mult culturilor de cereale
utilizate la obţinerea biocarburanţilor. În plus, o serie
de îngrăşăminte chimice cu efecte negative asupra
mediului înconjurător şi o serie de pesticide vor fi
interzise în tot mai multe ţări, în anii ce vin, ceea
ce se va reflecta direct şi semnificativ în diminuarea
producţiei agricole.
În al treilea rând, în statele emergente se manifestă
tendinţa clasei mijlocii de a-şi schimba modelul
de consum alimentar tradiţional prin adoptarea
modelului occidental. Această tendinţă este dificil,
dacă nu imposibil, de contracarat în condiţiile în
care respectivele state cunosc un avânt economic
însemnat. În acest sens, China, care în 2010 a ajuns al
doilea mare producător de cereale al lumii, cunoaşte
intens acest fenomen. Este uşor să ne imaginăm ce ar
însemna schimbarea modelului de consum alimentar
a câteva zeci sau sute de milioane de persoane.
În al patrulea rând, actuala criză economicofinanciară mondială are repercusiuni semnificative
asupra producţiei de cereale şi nu numai31. În multe
state în dezvoltare, fondurile alocate dezvoltării
agriculturii au scăzut, iar importurile de cereale şi
produse alimentare au crescut, pe fondul devalorizării
monedei naţionale.
În fine, statele dezvoltate şi organizaţiile
internaţionale abilitate cu competenţe în materie de
alimentaţie a persoanelor nu-şi concertează eforturile
spre soluţionarea cauzelor care generează criza
alimentară. De fapt, statele dezvoltate îşi urmăresc,
prioritar, propriile interese naţionale şi nu pe cele ale
eliminării cauzelor crizei alimentare. La rândul lor,
instituţiile internaţionale – ONU (FAO, PAM, FIDA)
– sunt puternic dependente economico-financiar de
contribuţia statelor membre şi, prin urmare, eforturile
lor sunt astfel condiţionate de sursele de venituri.
Dacă într-adevăr se doreşte soluţionarea crizei
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alimentare, prin eliminarea cauzelor acesteia,
atunci ar fi absolut necesară concertarea eforturilor
tuturor actorilor statali şi nestatali în această
direcţie şi depăşirea stadiului actual al conferinţelor
internaţionale unde se dezbat probleme legate de
criza alimentară şi se adoptă programe de măsuri
generoase pentru stoparea acesteia, dar greu sau deloc
realizabile.
5. România în contextul crizei alimentare
Analiza făcută anterior posibilităţii apariţiei şi
manifestării crizei alimentare în lume este valabilă şi
pentru România. În plus, la aceasta se pot adăuga o
serie de alte argumentele.
Cel puţin din punct de vedere teoretic, România nu
ar trebui să cunoască criza alimentară din următoarele
motive, pe care le vom expune în continuare.
România dispune de suficient teren arabil – 14
Anul

milioane de hectare32 – spre a fi folosit pentru cultura
vegetală şi creşterea animalelor. În acest context, se
impune o atenţie mărită acordată culturii cerealelor,
deoarece teren arabil există suficient în posesia
românilor. Din totalul de 14 milioane de hectare de
teren agricol, societăţile comerciale cu acţionariat
străin deţin în jur de 1 milion, adică echivalentul
suprafeţei a 3 judeţe.
Producţia agricolă vegetală este superioară
celei animaliere. În cadrul structurii producţiei
ramurii agricole, sectorul producţiei vegetale este
predominant, deţinând, în anul 2011, o pondere
de 70,9% din totalul producţiei, faţă de 28,4% cât
reprezintă sectorul producţiei animaliere şi 0,7%
serviciile agricole33. Datele din tabelul nr. 4 atestă şi
faptul că asistăm la o relativă creştere a producţiei
vegetale în România.
Mai mult, România s-a orientat, în 2013,
preponderent pe culturile de grâu, după ce culturile de

2008

2009

2010

2011

Cereale pentru boabe
din care:

16826

14873

16713

20842

Grâu

7181

5203

5812

7132

Secară

31

33

34

31

Orz şi orzoaică

1209

1182

1311

1330

Porumb boabe

7849

7973

9042

11718

Leguminoase pentru boabe

63

53

61

77

Cartofi

3649

4004

3284

4077

Sfeclă de zahăr

707

817

838

660

Floarea soarelui

1170

1098

1263

1789

Producţie (mii tone)

Tabelul nr. 4 Producţia agricolă vegetală din România34
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porumb au fost afectate, în 2012, în proporţie de 60%
de condiţiile meteorologice nefavorabile35. „Anul
acesta a fost unul, să nu îi spunem prost, ci slab. Se
vede această afirmaţie în implicarea agriculturii în PIB.
A fost secetă şi cu asta am spus tot. Însă, premisele
pentru anul viitor sunt excelente. Semne bune anul
are! Am avut parte de ploi din abundenţă, ninsori.
Culturile arată în prezent excelent. În 2013, economia
sigur va avea de câştigat de pe urma agriculturii”36.
Modelul de consum alimentar al populaţiei
ţării noastre este încă unul tradiţional şi, totodată, în
mare parte, în mediul rural, fondat pe o agricultură
de subzistenţă. În opinia mea, nu vom asista la o
schimbare fundamentală a acestui model prea curând,
datorită atât inerţiei tradiţiei, cât şi a veniturilor
modeste ale majorităţii cetăţenilor.
Practic, este posibil să se producă şi în România
o criză alimentară cauzată, în principal, de mai multe
aspecte.
Efectele negative ale impactului globalizării
asupra economiei româneşti – pe plan mondial există
o criză economică care are influenţe semnificative
şi asupra producţiei agricole şi îndeosebi a
preţurilor de vânzare a cerealelor. Economia ţării
noastre, prin schimburile realizate cu diferite ţări şi
societăţi multinaţionale, suportă fluctuaţiile pieţei
internaţionale.
Tendinţa unor societăţi străine şi a unor cetăţeni
străini de a cumpăra pământ în România – în 2013,
un milion de hectare de teren arabil era deţinut de
diverse societăţi străine37. În general, aceste terenuri
sunt folosite pentru culturi de cereale utilizate la
obţinerea biocarburanţilor. Este posibil ca, în anii ce
vin, odată cu cumpărarea de către cetăţenii străini a şi
mai mult teren agricol din ţara noastră, acesta să fie
folosit prioritar pentru producţia de cereale ce se pot
utiliza la obţinerea de biocarburanţi. Astfel, producţia
agricolă destinată realizării de produse agroalimentare
se va diminua, ceea ce poate avea drept rezultat o
criză alimentară.
Slaba tehnologizare a agriculturii româneşti,
cauzată de lipsa fondurilor necesare derulării cercetării
ştiinţifice agricole, cât şi de modesta implementare a
noilor tehnologii agricole.
Agricultura românească se bazează încă pe
ferme mici care nu au puterea de a realiza recolte mari
şi mai ales stabile. De aici, concurenţa produselor
agricole din import aparent mai bune şi obţinute la un
preţ inferior celui din România. Astfel, în 2011, ţara
noastră a exportat produse alimentare, băuturi şi tutun
în valoare de 1.097 milioane de euro şi a importat
aceleaşi produse în valoare de 1.990 milioane de
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euro38.
Sprijinul statului este destul de modest în
ceea ce priveşte susţinerea producătorilor agricoli
prin diferite facilităţi, de la diminuarea TVA-ului la
produsele alimentare, la cumpărarea de utilaje agricole
şi seminţe selecţionate de înaltă productivitate.
Vastele suprafeţe de pământ necultivate sau
lucrate rudimentar au contribuit la explozia preţurilor
la alimente, suprapusă peste o putere de cumpărare
tot mai scăzută, ceea ce face ca segmente masive din
populaţie să nu-şi mai permită din veniturile lunare
asigurarea necesarului de hrană. Gravitatea situaţiei
constă şi în aceea că o criză a hranei poate oricând
deveni o succesiune de crize, dacă dezechilibrele de
piaţă se menţin, iar competiţia pentru resurse energetice
alternative va continua să afecteze producţia şi piaţa
agroalimentară.
Acţiunea legii cererii şi ofertei şi atractivitatea
preţurilor la cereale, îndeosebi pe piaţa mondială,
poate afecta consumul intern de o manieră
semnificativă printr-o creştere a exporturilor de cereale
din România. În plus, populaţia României cheltuieşte
mai mult de 50% din venituri pentru achiziţionarea
de produse alimentare, ceea ce înseamnă că limita
de suportabilitate a fost deja fie atinsă, fie depăşită.
Prin urmare, cetăţeanul de rând nu poate să suporte
noi creşteri de preţ pentru că nu are banii necesari
pentru a cumpăra produse scumpe. De asemenea,
trebuie menţionat şi factorul speculativ referitor la
lanţul foarte lung de distribuţie a alimentelor, cu un
şir interminabil de intermediari cartelizaţi, care vor
profita de ocazie pentru a obţine profituri mai mari
din contul consumatorilor39.
Concluzii
Teoretic, nu ar trebui să existe şi să se
manifeste, acum sau în viitor, o criză alimentară.
Omenirea dispune de resursele materiale, financiare
şi intelectuale pentru a asigura tot ceea ce este
necesar şi suficient unui trai decent oricărei persoane,
indiferent de ţara în care locuieşte, religia, sexul, rasa
sau alte considerente, oricare ar fi natura lor. Mai
întâi, producţia de bunuri alimentare o depăşeşte, ca
ritm de creştere, pe cea a augmentării demografice.
Apoi, noile tehnologii agricole permit obţinerea de
recolte de cereale suficient de mari pentru a acoperi
atât nevoile de consum directe ale populaţiei, cât şi
satisfacerea altor cerinţe de utilizare a cerealelor sau
a suprafeţelor de teren arabil. În fine, se pot imagina
şi pune în practică soluţii eficace şi eficiente, la
nivel planetar, de eliminare a risipei şi pierderilor de
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produse alimentare şi mai ales de cereale.
Practic, însă, apreciez că este foarte posibil, ca
în anii ce vin, criza alimentară să se manifeste din ce
în ce mai mult. În acest sens, un rol semnificativ îl vor
avea o serie de aspecte.
Continuarea şi extinderea impactului politicilor
neoliberale în domeniul economic la nivel planetar –
în viitor, va conta tot mai mult realizarea profitului
scontat şi nu satisfacerea nevoilor de consum ale
întregii populaţii. „Obiectivele Mileniului” privind
traiul decent al tuturor persoanelor din lume vor
rămâne simple deziderate şi teme de dezbatere în
diferite conferinţe internaţionale.
Lipsa de voinţă politică naţională de a realiza
condiţiile necesare şi suficiente traiului decent pentru
toţi cetăţenii ţării – în continuare, se va vorbi mult şi
se va face puţin pentru asigurarea acestor cerinţe.
Impactul negativ al globalizării, schimbărilor
climatice, crizelor economice mondiale, fenomenelor
demografice (creşterea rapidă a populaţiei mai ales
în statele slab dezvoltate, urbanizarea, migraţia
internaţională), accentuării competiţiei regionale
şi mondiale pentru resurse naturale (apă potabilă,
teren arabil, materii prime, îndeosebi strategice,
hidrocarburi) asupra preocupărilor de a asigura tuturor
persoanelor un trai decent prin concertarea eforturilor
ansamblului de factori competenţi (naţionali, regionali
şi internaţionali, statali şi nonstatali) pentru a elimina
din lume foametea şi teama pentru ziua de mâine.
Un alt factor se referă la tendinţele de
evoluţie a omenirii în direcţia satisfacerii intereselor
individuale ale unui grup restrâns de privilegiaţi
ai sorţii şi nu a nevoilor unui trai decent al tuturor
locuitorilor planetei. Actuala dezvoltare economică,
socială, politică şi culturală a ţărilor lumii şi
ineficacitatea organismelor regionale şi internaţionale,
interguvernamentale şi neguvernamentale par să
indice această direcţie de evoluţie a umanităţii.
În ceea ce priveşte România, dacă va exista
voinţa politică naţională necesară şi suficientă apărării
şi promovării prioritare a intereselor naţionale,
inclusiv în domeniul analizat, atunci există şanse
ca pe teritoriul naţional să nu se manifeste criza
alimentară.
NOTE:
1 Comment nourrir le monde en 2050, http://www.
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4 Ramanathan THURAIRAJOO, Quelle quantité est
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www.unilever.ro/marcilenoastre/alimentatie/cze, accesat
la 13 iunie 2013.
7 Sursa: FAO: pour nourrir la planète, il est nécessaire
de réduire les déchets alimentaires, http://www.un.org/apps/
newsFr/storyF.asp?NewsID=25228&Cr=FAO&Cr1#.
UVVY6jfKU3A, accesat la 13 iunie 2013.
8 Estimări FAO: În 2013 vom avea o recoltă mondială
de grâu de 690 milioane de tone, http://www.agroinfo.ro/
vegetal/grau/estimari-fao-in-2013-vom-avea-o-recoltamondiala-de-grau-de-690-milioane-de-tone, accesat la 13
iulie 2013.
9 Ibidem.
10 Cf. Nourrir le monde diagnostic global, http://www.
resogm.org/IMG/pdf/I._Nourrir_le_Monde_diagnostic_
global.pdf, p. 31, accesat la 13 iunie 2013.
11 Sursa: Nourrir le monde - diagnostic global, http://
www.resogm.org/IMG/pdf/I.Nourrir_le_Monde _diagnostic _global.pdf, accesat la 13 iulie 2013.
12 Hervé GUYOMARD, Nourrir la planète de façon
durable est possible, à condition que..., http://ec.europa.
eu/food/food/biotechnology/reports_studies/docs/France_
politique_etrangere_en.pdf, p. 3, accesat la 13 iunie 2013.
13 De la nourriture pour manger ou pour jeter?,
Pressenza International Press Agency, 4 janvier 2013,
http://www.pressenza.com/fr/2013/01/de-la-nourriturepour-manger-ou-pour-jeter, p. 1, accesat la 13 iunie 2013.
14 Ibidem.
15 L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde,
http://www.fao.org/docrep/016/i2845f/i2845f00.pdf, p. 11,
accesat la 13 iunie 2013.
16 MARIN Mircea, „Subvenţiile agricole – o viziune
la nivel global”, Agrointeligenţa, 29.04.2013, http://www.
agrointel.ro/7699/subventiile-agricole-o-viziune-la-nivelglobal, accesat la 13 iunie 2013.
17 Fiche de données sur la population mondiale
2012, Population Reference Bureau, http://www.prb.org/
pdf12/2012-population-data-sheet_french.pdf, accesat la
13 iunie 2013.
18 Sursa: Fiche de données sur la population mondiale
2012, Population Reference Bureau, http://www.prb.org/
pdf12/2012-population-data-sheet_french.pdf, p. 2, accesat
la 13 iunie 2013.
19 Crise alimentaire mondiale, http://www.vedura.fr/
social/alimentation/crise-alimentaire-mondiale, p. 1, accesat la 13 iunie 2013.
20 Cecilia Irina RABONTU, George NICULESCU,

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

103

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI
Criza alimentară şi posibilele repercusiuni asupra
României, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din
Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2011, p. 113.
21 Petre DUŢU, Fenomene diverse cu impact asupra
stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi internaţionale,
Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, 2012, pp. 20-48.
22 Christian LOSSON, „Les pistes des ONG pour
sortir de la crise alimentaire mondiale”, Liberation, http://
www.liberation.fr/economie/010182296-les-pistes-desong-pour-sortir-de-la-crise-alimentaire-mondiale, p. 1,
accesat la 13 iunie 2013.
23 François GRENADE, „Le concept de souveraineté
alimentaire à la lumière de la problématique du Niger”,
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de
master en sciences de la population et du développement à
finalité spécialisée en développement Nord – Sud, Institut
de Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège,
2010, http://api.ning.com/files/NkYbRUanbvOGo6*skLr
4QLWXAiLIzdgaDym656ZI3E4ERkddSK6sHjFM*hwg
qJ4ehSoLOSCNbfy9h-4clIngH*ulvKi2iphx/
24 Christian LOSSON, art. cit., p. 1.
25 Christian LOSSON, art. cit., p. 2.
26 ***, World Investment Report 2009, Transnational
Corporations, Agricultural Production and Development,
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), New York/Genève, 2009.
27 Olivier De SCHUTTER, Rapport du Rapporteur
spécial sur le droit à l’alimentation, http://www.srfood.
org/index.php/fr, p. 3.
28 Mao BLAISE, Comment sortir de la crise
alimentaire mondiale, 24 februarie 2009, p. 2, accesat la
13 iunie 2013.
29 Rapport de l’ONU, Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE), Rapport 2050.
30 WOLF, Ester; BAUMANN, Miges, Solutions
pour sortir de la crise alimentaire, collection Repères
no. 2/2008, http://www.painpourleprochain.ch/fileadmin/
francais/Politique_developpement/Reperes%20et%20
publications/Reperes_2_2008_bs_resolution.pdf, p. 23,
accesat la 13 iunie 2013.
31 L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde,
Résumé 2012, FAO ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/
i0876f/i0876f.pdf, pp. 9-27, accesat la 13 iunie 2013.
32 Daniel BEFU, „Dosar RL. Un milion de hectare
din cele mai bune soluri ale ţării, echivalentul a trei judeţe,
sunt deţinute deja de străini”, România Liberă, 26 martie
2013, http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/dezbateri/
dosar-rl-un-milion-de-hectare-din-cele-mai-bune-soluriale-tarii-echivalentul-a-trei-judete-sunt-detinute-deja-destraini-297141.html, p. 1, accesat la 13 iunie 2013.
33 Vergil VOINEAGU, (coordonator), România
în cifre, Institutul Naţional de Statistică, 2012, http://
www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20
cifre_%202012.pdf, p. 50, accesat la 14 iunie 2013.
34 Ibidem, p. 50.
35 „Studiu: România ar putea miza pe grâu în 2013”,

104

Agroinfo, 14.02.2013, http://www.agroinfo.ro/economic/
piata-agricola/vegetal/grau/studiu-romania-ar-putea-mizape-grau-in-2013, accesat la 13 iunie 2013.
36 Adrian Porumboiu e optimist în privinţa producţiei
agricole de anul viitor, http://www.recolta.eu/eticheta/
estimari-productia-agricola-2013, Recolta.eu, accesat la
13 iunie 2013.
37 Daniel BEFU, „Dosar RL. Un milion de hectare
din cele mai bune soluri ale ţării, echivalentul a trei judeţe,
sunt deţinute deja de străini”, România Liberă, 26 martie
2013, http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/dezbateri/
dosar-rl-un-milion-de-hectare-din-cele-mai-bune-soluriale-tarii-echivalentul-a-trei-judete-sunt-detinute-deja-destraini-297141.html, p. 1, accesat la 13 iunie 2013.
38 Vergil VOINEAGU, (coordonator), România
în cifre, Institutul Naţional de Statistică, 2012, http://
www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20
cifre_%202012.pdf, p. 63, accesat la 13 iunie 2013.
39 Ibidem, pp. 115-116.

BIBLIOGRAFIE:
1.*** „Studiu: România ar putea miza pe grâu în
2013”, Agroinfo, 14.02.2013, http://www.agroinfo.
ro/economic/piata-agricola/vegetal/grau/studiuromania-ar-putea-miza-pe-grau-in-2013
2.*** Cantitatea zilnică estimată de nutrienţi
–
CZE,
http://www.unilever.ro/marcilenoastre/
alimentatie/cze
3.*** Comment nourrir le monde en 2050, FAO
Report, http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/
docs/Issues_papers/Issues_papers_FR/Comment_
nourrir_le_monde_en_2050.pdf
4.*** Crise alimentaire mondiale, http://www.
vedura.fr/social/alimentation/crise-alimentairemondiale
5.*** Déclaration universelle des droits de
l’homme, ONU, art. 25.
6.*** FAO: pour nourrir la planète, il est
nécessaire de réduire les déchets alimentaires,
Centre d’actualité de l’ONU, http://www.un.org/
apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=25228&Cr
=FAO&Cr1#.UVVY6jfKU3A
7.***, Fiche de données sur la population
mondiale 2012, Population Reference Bureau, http://
www.prb.org/pdf12/2012-population-data-sheet_
french.pdf
8.***, Nourrir le monde - diagnostic global,
http://www.resogm.org/IMG/pdf/I._Nourrir_le_
Monde_diagnostic_global.pdf
9.*** World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), New York/

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI
Genève, 2009.
10. BEFU, Daniel, „Dosar RL. Un milion de
hectare din cele mai bune soluri ale ţării, echivalentul
a trei judeţe, sunt deţinute deja de străini”, România
Liberă, 26 martie 2013, http://www.romanialibera.ro/
exclusiv-rl/dezbateri/dosar-rl-un-milion-de-hectaredin-cele-mai-bune-soluri-ale-tarii-echivalentul-atrei-judete-sunt-detinute-deja-de-straini-297141.html
11. BLAISE, Mao, Comment sortir de la crise
alimentaire mondiale, 24 februarie 2009, http://
www.geo.fr/environnement/actualite-durable/crisealimentaire-28507
12. *** „De la nourriture pour manger ou pour
jeter?”, Pressenza International Press Agency, 4
janvier 2013, http://www.pressenza.com/fr/2013/01/
de-la-nourriture-pour-manger-ou-pour-jeter
13. DUŢU, Petre, Fenomene diverse cu impact
asupra stabilităţii şi securităţii locale, regionale
şi internaţionale, Bucureşti, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, 2012.
14. *** „Estimări FAO: În 2013 vom avea o
recoltă mondială de grâu de 690 milioane de tone”,
AgroInfo, 8 martie 2013, http://www.agroinfo.ro/
vegetal/grau/estimari-fao-in-2013-vom-avea-orecolta-mondiala-de-grau-de-690-milioane-de-tone
15. GRENADE,
François,
„Le
concept
de souveraineté alimentaire à la lumière de la
problématique du Niger”, Mémoire présenté en
vue de l’obtention du grade de master en sciences
de la population et du développement à finalité
spécialisée en développement Nord – Sud, Institut
de Sciences Humaines et Sociales, Université de
Liège, 2010, http://api.ning.com/files/NkYbRUanbv
OGo6 *skLr4QL WXAiLIzdgaDym656ZI3E4ERk
ddSK6sHjFM*hwgqJ4ehSoLOSCNbfy9h-4clIngH
*ulvKi2iphx/
16. GUYOMARD, Hervé, „Nourrir la planète
de façon durable est possible, à condition que...”,

Dossier I Forces et faiblesses des politiques agricoles,
Politique etrangere, 2/2009, http://ec.europa.eu/food/
food/biotechnology/reports_studies/docs/France_
politique_etrangere_en.pdf
17. *** „L’état de l’insécurité alimentaire dans
le monde”, Résumé 2012, FAO, http://www.fao.org/
docrep/016/i2845f/i2845f00.pdf
18. LOSSON, Christian, „Les pistes des
ONG pour sortir de la crise alimentaire mondiale”,
Liberation, 3 juin 2008, http://www.liberation.fr/
economie/010182296-les-pistes-des-ong-pour-sortirde-la-crise-alimentaire-mondiale
19. MARIN Mircea, „Subvenţiile agricole – o
viziune la nivel global”, Agrointeligenţa, 29.04.2013,
http://www.agrointel.ro/7699/subventiile-agricole-oviziune-la-nivel-global
20. RABONTU, Cecilia Irina; NICULESCU,
George, „Criza alimentară şi posibilele repercusiuni
asupra României”, Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2011
21. SCHUTTER, Olivier De, Rapport du
Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, http://
www.srfood.org/index.php/fr
22. THURAIRAJOO Ramanathan, „Quelle
quantité est suffisante?”, Think, eat, save, http://www.
thinkeatsave.org/fr/index.php/how-much-is-enough
23. VOINEAGU, Vergil (coordonator), România
în cifre, Institutul Naţional de Statistică, 2012, http://
www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20
in%20cifre_%202012.pdf
24. WOLF, Ester;
BAUMANN, Miges,
Solutions pour sortir de la crise alimentaire, collection
Repères no. 2/2008. http://www.painpourleprochain.
ch/fileadmin/francais/Politique_developpement/
Reperes%20et%20publications/Reperes_2_2008_
bs_resolution.pdf

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2013

105

NOTE DE LECTURĂ

DINAMICA AFACERILOR MILITARE
ÎN NOUL MILENIU
(DYNAMICS OF MILITARY AFFAIRS
IN THE NEW MILLENNIUM)
Cristina BOGZEANU*

Volumul „Dynamics of Military Affairs in the
New Millenium” („Dinamica Afacerilor Militare în
Noul Mileniu”) a fost publicat la finele anului 2013,
sub emblema Éditions du Tricorne, Geneva, Elveţia,
în limba engleză. Lucrarea a fost elaborată în cadrul
proiectului „Competenţa epistemică a comandanţilor
militari. Dezvoltări teoretice şi experimentale către
autoinstruire şi învăţare pe tot parcursul vieţii”1.
Publicaţia pe care o aducem în atenţia cititorilor
revistei Impact Strategic este semnată de Teodor
Frunzeti. În cele 300 de pagini ale lucrării, este
construită viziunea de ansamblu asupra afacerilor
militare a unui militar de carieră şi a unui profesor

experimentat în domeniul geopoliticii, al securităţii
internaţionale, relaţiilor internaţionale şi, nu în ultimul
rând, în ştiinţe militare.
Abordarea problematicii dinamicii afacerilor
militare la început de secol XXI este structurată
pe trei secţiuni centrale, precedate de un capitol
introductiv care prezintă relaţiile complexe dintre
caracteristicile mediului internaţional de securitate
şi tipologia conflictelor contemporane. Întregul
demers este fundamentat pe o ipoteză extrasă din
lucrarea lui Carl von Clausewitz – „Despre război”
– conform căruia fiecărei perioade îi este specific
un anume tip de război, caracterizat de restricţii şi
percepţii distincte de cele ale altor perioade, ceea ce
face necesar ca fiecărei confruntări să îi corespundă
o teorie caracteristică2. Astfel, în viziunea autorului,
caracterul predominant asimetric şi neconvenţional al
conflictelor contemporane este favorizat şi potenţat
de evoluţiile generale în planul securităţii, la nivel
mondial.
Prima secţiune a volumului – „Mişcări tectonice
în mediul internaţional de securitate în prezent” –
abordează aspecte de maximă actualitate în ceea
ce priveşte schimbările ce s-au petrecut la nivelul
caracteristicilor mediului internaţional de securitate,
în special după criza economică şi financiară mondială
(2007).
Totuşi, argumentarea are ca punct de plecarea
ideea că amplitudinea şi semnificaţiile transformărilor
curente în acest plan nu pot fi comparate decât cu
cele din perioada ce a urmat finalului celui de-al
Doilea Război Mondial. Această parte a analizei
este construită plecând de la premisa că, după şocul

*
Cristina BOGZEANU este asistent cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi
Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. E-mail: bogzeanu.cristina @unap.ro
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strategic al crizei economice şi financiare globale,
problemele legate de securitate şi relaţii internaţionale
sunt gândite în mod preponderent realist, prin
comparaţie cu perioada anterioară, caracterizată
printr-o retorică mai degrabă idealistă. În acest sens,
argumentarea este dezvoltată pe două direcţii majore
de cercetare. Prima dintre ele este reprezentată de
o abordare fenomenologică, în cadrul căreia este
cercetat modul în care se materializează viziunea
realistă asupra afacerilor internaţionale (cooperare vs.
echilibrul de putere, semnificaţiile „primăverii arabe”,
cursa pentru resurse, recrudescenţa naţionalismelor).
Cea de-a doua direcţie majoră de cercetare presupune
un studiu asupra evoluţiei în termeni de putere a unor
actori majori – China, Rusia, SUA, dar şi NATO şi
UE.
Secţiunea a II-a a volumului, intitulată „O abordare
teoretică a crizelor şi conflictelor internaţionale”, este
dedicată analizei celor două concepte menţionate.
Schimbările din planul caracteristicilor mediului
internaţional de securitate influenţează într-o măsură
considerabilă crizele internaţionale, în ceea ce priveşte
natura şi cauzalitatea acestora. Mai mult, existenţa
unor modificări în tipologia crizelor şi conflictelor
contemporane implică şi modalităţi specifice de
abordare a acestora în mod optim. În acest sens,
conceptul „abordare cuprinzătoare” în managementul
crizelor, dar şi modul în care acesta este implementat
în viziunea SUA, a NATO şi a UE ocupă un loc central
în economia acestei părţi a volumului.
Astfel, analiza teoretică asupra crizelor şi
conflictelor contemporane face trecerea de la studiul
asupra dinamicii mediului internaţional de securitate
către cercetarea dinamicii afacerilor militare.
În capitolul ce încheie cea de-a doua secţiune a
volumului, autorul se dedică examinării rolului pe

care puterea militară îl are în asigurarea securităţii
internaţionale, aceasta constituind, în prezent, doar
o parte a soluţiilor pentru crizele pe care lumea le
traversează.
Cea din urmă secţiune a volumului este dedicată
dinamicii afacerilor militare, abordarea acestui
subiect fiind realizată pe principiul „de la general spre
particular”. Astfel, autorul deschide analiza printr-o
argumentare a caracterului universal al ştiinţelor
militare, continuând prin a releva caracteristici
ale artei militare contemporane. În acest sens, se
fac referiri la începutul unei noi etape în Revoluţia
în Afacerile Militare, reflectate în plan strategic,
operaţional şi tactic. Este evidenţiată, de asemenea,
şi legătura dintre societatea globalizată şi schimbările
petrecute la nivelul dimensiunilor spaţiale şi temporale
ale acţiunilor militare, precum şi pronunţatul caracter
neconvenţional al acestora.
Per ansamblu, în „Dinamica Afacerilor Militare
în Noul Mileniu”, autorul reuşeşte să releve
interdependenţele complexe între dinamica mediului
internaţional de securitate şi cea a afacerilor militare.
În aceasta rezidă şi plus valoarea lucrării pe care o
aducem în atenţia dumneavoastră, acesta constituinduse într-un instrument util în înţelegerea mecanismelor
care se află la baza evoluţiilor complexe şi uneori
aparent paradoxale în domeniile abordate.
NOTE:
1 Proiectul este finanţat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice, CNCS – UEFISCDI, numărul
proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0849.
2 Carl von CLAUSEWITZ, On War, Princeton
University Press, Reprint Edition, New Jersey, 1989, p. 593.
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CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ
INTERNAŢIONALĂ STRATEGII XXI

cu tema
„Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”
21 - 22 noiembrie 2013
Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” a organizat, în zilele de 21-22 noiembrie 2013, la sediul Universităţii, a XII-a ediţie a
Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI. Pentru consolidarea tradiţiei organizării
acestui tip de manifestare ştiinţifică, tema a fost, şi în acest an „Complexitatea şi dinamismul mediului
de securitate”. Evoluţiile în domeniul abordat au făcut însă necesară o reorganizare a secţiunilor,
astfel: Secţiunea I – Actori statali şi non-statali în configurarea relaţiilor de putere ale secolului
XXI; Secţiunea a II-a – Transformarea securităţii; Secţiunea a III-a – Evoluţii în teoria şi practica
strategică; Secţiunea a IV-a – Modernizarea organizaţiei militare şi Secţiunea a V-a – Confruntarea
cibernetică.

Ca o primă concluzie rezultată în urma desfăşurării acestei activităţi, remarcăm creşterea
calitativă a lucrărilor, datorată activităţii de evaluare mai exigentă decât în anii precedenţi Comitetul
ştiinţific internaţional a reunit specialişti din România, Ungaria, Republica Cehă, Polonia, Grecia
şi Bulgaria, dar şi de la instituţii internaţionale, precum Consiliul de Securitate al ONU (Comitetul
1540) şi Uniunea Europeană. În urma evaluării ştiinţifice realizate conform principiului double peerreview, au fost acceptate 74 de comunicări ce au fost publicate în două volume în limba română şi
într-un volum în limba engleză (indexat ProQuest) care le-au fost oferite participanţilor în format
electronic.
O altă concluzie priveşte larga deschidere a lucrărilor conferinţei către mediul academic
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naţional şi internaţional. Astfel, la activitate au participat experţi din ţară şi de peste hotare, din
Ungaria şi Republica Cehă. Delegaţia din Ungaria a fost formată din dr. Péter TÁLAS, directorul
Centrului pentru Studii Strategice şi de Apărare din Universitatea Naţională de Servicii Publice
(Budapesta) şi dl. Tamás CSIKI, asistent de cercetare în cadrul Institutului pentru Studii Strategice
şi de Apărare din aceeaşi universitate. În a doua zi, s-a semnat o Scrisoare de intenţie în vederea
extinderii şi consolidării colaborării cu partenerul ungar în domeniul cercetării. Delegaţia cehă a
fost formată din gl. bg. (r.) ing. František MIČÁNEK, directorul Centrului pentru Studii Strategice
Militare şi de Securitate din Universitatea de Apărare (Brno) şi Lukáš DYČKA, lector în cadrul
aceleiaşi universităţi. De asemenea, au fost reprezentate şi două instituţii internaţionale: Comitetul
1540 al ONU (dr. Dana PERKINS) şi Centrul pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate de la
Geneva (Teodora FUIOR).
În ceea ce priveşte participanţii români, aceştia au reprezentat atât instituţii ale administraţiei
centrale (Administraţia Prezidenţială, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Serviciul Român de Informaţii), cât şi mediul academic militar (Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, Academia Tehnică Militară, Academia Naţională de Informaţii, Colegiul Naţional
de Apărare) şi civil (Universitatea Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Academia de Studii Economice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea BabeşBolyai din Cluj, Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina”, Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir”, Universitatea „Titu Maiorescu”, Institutul Diplomatic Român, Centrul de Prevenire a
Conflictelor & Early Warning, Societatea Ştiinţifică Română de Cercetări Interdisciplinare, Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România).
Referitor la dezbaterile ştiinţifice, se poate concluziona că, în acest an, au predominat discuţiile
de calitate pe teme propuse de participanţi prin comunicările prezentate: contextul geopolitic;
relaţiile de putere; conflictele îngheţate; constanţă şi schimbare în mediul internaţional de securitate;
vulnerabilităţi, riscuri, pericole, ameninţări; aspecte noi în menţinerea păcii şi construcţia păcii; rolul
organizaţiilor de securitate în relaţiile internaţionale ale secolului al XXI-lea; dezarmarea nucleară
şi fenomenul de proliferare sub toate aspectele sale; terorismul şi acţiunea violentă nelegitimă;
dimensiunile securităţii; cultura şi acţiunea strategice; politica privind dezvoltarea şi utilizarea în
comun a capabilităţilor militare; dinamica transformării organizaţiei militare; rolul şi implicaţiile
utilizării companiilor private de securitate în contextul conflictelor interstatale; riscuri, ameninţări şi
vulnerabilităţi cibernetice.
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ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI
DE STUDII STRATEGICE
DE APĂRARE ŞI SECURITATE
În perioada analizată, colectivul de cercetare al Centrului de Studii Strategice
de Apărare şi Securitate a publicat o serie de studii: „Evoluţia relaţiei NATO-UE faţă
de determinarea polilor de putere”, autor Cristina BOGZEANU; „Determinări ale
crizei economico-financiare globale asupra securităţii statelor membre ale Alianţei
Nord-Atlantice”, autor dr. Cristian Băhnăreanu; „Apărarea naţională, între viziune şi
realitate, la început de mileniu”, autori dr. Petre Duţu, dr. Alexandra Sarcinschi, Cristina
Bogzeanu; „Securitatea şi apărarea ţării în contextul ameninţărilor teroriste”, autori dr.
Mirela Atanasiu, dr. Filofteia Repez şi „Managementul situaţiilor de criză şi prevenirea
conflictelor armate”, autor dr. Petre Duţu.
Tot în această perioadă, a fost organizată cea mai amplă activitate ştiinţifică a
CSSAS, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea
şi dinamismul mediului de securitate, care s-a desfăşurat în perioada 21-22 noiembrie.
În cadrul conferinţei, au susţinut comunicări membri din conducerea
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Administraţia prezidenţială, Ministerul
Apărării Naţionale, Centrul de Studii de Securitate şi Strategii Militare, Universitatea
de Apărare din Brno (Cehia) şi de la Universitatea Naţională de Servicii Publice din
Budapesta (Ungaria). Alături de aceştia, la activitate au mai prezentat comunicări
ştiinţifice reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii,
institute de cercetare şi universităţi civile din ţară.
Principalele aspecte care au fost abordate prin comunicările prezentate sunt
cele referitoare la rolul actorilor nonstatali în configuraţia relaţiilor de putere ale
secolului XXI, la transformarea securităţii, a evoluţiilor în teoria şi practica strategică,
la modernizarea organizaţiei militare şi confruntarea cibernetică. Au fost dezbătute
aspecte privind noile elemente în evoluţia mediului de securitate internaţional,
echilibrul de putere în contextul evoluţiilor relaţiilor internaţionale, riscuri şi ameninţări
potenţiale pentru mediul de securitate, perspective ale cooperării multinaţionale în
domeniul apărării. Prezentările au suscitat ample dezbateri în rândul participanţilor,
care au contribuit atât la efortul de înţelegere şi cunoaştere, cât şi la diseminarea unor
idei şi opinii constructive.
Pe agenda CSSAS pentru anul 2014 se află organizarea unui seminar ştiinţific
cu participare internaţională şi a două ateliere de lucru. Seminarul se va desfăşura în
data de 27 martie, având ca temă România – 10 ani de apartenenţă la NATO. Adaptare
şi contribuţii la modernizarea Alianţei. Cele două ateliere de lucru pe care le avem
planificate sunt Geopolitică şi geostrategie românească. Tradiţie şi modernitate, în 29
mai şi Tendinţe geoeconomice post-criză, în 25 septembrie.
Următoarea ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI cu
tema: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate se va desfăşura în perioada
25-26 noiembrie 2014. Persoanele interesate să participe sunt aşteptate să se înscrie
la această activitate. Informaţii detaliate vor fi afişate pe site-ul conferinţei, la adresa
www.strategii21.ro şi, respectiv, pe cel al CSSAS, la adresa www.cssas.unap.ro.
Irina TĂTARU
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supunem atenţiei, totodată, aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere la redactarea articolelor.
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CRITERIILE DE SELECŢIE a articolelor sunt următoarele: circumscrierea în aria tematică a
revistei: actualitatea politico-militară; tendinţe şi perspective din domeniile securitate, apărare, geopolitică şi
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EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ a articolelor se realizează conform procesului double blind peer review,
de către cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici specialişti în domeniul în care se circumscrie
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TERMENE DE PREDARE: articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail a CSSAS,
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