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INTRODUCERE
Abstract
Local, regional and international stability and security are
influenced by a range of phenomena which are diverse in terms of
their nature and manifestation forms. Among them, there are
globalization, climate change, demographic phenomena (world
population growth, population ageing in developed countries,
urbanization and human migration), the current economic and
financial crisis and regional integration.
Each one of the phenomena mentioned above carry out, both
individually and all together, a constant, systematic and continuous
action on local, regional and international stability and security.
Thus, globalization generates positive and negative effects on
all the constituents of stability and security and significantly
influences them. At their turn, climate change, by their sequels, have a
strong and long-lasting impact on stability and security, determining
humans to consider measures to limit their unwanted effects.
The demographic phenomena carry out a constant and
continuous influence on security and stability. Their negative effects
on stability and security can be limited by concerted measures at
national, regional and international level.
If local, regional and international stability and security is
wanted to be defined in optimal parameters in order to allow the
normal organization and course of human life and activity, then the
national, regional and global of state and non-state actors’ efforts
must be characterized by cooperation and mutual counselling, will,
systematic and constant human, material and financial efforts.
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Statele lumii împreună cu organizaţii interguvernamentale şi ale
societăţii civile cu vocaţie securitară îşi unesc, de regulă, eforturile
pentru a asigura, atât cât este posibil, stabilitatea şi securitatea locală,
regională şi internaţională. Activitatea lor laborioasă este fie susţinută,
fie obstrucţionată de acţiunea unei palete largi de fenomene diverse
cum sunt: globalizarea, integrarea regională, schimbările climatice,
actuala criză financiară şi economică, fenomenele demografice
dominante în lume (creşterea accentuată a populaţiei în statele în
dezvoltare şi îmbătrânirea populaţiei în statele dezvoltate, migraţia şi
urbanizarea). Pe de altă parte, în categoria fenomenelor diverse cu
impact asupra stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi
internaţionale pot fi incluse şi următoarele: fenomene naturale;
fenomene economice; fenomene sociale; fenomene politice; fenomene
demografice.
În continuare, punem în evidenţă ceea ce este semnificativ
pentru stabilitatea şi securitatea locală, regională şi internaţională. De
asemenea, facem sublinierea că impactul diverselor fenomene asupra
stabilităţii şi securităţii poate fi direct sau indirect, iar efectele sunt fie
favorabile, fie nefavorabile.
Analiza impactului acestor fenomene asupra stabilităţii şi
securităţii locale, regionale şi internaţionale o vom realiza distinct
pentru fiecare fenomen în parte. De la început, apreciem că între
fenomenele pe care le vom analiza există interdependenţă şi
interacţiune, pe de o parte, şi că ele reprezintă, de fapt, un sistem
dinamic deschis, pe de altă parte.
În acelaşi timp, facem precizarea că termenul „local” va fi
abordat atât dintr-o perspectivă restrânsă – adică la nivel de
comunitate umană (comună, oraş, municipiu) –, cât şi sens mai larg –
adică la nivelul întregii ţării. Practic, termenul „local” se referă atât la
o comunitate umană restrânsă, cât şi la întregul stat, adică la nivelul
naţional.
Lista fenomenelor ce vor fi cercetate ne oferă o imagine
heteroclită a structurii lor în raport cu natura, forma de manifestare şi
domeniul de activitate umană asupra căruia îşi exercită influenţa
benefică sau defavorabilă.
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Stabilitatea şi securitatea constituie obiective majore pentru
actorii statali şi pentru actori nonstatali deopotrivă – organizaţii
interguvernamentale şi organizaţii ale societăţii civile cu vocaţie
securitară. De aceea, aceştia depun eforturi susţinute pentru a le
asigura la nivel local şi regional în mod prioritar. La nivel
internaţional, stabilitatea şi securitatea sunt dificil de realizat, în
integralitatea lor, din cauza complexităţii factorilor şi fenomenelor ce
intervin în acest proces.
În scopul efectuării unei profunde analize ştiinţifice a
fenomenelor cu impact asupra stabilităţii şi securităţii, prezentul
studiu se va centra pe următoarele ipoteze:
- cu cât se cunosc mai bine şi în mod oportun efectele
fenomenelor cu impact asupra stabilităţii şi securităţii locale,
regionale şi internaţionale de către actorii statali şi nonstatali, cu
atât se maximizează influenţa lor benefică şi se minimizează
consecinţele lor negative;
- dacă statele lumii îşi concertează sistematic şi permanent
eforturile spre asigurarea stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi
internaţionale atunci este posibil ca rezultatele să fie cele estimate;
- concertarea eforturilor tuturor actorilor statali şi nonstatali
cu vocaţie securitară poate fi o premisă a atingerii obiectivului
propus – stabilitate şi securitate locală, regională şi internaţională.

Capitolul 1
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STABILITATEA ŞI
SECURITATEA LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI
INTERNAŢIONALĂ
1.1. Precizări conceptuale
În scopul înţelegerii unitare a textului prezentului studiu, ne
propunem să definim principalele concepte cu care vom opera:
stabilitate locală, regională şi internaţională; securitate locală,
regională şi internaţională.
Prin stabilitate se înţelege starea în care un sistem social,
politic, economic, financiar, informaţional sau de mediu se află întrun echilibru dinamic. Altfel spus, stabilitatea este un sistem dinamic,
adică format dintr-un ansamblu de stări posibile şi dintr-o regulă ce
determină starea actuală a sistemului în funcţie de stările sale trecute.
„Prin sistem dinamic, trebuie să se înţeleagă orice sistem, oricare ar fi
natura sa (...) care evoluează în timp”1.
Stabilitatea ca stare de echilibru a unui sistem se manifestă la
nivel local, regional şi internaţional. De aceea, se defineşte diferit în
funcţie de nivelul la care se face referire. Astfel, stabilitatea locală
poate fi reprezentată ca stare de echilibru dinamic a unei comunităţi
umane de tip comună, oraş sau municipiu. Pe de altă parte, stabilitatea
locală se referă şi la starea de echilibru dinamic la nivelul naţional,
adică la nivelul întregului stat. În acest context, stabilitatea naţională
este dată de rezultanta stabilităţii locale, adică cea care există şi se
manifestă la nivelul fiecărei localităţi. În acest caz, stabilitatea este
considerată ca fiind un vector2.
La nivel regional, stabilitatea este starea de echilibru dinamic
dată de interacţiunea componentelor socială, economică, politică,
militară, de mediu ce alcătuiesc respectiva regiune a lumii. Pe de altă
parte, stabilitatea regională este rezultanta stabilităţii naţionale a
statelor ce compun regiunea.
La nivel global, stabilitatea desemnează starea de echilibru
dinamic a componentelor socială, economică, politică, militară, de
1

Cf. Chapitre 6, La stabilité, http://stockage.univ-brest.fr/~fdupont/deug_
mass/cours2 annee/files/chapitre6.pdf, p. 2.
2
Orice vector se defineşte prin mărime, direcţie şi sens.
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mediu a întregului mapamond. De asemenea, stabilitatea
internaţională se poate reprezenta ca rezultanta vectorilor „stabilitate
regională” a regiunilor ce compun lumea.
În opinia noastră, stabilitatea poate fi definită ca ansamblul
format din următoarele componente: socială, economică, politică,
militară şi de mediu. Deci, se poate vorbi de o stabilitate socială,
economică, politică, militară şi de mediu la toate nivelurile, adică
local, regional şi internaţional. Evident că între aceste componente ale
stabilităţii există şi se manifestă constant interacţiuni şi
interdependenţe.
Securitatea, indiferent nivelul la care se analizează – local,
regional, internaţional –, reprezintă o stare în care există condiţii
propice vieţii şi activităţii oamenilor. Desigur, maniera de a percepe şi
de a reprezenta securitatea, la nivel local şi regional, diferă de la o
comunitate umană la alta, în funcţie de gradul de dezvoltare socială şi
economică a fiecăreia dintre ele în parte. În acelaşi timp, securitatea
trebuie văzută ca un construct conştient, voluntar, responsabil şi
concertat al instituţiilor statului şi al cetăţenilor acestuia, al
organizaţiilor interguvernamentale regionale şi internaţionale, al
organizaţiilor societăţii civile cu vocaţie securitară.
Apreciem că securitatea locală, regională şi internaţională se
manifestă ca un sistem format din componentele socială, economică,
politică, militară şi de mediu. La rândul lor, fiecare dintre aceste
componente se poate analiza având în vedere următoarele dimensiuni:
umană, materială, organizaţională şi normativă.
Din punctul nostru de vedere, stabilitatea şi securitatea locală,
regională şi internaţională formează un sistem deschis dinamic. Este
un sistem deschis pentru că elementele lor structurale sunt într-o
permanentă legătură cu mediul în care se manifestă, pe de o parte, şi
deoarece între componentele lor sunt interacţiuni şi interdependenţe
semnificative, pe de altă parte. Este un sistem dinamic pentru că
fiecare dintre componente evoluează în timp adaptându-se continuu la
realitatea înconjurătoare pentru a-şi putea menţine existenţa şi pentru
a se dezvolta.
Prin urmare, atunci când analizăm stabilitatea şi securitatea,
în cazul în care nu există nicio precizare privind nivelul – local,
regional sau internaţional –, înseamnă că afirmaţia făcută este valabilă
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pentru cele trei niveluri şi pentru ambele realităţi, adică stabilitate şi
securitate.
Dacă se analizează structura stabilităţii şi a securităţii, se
constată o identitate a componentelor lor. Pe de altă parte, stabilitatea
şi securitatea se află într-o relaţie biunivocă. Altfel spus, dacă există
stabilitate, atunci există şi securitate şi invers, iar existenţa securităţii
presupune prezenţa stabilităţii. Aceasta întrucât aceiaşi factori ce au
un impact semnificativ fie pozitiv, fie negativ influenţează în egală
măsură atât securitatea, cât şi stabilitatea la cele trei niveluri – local,
regional şi internaţional.
1.2. Componentele stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi
internaţionale
În opinia noastră, stabilitatea şi securitatea, la toate cele trei
niveluri – local, regional şi internaţional – se află într-o continuă şi
constantă legătură. Astfel, dacă la nivel local, regional şi internaţional
există stabilitate (pe toate sau pe majoritatea componentelor sale),
atunci există şi securitate. Invers, dacă există securitate locală,
regională şi internaţională, atunci la fiecare nivel – local, regional şi
internaţional – se poate afirma că există stabilitate. Cu alte cuvinte, nu
se poate vorbi de stabilitate dacă nu există securitate şi invers. Ambele
stări sau sisteme sunt interdependente şi interacţionează sistematic şi
constant.
De asemenea, se cuvine făcută precizarea că percepţiile şi
reprezentările sociale referitoare la stabilitate şi securitate diferă de la
o ţară la alta, de la o regiune la alta ca urmare a sistemelor de valori şi
a educaţiei diferite, a specificităţii tradiţiilor şi cutumelor naţionale.
1.2.1. Componentele stabilităţii locale, regionale şi internaţionale
Stabilitatea locală, regională şi internaţională, ca sistem
dinamic deschis, are în structura sa următoarele componente: socială,
economică, politică, militară şi de mediu. De aceea, se vorbeşte
adesea în literatura de specialitate, în mediul academic, în massmedia, în discursurile politicienilor şi/sau în limbajul cotidian de
următoarele tipuri de stabilitate: socială; economică; politică; militară
şi/sau de mediu. În fiecare din aceste tipuri intră elemente ce definesc
respectivul domeniu de activitate şi existenţă umană.
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Astfel, la nivel local, stabilitatea socială desemnează starea
în care o comunitate umană beneficiază de condiţiile sociale
favorabile afirmării şi dezvoltării umane pe toate planurile. Aici,
avem în vedere asigurarea şi garantarea drepturilor tuturor cetăţenilor
–la educaţie, sănătate, informaţie, apărare, liberă circulaţie, cultură,
mediu sănătos, libertate de expresie şi conştiinţă, protecţie şi asistenţă
socială, acces liber la justiţie. În acest scop, instituţiile statului şi
organizaţiile societăţii civile funcţionează în aşa fel încât comunitatea
îşi desfăşoară viaţa şi activitatea socială fără disfuncţionalităţi majore,
atingându-şi obiectivele sociale stabilite. În plus, stabilitatea socială
poate fi evaluată folosindu-se o serie de indicatori cum ar fi:
coeziunea socială; consensul naţional; moralul individual şi colectiv;
absenţa tensiunilor şi conflictelor sociale; protecţia şi asistenţa
socială. Dacă aceşti indicatori, toţi sau majoritatea dintre ei, au valori
pozitive atunci se poate vorbi de stabilitate socială. În caz contrar,
asistăm la instabilitate socială.
La nivel regional, stabilitatea socială semnifică existenţa
unor condiţii sociale ce permit ca în regiune viaţa şi activitatea
comunităţilor locale să se deruleze fără perturbări, riscuri şi
ameninţări de natură socială. Practic, dacă, la nivel local, există
stabilitate socială, atunci şi la nivelul regiunii se va instala stabilitatea
socială similară, în condiţiile controlului naţional şi regional al
riscurilor şi vulnerabilităţilor sociale.
La nivel global, stabilitatea socială există în măsura în care în
majoritatea regiunilor lumii, se poate vorbi despre un controlul
adecvat al riscurilor şi vulnerabilităţilor sociale.
Stabilitatea economică este dată de asigurarea şi garantarea
pentru toate persoanele a următoarelor drepturi: accesul liber la
activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acesteia în
condiţiile legii. Ea înseamnă că respectiva comunitate este în măsură
să asigure resursele economice – materiale şi financiare – necesare şi
suficiente asigurării traiului cel puţin decent al membrilor săi,
continuării activităţii economice şi dezvoltării acesteia. În acelaşi
timp, procesele economice din întreprinderile private şi publice
decurg fără disfuncţionalităţi majore, circuitul produselor şi serviciilor
este cel normal de la producător la consumator, cu respectarea
condiţiilor de calitate şi cantitate. Stabilitatea economică se poate

aprecia prin intermediul unor indicatori economici3 cum ar fi:
produsul intern brut; indicele managerilor de achiziţii; indicele
preţurilor la producător; nivelul mediu al preţurilor de consum în
mediul urban; bunurile de folosinţă îndelungată; costul forţei de
muncă; construcţiile de case noi; exporturi; importuri; datorie externă;
rata şomajului; rata inflaţiei; producţia industrială. Dacă aceşti
indicatori, în totalitate sau în majoritatea lor au valori pozitive, atunci
se poate vorbi de stabilitate economică.
Stabilitatea politică se referă la asigurarea şi garantarea
drepturilor politice tuturor cetăţenilor: dreptul la asociere (în partide
politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere), dreptul
la grevă, dreptul de vot, libertatea întrunirilor (mitinguri, demonstraţii,
marşuri de protest, procesiuni sau întruniri). Se spune despre o
comunitate că este stabilă politic dacă instituţiile politice şi cele
statale funcţionează în aşa fel încât viaţa şi activitatea întregii
comunităţi locale, regionale şi globale se derulează fără perturbări şi
sincope, asigurând un climat organizaţional şi psihosocial adecvat.
Este vorba, printre altele, de consens politic, respectarea jocului
democratic de accedere şi menţinere la putere în comunitatea umană
locală şi naţională; nivelul corupţiei; tipul guvernării; respectarea
principiului independenţei puterilor în stat; frecvenţa, tipul şi durata
grevelor; numărul mitingurilor şi marşurilor de protest; activitatea
sindicatelor4.
Stabilitatea militară semnifică absenţa tensiunilor şi
conflictelor armate sau controlul instituţional al oricăror surse de
conflict armat, acte de terorism, insurgenţă şi/sau gherilă. Absenţa
războiului civil, al insurgenţei sau luptei de gherilă într-o comunitate
locală este un indicator semnificativ al stabilităţii militare. În acest
sens, un rol important este jucat de armata naţională, în calitate de
instrument al garantării şi asigurării democraţiei constituţionale, al
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3

Analiza fundamentală, http://www.forex-romania.ro/invata/analiza-funda
mentala/indicatori-economici/indicatori-economici.article; România –prin
cipalii indicatori economici 1995-2000; http://www.fmi.ro/img/File/ Roma
nia%20-%20Principalii%20indicatori%20economici,%201995-2000.pdf
4
Florian COLCEAG, Indicatori de guvernare si profilul profesional al
guvernantilor, http://blog.supradotati.ro/?page_id=21.

integrităţii şi unităţii teritoriale a ţării, precum şi al prezervării
suveranităţii naţionale.
La nivel regional se poate vorbi de stabilitate militară dacă nu
există conflicte armate în niciuna dintre ţările ce aparţin regiunii
respective sau între două sau mai multe state din acel spaţiu geografic.
La nivel global, stabilitatea militară se realizează prin
controlul exercitat în mod concret de către comunitatea internaţională
asupra surselor de conflict armat, prin intermediul statelor care îşi
asumă acest rol şi îl pot îndeplini efectiv, cu sprijinul organizaţiilor
politico-militare şi al celor interguvernamentale, precum şi al
organizaţiilor societăţii civile naţionale, regionale şi internaţionale cu
vocaţie securitară.
La nivel local şi regional, stabilitatea militară se poate
evidenţia prin indicatori cum sunt: nivelul cheltuielilor militare în
PIB; frecvenţa şi durata exerciţiilor/aplicaţiilor cu trupe pe teritoriul
naţional; frecvenţa şi durata exerciţiilor/aplicaţiilor comune cu trupe
din două sau mai multe state; frecvenţa şi natura atentatelor teroriste
la nivel local şi regional; prezenţa insurgenţei într-un stat sau mai
multe din regiune; conflict armat intern între forţele armate şi de
poliţie naţionale şi forţe paramilitare sau insurgente.
Stabilitatea militară la nivel planetar este dificil de realizat. În
permanenţă au existat şi continuă să existe conflicte armate în mai
multe zone şi regiuni ale lumii. În acest sens, se pot aminti conflictele
din Irak, Afghanistan, Africa. Comunitatea internaţională, prin
resursele de care dispune, nu poate controla efectiv şi eficace toate
sursele de conflict armat intern şi interstatal, intervenind, de regulă,
într-o zonă sau alta, dacă un conflict armat sau altul ameninţă pacea şi
stabilitatea mondială. În ultimii ani, diferitele organizaţii interguvernamentale şi politico-militare au acţionat în zonele în care
conflictele armate aduceau atingere gravă drepturilor fundamentale
ale omului, puneau semnificativ în pericol pacea din regiune sau
puteau să ducă la creşterea insecurităţii regionale şi globale.
Stabilitatea de mediu desemnează ansamblul condiţiilor
naturale propice vieţii umane şi nu numai, referindu-se la calitatea
apei, solului, aerului, la existenţa faunei şi florei. În acest sens, se
vorbeşte de calitatea mediului definită ca un ansamblu convenţional
de caracteristici fizice, chimice, biologice şi de altă natură (statistice),
exprimate valoric, care permit încadrarea mediului într-o anumită

categorie sau scară ierarhică. Pentru stabilirea calităţii mediului, din
multitudinea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice care pot fi
determinate prin analize de laborator, se utilizează practic un număr
limitat, acelea care sunt considerate mai semnificative5.
Deteriorarea condiţiilor de mediu este rezultatul acţiunilor
conştiente sau inconştiente ale omului asupra mediului ambiant. Prin
accidentele sau activităţile umane necontrolate, s-au declanşat o
multitudine de fenomene cu efect negativ asupra mediului care au dus
la apariţia a numeroase dezechilibre ecologice, punând uneori în mare
pericol anumite forme de viaţă.
Factorii perturbatori ai mediului se pot clasifica în două mari
grupe6:
1. factori naturali: erupţii vulcanice şi solare; cutremure
catastrofale; incendii; inundaţii;
2. factori antropici
(rezultaţi din activitatea umană):
creşterea demografică; dezvoltarea agriculturii; dezvoltarea industriei;
exploatarea rezervelor naturale etc.
În numeroase cazuri, acţiunile umane desfăşurate în industrie,
agricultură, construcţii, transporturi şi exploatarea resurselor naturale
au avut un mare impact negativ asupra mediului, generând multe
efecte nedorite, unele greu de stopat sau eliminat. Astfel, spre
exemplu, de cele mai multe ori din activităţile umane rezultă o serie
de factori distructivi precum: produse uzate sau perimate fizic şi
moral, produse artificiale noi ale căror interacţiuni cu mediul sunt
uneori necunoscute şi imprevizibile, reziduuri nereciclabile.
Cei mai mulţi autori, clasifică principalele tipuri de poluare a
mediului înconjurător în patru mari categorii: poluare fizică (poluarea
radioactivă; poluarea termică; poluarea sonoră); poluare chimică
(materii plastice – în aer, apă şi sol, pesticide şi alţi compuşi organici
de sinteza – în aer, apă şi sol, metale grele, derivaţi gazoşi ai
carbonatului şi hidrocarburilor lichide, derivaţi ai sulfului, derivaţi ai
azotului, fluoruri, particule solide „aerosoli”; materii organice
fermentescibile); poluare biologică (contaminare microbiologică a
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Indicatori de mediu – 2008 în Uninea Europeană, http://www.cceg.ro/
2008stiri/49.htm.
6
Calitatea mediului ambiant, http://www.scritube.com/geografie/ecologie/
CALITATEA-MEDIULUI-AMBIANT64214.php

mediilor inhalate şi ingerate – bacterii şi virusuri, modificări ale
biocenozelor prin invazii de specii animale şi vegetale); poluare
estetică (degradarea peisajelor şi locurilor prin urbanizare necivilizată
sau sistematizare impropriu concepută, amplasarea de industrii în
biotopuri naturale sau puţin modificate de om).
Prin urmare, stabilitatea de mediu impune reducerea poluării
prin metode verificate ştiinţific, printr-o mai bună gestionare a
mediului natural şi prin eforturi concertate ale tuturor factorilor
responsabili – statali şi nonstatali (organizaţii interguvernamentale,
organizaţii ale societăţii civile cu preocupări de protecţie a mediului).
1.2.2. Componentele securităţii locale, regionale şi internaţionale
În opinia noastră, securitatea, indiferent de nivelul la care
este cercetată, este structurată astfel: componenta socială;
componenta politică; componenta economică; componenta militară şi
componenta de mediu.
Componenta socială desemnează ansamblul condiţiilor
sociale ce permit desfăşurarea normală a vieţii şi activităţii umane.
Aceasta se referă, în principiu, la aceleaşi elemente ca şi stabilitatea
socială. Aici, avem în vedere asigurarea şi garantarea drepturilor
tuturor cetăţenilor –la educaţie, sănătate, informaţie, apărare, liberă
circulaţie, cultură, mediu sănătos, libertate de expresie şi conştiinţă,
protecţie şi asistenţă socială, acces liber la justiţie. De asemenea, se
vorbeşte frecvent în literatură de specialitate despre securitatea
socială7. Aceasta din urmă include atât asigurările sociale, cât şi
asistenţa socială.
Desigur, componenta socială a securităţii are un conţinut mult
mai larg decât securitatea socială. Astfel, această componentă se
referă, pe de o parte, la asigurarea tuturor drepturilor persoanelor, atât
în statul de origine, cât şi în statul în care muncesc sau locuiesc după
emigrare din ţara natală şi, pe de altă parte, la existenţa/absenţa
tensiunilor şi conflictelor sociale fie la nivel local, fie la nivel regional
sau global. În acelaşi timp, componenta socială a securităţii poate
include şi aspecte legate de solidaritatea socială – exprimată prin
coeziune socială, consens naţional, moral individual şi colectiv,

conformitate la norme legale şi la cutume, relaţii interpersonale de
apreciere.
La nivel regional, în UE, de exemplu, există o coordonare a
regimurilor de securitate socială8, ceea ce implică eforturi concertate a
guvernelor statelor membre de a asigura tuturor cetăţenilor europeni
drepturile sociale.
Componenta economică a securităţii priveşte atât punerea în
practică a drepturilor persoanelor în domeniul activităţii economice,
cât şi sistemul economic promovat şi susţinut într-un stat sau altul.
Aici, se întâlnesc diferenţe semnificative între state în raport cu modul
de producţie ales şi susţinut. În general, cele mai multe state ale lumii
aleg varianta economiei de piaţă care, se pare, dă posibilitatea
asigurării stabilităţii economice. Totuşi, actuala criză financiară şi
economică a pus în evidenţă câteva vulnerabilităţi majore ale acestui
sistem. Pe de altă parte, există şi sistemul mixt, ca de exemplu în
China, unde sunt prezente două moduri de producţie socialist şi
capitalist. Rezultatele obţinute în domeniul economic par a fi deosebit
de semnificative. Astfel, Republica Populară Chineză este a doua
economie naţională la nivel mondial (după Statele Unite ale Americii
dar înaintea Japoniei). Totodată, aceasta este economia majoră cu cea
mai rapidă creştere, cu o medie a procentului de creştere de 10% pe
parcursul ultimilor 30 de ani9.
La nivel regional şi global, este important să existe o
compatibilitate între economiile naţionale pentru ca acestea să se
poată dezvolta în contextul oferit de globalizarea economică şi de
integrarea regională în materie de economie. De asemenea, este
necesar ca fiecare stat să facă eforturi pentru a se integra pe plan
regional şi global în economia mondială, puternic influenţată de
fenomenul globalizării economice şi de efectele actualei crize
financiare şi economice.
Deosebirile privind nivelul de dezvoltare economică între
statele aceleiaşi regiuni şi între diferitele regiuni ale lumii pot crea
premisele unor tensiuni sau chiar conflicte în plan economic. Sunt
8

Securitatea socială-curs, http://www.e-referate.ro/referate/Securitate
_sociala_-_curs2007-10-11.html.

Coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE,
http://ec.europa .eu/ social/main.jsp?catId=26&langId=ro.
9
Economia Republicii Populare Chineze, http://ro.wikipedia.org/wiki/
Economia_Republicii_Populare_Chineze.
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cunoscute aşa numitele războaie ale „oţelului”10 sau al „codului”11. În
acelaşi timp, diferenţa între nivelurile de dezvoltare economică a
Nordului şi Sudului determină un flux migratoriu consistent între
ţările dezvoltate din Nord şi cele în curs de dezvoltare din Sud.
De asemenea, acest fenomen al migraţiei economice se
constată şi între statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, din
statele situate în estul şi sud-estul continentului pleacă un număr
considerabil de persoane apte de muncă spre ţările din Vest, mai
dezvoltate economic. Fluxul migratoriu, deşi oarecum redus din cauza
actualei crize economico-financiare şi legislaţiilor naţionale în materie
de migraţie mai severe, se menţine ridicat în prezent12. În esenţă,
componenta economică a securităţii priveşte accesul la resursele de
finanţare şi pieţele necesare pentru a susţine niveluri acceptabile ale
dezvoltării şi puterii statului.
Componenta politică a securităţii se referă la forma de regim
politic existent într-un stat sau altul al lumii. În funcţie de regimul
politic, mai precis, de forma de guvernare aleasă, se poate vorbi de
asigurarea condiţiilor punerii în practică a drepturilor politice ale
cetăţenilor. De regulă, statele dezvoltate şi cele membre ale UE sunt
recunoscute ca state de drept. Noţiunea stat de drept este, în general,
utilizată pentru a sublinia diferenţele existente între regimurile
democratice şi regimurile autoritare (dictatoriale). În teoria politică,
prin stat de drept se înţelege un stat bazat pe o ierarhie a normelor
generatoare de ordine juridică. În statul de drept, statul este garantul
libertăţilor şi drepturilor individuale, asigurând totodată securitatea
internă şi externă a cetăţenilor prin instituţii democratice. Instituţia
superioară căreia i se subsumează alte legi şi norme este Constituţia.
Din perspectiva statului de drept, Constituţia – ca normă superioară –
10

Războiul oţelului încaieră China, Rusia şi SUA, http://renne.ro/econo
mie/razboiul-otelului-incaiera-china-rusia-si-sua/234.
11
Războiul codului-partea a II- a, http://www.presseurop.eu/ro/content/
article/322401-razboiul-codului-partea-2; Războiul codului între Suedia şi
Danemarca, http://www.presseurop.eu/ro/content/news-brief-cover/38 8851razboiul-codu lui-intre-suedia-si-danemarca.
12
Ioan ENCIU, Migraţia în Uniunea Europeană şi Libera Circulaţie a
Fortei de Munca, http://www.ioanenciu.ro/index.php?option=com_content
&view=article&id=69:migratia-in-uniunea-europeana-si-libera-circulatie-afortei-de-munca.
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este o expresie a cetăţenilor şi reprezintă puterea populară. Prin
mecanismele democratice de control prevăzute într-un stat de drept,
este asigurată conformitatea normelor inferioare cu cele superioare.
Componenta politică a securităţii este funcţională dacă sunt
absente sau se află sub un control strict tensiunile ce pot genera
instabilitate politică într-un stat sau altul. Este vorba de mişcări de
protest, de greve de toate tipurile, de revolte sociale îndreptate
împotriva unui regim politic reprezentat de un partid sau o coaliţie de
partide aflate la guvernare şi care fie nu-şi mai respectă programul
politic prin care au cucerit puterea în stat, fie în procesul guvernării,
şi-au erodat legitimitatea, pierzând încrederea populaţiei. Atunci când
crizele politice nu pot fi depăşite într-o ţară democratică sau alta se
ajunge la alegeri anticipate.
Dacă într-o regiune componenta politică a securităţii se
defineşte prin stabilitate politică, atunci se poate aprecia că aceasta
există şi funcţionează în condiţii de normalitate.
Componenta militară a securităţii priveşte interconexiunea
următoarelor două niveluri: al armelor ofensive şi al capacităţilor
defensive ale statelor, împreună cu percepţia statelor despre intenţiile
celorlalţi participanţi la viaţa internaţională. La nivel regional şi
internaţional componenta militară a securităţii se referă şi la:
efectivele armatelor naţionale şi nivelul dotării lor cu mijloace de
luptă moderne; apartenenţa statelor la o alianţă politico-militară;
existenţa unor tensiuni/conflicte latente între diferite state din cauze
diverse (motive istorice, acces la resurse şi pieţe, acces la surse de apă
potabilă, acceptarea ca membri în diferite organizaţii regionale
economice, acces la împrumuturi cu dobânzi mici); diversitatea
intereselor naţionale strategice13; ponderea şi valoarea absolută din
PIB alocate de diferite state pentru apărare şi securitate.
Componenta de mediu a securităţii desemnează condiţiile de
mediu natural – apă, aer, sol, subsol – ce întreţin şi menţin viaţa. Unii
autori vorbesc de o securitate a mediului prin care înţelege „... atât
biosecuritatea, adică securitatea a tot ceea ce este viu, cât şi
securitatea lumii anorganice, cea care generează resursele şi
găzduieşte biosul pe glob. (...) securitatea mediului este conceptul de
13

Strategia naţională de
ordine/SNAp/SNAp.pdf, p. 8.

apărare,

http://www.presidency.ro/static/
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maximă generalitate în sfera securităţii şi este o limitare
contraproductivă dacă este redusă doar la protecţia mediului sau
securitatea ecologică. Securitatea mediului, din perspectiva ultimelor
documente ale UE, devine premisa fundamentală a dezvoltării
durabile”14.
În opinia noastră, există o strânsă legătură între ceea ce am
denumit stabilitatea mediului şi componenta de mediu a securităţii.
Dacă există şi se manifestă nestingherit o stabilitate a mediului, atunci
se poate vorbi şi de existenţa componentei de mediu a securităţii
naţionale, regionale sau internaţionale. La nivel regional, se poate
vorbi de o componentă de mediu a securităţii dacă există o asemenea
componentă funcţională la nivel naţional în toate statele sau în
majoritatea lor din regiunea aflată în discuţie. Componenta de mediu a
securităţii globale există şi se manifestă în condiţii de normalitate
atunci când la nivel regional această componentă este funcţională.
Desigur, există state, zone şi regiuni ale lumii afectate mai mult decât
altele de procese ce au dus la distrugerea serioasă a mediului natural.
Componentele securităţii la oricare dintre nivelurile de
existenţă şi manifestare sunt într-o continuă interdependenţă şi
interacţiune. De altfel, ele formează un sistem deschis dinamic ceea ce
îi permite evoluţia în timp şi spaţiu, de cele mai multe ori, în consens
cu dezvoltarea durabilă a societăţii umane.

14

Capitolul 2
IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA STABILITĂŢII ŞI
SECURITĂŢII LOCALE, REGIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE
2.1. Globalizarea – fenomen complex, multidimensional şi
dinamic
Astăzi, globalizarea, în calitatea sa de fenomen complex,
dinamic şi multidimensional, este prezentă aproape pe întregul
mapamond15. Există puţine spaţii în lume ce sunt la distanţă de acest
fenomen. Globalizarea este un termen relativ recent dar, ca fenomen,
este destul de vechi. Marile descoperiri din secolul al XVI-lea sunt
cele ce au deschis calea. Acum, schimburile sunt din ce în ce mai
dense şi variate: fluxuri comerciale, umane, culturale, financiare.
Doi sunt factorii ce au permis globalizării să se accelereze
după 1980: liberul schimb şi progresele în domeniile transporturilor
şi telecomunicaţiilor. De altfel, globalizarea generează o serie de
efecte economice, sociale, politice, financiare şi nu numai. Aceste
efecte se resimt diferit de statele lumii şi de cetăţenii acestora. Astfel,
statele dezvoltate se bucură de beneficiile globalizării, în timp ce
ţările în curs de dezvoltare rămân la fel de sărace ca înainte. Practic,
globalizarea prin multitudinea de fluxuri create unora le
aduce/sporeşte bogăţia, iar altora le agravează sărăcia. Competiţia pe
care o generează în toate domeniile de activitate avantajează pe cei
bogaţi – indivizi, state ori mari companii transnaţionale.
În general, globalizarea se manifestă prin fluxuri dense şi
variate. Printre acestea se numără:
- Schimburile comerciale divizate în următoarele categorii
de activităţi: comerţul mondial ce se referă la trei mari grupe de
produse. Acestea sunt: produse brute, materii prime – energie,
produse agricole, petrol; produse manufacturiere (reprezintă 75% din
produsele circulate); servicii – servicii tehnologice exportate; vânzări
de brevete, drepturi de autor. Bineînţeles, la aceste trei grupe trebuie
să se adauge comerţul ilicit, dificil de estimat cu exactitate, dar care

15

Francisc TOBĂ, Securitatea mediului la început de mileniu, http://www
.securitatenationala.ro/e107_plugins/content/content.php?content.29.

Petre DUŢU, Globalizare versus separatism politic, Editura UNAp,
Bucureşti, 2010, pp. 9-57.
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este estimat a reprezenta 15% din comerţul mondial16. Este vorba de
produse contrafăcute, produse procurate pe căi ilicite (de exemplu,
ţigări); produse ilegale (droguri, arme);
- Ffluxurile uman ce includ: fluxurile de refugiaţi
reprezentate de migraţia politică; migraţia de muncă. (Aici, se
întâlnesc atât fluxurile legale de migranţi, cât şi cele ilegale. Migraţia
are consecinţe atât pentru ţara de origine, cât şi pentru ţara de
destinaţie. Aceste consecinţe se referă la influenţe consistente
demografice, sociale, economice, culturale); fluxurile turistice;
- Fluxurile „invizibile” în care intră: fluxurile de capital,
(sursa citată estimează acest flux la 1500 miliarde de dolari SUA ce
părăsesc zilnic o ţară pentru a ajunge în alta. Aceste fluxuri se
realizează prin monedă şi investiţii directe în străinătate. În acelaşi
timp, pe lângă forma legală, acestea pot circula şi sub formă ilegală);
fluxul de informaţie şi telecomunicaţiile. (Aceste fluxuri trec cu
ajutorul mass-media ce le difuzează în întreaga lume, prin intermediul
sateliţilor de comunicaţii, pe de o parte, şi via Internet, pe de altă
parte).
Globalizarea este susţinută de factori şi actori. În calitate de
factori cheie ai globalizării se află: „dispariţia” frontierelor ca urmare
a: progresului liberului schimb comercial; liberei circulaţii a
oamenilor (spaţiul Schengen în Europa); desfiinţării barierelor pentru
fluxurile de capital; progresele în domeniul mijloacelor de transport;
progresele în mijloacele de telecomunicaţii; revoluţia tehnologiilor
informaţiei şi telecomunicaţiilor graţie sateliţilor (Internet, telefoane
mobile). În calitate de actori ai globalizării sunt: guvernele statelor
lumii, organizaţii economice regionale, societăţi transnaţionale.
Globalizarea generează atât efecte pozitive, cât şi negative
pentru ţările lumii. De aici, a apărut şi se manifestă o rezistenţă la
globalizare. Pe primul plan se situează rezistenţa la globalizarea
economică având în vedere efectele negative ale: delocalizării (de
exemplu, închiderea de uzine, a se vedea cazul Nokia din România);
inegalităţile produse între statele bogate şi cele sărace, iar în
interiorul ţărilor, inegalităţile dintre oamenii bogaţi şi cei săraci;
impactului nedorit asupra dezvoltării durabile. În al doilea rând, este
16
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vorba de rezistenţa la uniformizarea culturală. Cultura occidentală şi
produsele acesteia cunosc, în prezent, o largă răspândire în întreaga
lume, mai ales datorită dezvoltării noilor tehnologii ale informaţiei şi
comunicaţiilor.
În scopul maximizării efectelor benefice ale globalizării şi
minimizării celor negative, statele lumii adoptă o serie de măsuri
politice, economice şi nu numai. În opinia noastră, printre aceste
măsuri se numără şi integrarea statelor în diferite organizaţii
interguvernamentale economice regionale.
2.2. Forme de manifestare ale impactului globalizării asupra
stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi internaţionale
Impactul globalizării asupra stabilităţii şi securităţii locale se
poate manifesta sub următoarele forme: impact decizional; impact
instituţional; impact distributiv; impact structural.
Impactul decizional se referă la măsura în care forţele şi
condiţiile globale influenţează costurile şi beneficiile aferente
opţiunilor sociale, economice, militare, politice şi de mediu cu care se
confruntă guvernul ţării, pe de o parte, şi modul în care aceste alegeri
se reflectă în domeniul stabilităţii şi securităţii, pe de altă parte.
Practic, orice decizie a factorilor de conducere, atât la nivel naţional,
cât şi local suportă influenţa mai mult sau mai puţin puternică a
globalizării. Aceasta este direct proporţională cu gradul în care
respectiva ţară este inclusă în circuitul mondial de valori, bunuri şi
servicii. De fapt, pe măsură ce se realizează integrarea unui stat într-o
structură economică, militară, politică sau de altă natură, atât la nivel
regional, cât şi planetar, impactul globalizării este tot mai prezent şi
mai semnificativ. Prin urmare, orice decizie luată de guvernul ţării,
indiferent de domeniu, se va resimţi şi în stabilitatea şi securitatea
locală, regională şi internaţională.
Într-o anumită măsură, impactul decizional al globalizării
asupra stabilităţii şi securităţii se poate reflecta şi în maniera în care se
optează pentru un sistem sau altul de garantare şi asigurare a
securităţii naţionale. De exemplu, integrarea României în Alianţa
Nord-Atlantică, văzută ca un efect al procesului de globalizare, are o
puternică influenţă atât asupra organizării apărării şi, implicit, a
securităţii naţionale, cât şi a responsabilităţilor asumate de ţara noastră
privind securitatea regională şi mondială.
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Impactul instituţional reliefează căile prin care guvernul ţării
are posibilitatea să aleagă o alternativă de acţiune sau alta în ceea ce
priveşte stabilitatea şi securitatea naţională, domeniu aflat mai mult
sau mai puţin sub influenţa globalizării. Într-o anumită măsură,
factorii de decizie fac o opţiune sau alta ţinând seama de efectele
globalizării, de contextul creat de aceasta într-un domeniu sau altul de
activitate. Astfel, globalizarea, ca fenomen, a generat, pe lângă o serie
de consecinţe benefice, şi o multitudine de provocări la adresa
securităţii umane a individului, dar şi a securităţii umane naţionale.
De exemplu, au apărut şi se manifestă cu o mare frecvenţă o mulţime
de ameninţări asimetrice la adresa stabilităţii şi securităţii. Printre
acestea, un loc central îl ocupă terorismul internaţional. Ca un răspuns
la acesta, unele state au optat pentru apărarea colectivă dobândită prin
aderarea şi integrarea într-o organizaţie politico-militară capabilă să le
garanteze menţinerea stabilităţii lor într-o stare de normalitate, pe de o
parte, şi să poată, la rândul lor, să devină generatoare de securitate în
regiune şi în lume, pe de altă parte.
Impactul distributiv se referă la modurile în care
globalizarea modelează configurarea stabilităţii şi securităţii locale,
regionale şi internaţionale. Astfel, dezvoltarea economică
semnificativă a unei ţări îi permite acesteia să aloce o parte mai mare
din produsul intern brut pentru acoperirea necesarului de forţe şi
mijloace destinate apărării naţionale şi, implicit, garantării şi
asigurării stabilităţii şi securităţii naţionale. În acest sens, existând mai
multe resurse financiare, destinate scopului anterior menţionat, se
poate concepe şi organiza un sistem adecvat şi flexibil de garantare a
securităţii umane a individului şi a ţării. Practic, va exista posibilitatea
asigurării resurselor umane şi materiale, necesare şi suficiente,
menţinerii stabilităţii şi securităţii naţionale în condiţii de normalitate.
În plus, o ţară cu posibilităţi economice este mai uşor acceptată atunci
când solicită aderarea într-o structură politico-militară credibilă şi care
se constituie ca un temei solid al garantării stabilităţii şi securităţii
naţionale. Totodată, globalizarea acţionează şi asupra celorlalte
componente ale stabilităţii şi securităţii naţionale determinându-le
conţinutul şi tendinţa de evoluţie.
Impactul structural condiţionează modelele organizării şi
comportamentului social, economic, politic, pe plan intern. În
consecinţă, globalizarea îşi poate lăsa amprenta asupra instituţiilor şi

funcţionării cotidiene a societăţii. Prin urmare, acest tip de impact se
va regăsi şi în modelul de organizare a stabilităţii şi securităţii
naţionale. De exemplu, România a optat pentru varianta apărării şi
securităţii colective, dobândită prin integrarea în structurile europene
şi euro-atlantice.
De asemenea, impactul structural se poate observa şi la
nivelul comportamentului social, economic, politic adoptat de fiecare
persoană şi grup uman. De pildă, acum, petrecerea concediului în
străinătate de către cetăţenii ţării noastre este o realitate. La fel, şi
cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată de firmă, a unor
locuinţe moderne. Iar migraţia economică a devenit ceva normal
pentru mulţi români apţi de muncă şi dornici de un câştig mai mare.
La nivel regional, globalizarea determină statele să se
asocieze în diferite organizaţii economice şi nu numai pentru a
răspunde adecvat efectelor pozitive şi negative pe care acest fenomen
le generează. Astfel, pe toate continentele există organizaţii
economice: Acordul de liber-schimb nord–american (NAFTA)17;
Asociaţia Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN)18; Piaţa comună a
sudului (MERCOSUR); Iniţiative africane de integrare19.
La nivel internaţional, globalizarea a influenţat semnificativ
atitudinea comunităţii mondiale faţă de crizele şi conflictele armate
din lume. Astfel, în ultimii 20 de ani, comunitatea internaţională s-a
implicat activ şi responsabil în gestionarea crizelor şi conflictelor
armate de pe mapamond. În acest sens, o serie de crize şi conflicte
armate din Africa, Golful Persic, Europa au fost soluţionate sau sunt
în curs de soluţionare prin participarea directă, activă şi responsabilă a
comunităţii internaţionale. ONU, NATO, UE, OSCE şi alte
organizaţii interguvernamentale şi-au unit eforturile pentru a asigura
stabilitatea şi securitatea în lume.
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L'Accord de libre échange Nord-Américain (ALENA), în http://membres.
lycos.fr/cyberobline/ALENA/html, p. 1.
18
L'ASEAN, principale organisation régionale, în http://canadiana
sianstudies.concordia.ca/.
19
Vezi: Salia TRAORE, Sory KAMISSOKO, Problématique de l’Intégra tion
Régionale, în http://www.maliendeexterieur.mi.mes-photos.Sallia.pdf.

Capitolul 3
SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI CONSECINŢELE LOR
PENTRU STABILITATEA ŞI SECURITATEA LOCALĂ,
REGIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
3.1. Manifestări ale schimbărilor climatice
Astăzi, tot mai multă lume acceptă că Pământul cunoaşte o
schimbare accentuată a climei, fenomen ce are o multitudine de
consecinţe diferite şi diverse în materie de stabilitate şi securitate
locală, regională şi internaţională. În acest sens, se foloseşte adesea
termenul „încălzire globală” pentru a reprezenta efectele activităţii
umane asupra proceselor climatice ale Terrei. Totuşi, creşterea
temperaturilor medii nu este decât unul din numeroasele aspecte ale
modificărilor climatice prevăzute pentru deceniile următoare.
Schimbările prevăzute includ creşterea nivelului mării, modificări ale
configuraţiei precipitaţiilor şi secetelor şi augmentarea frecvenţei şi
intensităţii fenomenelor meteorologice extreme. În acest din urmă caz,
este vorba de ploi torenţiale şi/sau de căderi masive de zăpadă în timp
scurt şi pe suprafeţe relativ extinse, apariţia şi manifestarea unor
furtuni şi cicloane în regiuni în care altă dată asemenea evenimente
meteorologice nu se produceau, secete îndelungate, deşertificări.
De asemenea, o altă expresie curentă, „efect de seră”, este o
analogie utilă pentru a descrie anumite caracteristici ale atmosferei
terestre. Cea mai mare parte a energiei Pământului provine din razele
solare incidente. Anumite gaze natural prezente în atmosferă – ca
vapori de apă, dioxid de carbon şi metan – acţionează ca geamurile
unei sere, adică preiau o parte din această radiaţie solară care altfel ar
fi trimisă în spaţiu, ceea ce face să crească temperatura Terrei şi să
permită aici viaţa.
În cursul ultimului secol, activitatea umană – prin combustia
combustibililor fosili, despădurire şi producţia de ciment – a cauzat o
creştere fără precedent a concentraţiilor de dioxid de carbon şi de
metan în atmosferă, care depăşeşte acum de departe nivelul epocii
preindustriale. În plus, există şi alte activităţi umane ce conduc la
degradarea mediului ambiant natural, contribuind la accentuarea
schimbărilor climatice.
Majoritatea analizelor şi dezbaterilor asupra schimbărilor
climatice au fost axate pe problema temperaturilor planetare medii,
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dar clima nu este doar o chestiune de temperatură medie. Condiţiile
climatice variază mult de la un loc la altul, de la un an sau de la un
parametru la altul. Printre manifestările schimbărilor climatice,
considerate ca fiind probabile sau foarte probabile pentru secolul
nostru, figurează următoarele20: creşterea temperaturii maxime şi
augmentarea numărului de zile calde pentru cea mai mare parte a
zonelor terestre; creşterea temperaturilor minime şi diminuarea
numărului de zile reci sau de zile geroase pentru cea mai mare parte a
zonelor terestre; creşterea riscului de secetă pentru cele mai multe
zone terestre; augmentarea numărului de episoade intense de ploaie şi
de zăpadă pentru cele mai multe zone terestre; creşterea intensităţii
cicloanelor tropicale în unele regiuni şi a intensităţii precipitaţiilor
medii şi maxime ce le acompaniază; creşterea nivelului oceanelor de
la 9 la 88 cm.
Schimbările climatice riscă să aibă incidenţe considerabile
asupra sistemelor de resurse naturale. În prezent, este bine stabilit că
schimbările în mediul natural pot avea efecte asupra subzistenţei şi a
mijloacelor de existenţă ale populaţiilor umane. Această stare de
lucruri poate, la rândul său, să conducă la instabilitate şi conflicte,
adesea apărute în urma deplasărilor de populaţii şi a schimbărilor în
regimul de ocupaţie a pământului şi mişcărilor de migraţie. Prin
urmare, pe măsură ce pericolele şi perturbările asociate schimbărilor
climatice vor creşte în timpul acestui secol, s-ar putea ajunge chiar la
deplasări de populaţie determinate de aceasta. Aceste riscuri sunt
inventariate de analizele vulnerabilităţilor colectivităţilor la
schimbările climatice.
Vulnerabilitatea la schimbările climatice a fost definită ca
fiind generată atât de expunerea la condiţiile climatice, cât şi
capacitatea de adaptare a populaţiei expuse. Anumite regiuni nu sunt
vulnerabile la schimbările climatice, pentru că expunerea lor la aceste
manifestări este redusă. Dimpotrivă, alte regiuni vor fi expuse şi, în
condiţiile în care capacitatea lor de adaptare este inadecvată, vor putea
cunoaşte stresul şi conflictele. În plus, capacitatea de adaptare a
diferite cămine poate varia în cadrul aceleiaşi colectivităţi, adică unii
20

Robert McLEMAN, Barry SMIT, Archive: Commentaire N° 86:
Changement climatique, migration et sécurité, https://www.csis.gc.ca/
pblctns/cmmntr/cm86-fra.asp, p. 6.
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membri pot fi mai vulnerabili decât alţii dacă expunerea este aceeaşi.
Vulnerabilitatea la schimbările climatice poate, de asemenea, să ia
forme semnificativ diferite în interiorul aceleiaşi mici unităţi
geografice.
Pe scurt, vulnerabilitatea populaţiilor umane la impacturile
posibile ale schimbărilor climatice depinde atât de natura schimbării
în sistemele naturale, cât şi de natura sistemelor sociale, politice şi
economice în funcţiune la un moment dat şi într-un loc anume.
Diverşi autori au avansat ideea că impactul schimbărilor
climatice asupra anumitor regiuni vulnerabile va antrena probabil
condiţii de penurie şi deplasări importante ale populaţiei, chiar mişcări
de masă de „refugiaţi de mediu”21. Astfel, unii au remarcat că
proiecţiile actuale de creştere a nivelului mării şi a intensităţii
cicloanelor tropicale ar putea face de nelocuit un mare număr de mici
state insulare22. Aceasta ar conduce la o situaţie stranie, în care state
membre ONU ar înceta să existe geografic, lăsând comunităţii
internaţionale grija de a decide soarta locuitorilor lor23. Alţii adoptă o
atitudine mult mai pesimistă şi apreciază că vor exista efectiv mişcări
de masă a populaţiilor, mai ales în provinciile ţărilor în dezvoltare
care sunt incapabile să facă faţă secetelor recurente şi penuriei
alimentare ce le însoţesc24. Pe de altă parte, există o a treia categorie
de analişti care susţin că migraţiile legate de schimbările climatice vor
pune grave probleme în planul securităţii internaţionale în cursul
deceniilor ce vor veni25.
În acelaşi timp, schimbările climatice vor redesena ţărmurile
mărilor şi oceanelor, vor transforma locurile în care se va putea
practica agricultura şi cele în care se va putea găsi apa.
21

ARCHIVÉ : Commentaire N° 86 : Changement climatique, migration et
sécurité, http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cmmntr/cm86-fra.asp.
22
Ibidem.
23
Robert McLEMAN, Barry SMIT, Archive: Commentaire N° 86:
Changement climatique, migration et sécurité, https://www.csis.gc.ca/
pblctns/cmmntr/cm86-fra.asp, p. 9.
24
N. MYERS, Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st
century, http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/357/1420/609.
25
ARCHIVÉ : Commentaire N° 86 : Changement climatique, migration et
sécurité, http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cmmntr/cm86-fra.asp.
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3.2. Impactul schimbărilor climatice asupra stabilităţi şi
securităţii locale, regionale şi internaţionale
Schimbările climatice au un impact semnificativ, puternic şi
direct asupra stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi internaţionale
prin efectele pe care le generează în plan social, politic, economic,
militar şi de mediu.
Riscurile legate de schimbările climatice sunt reale şi efectele
lor se fac deja simţite. De aceea, comunitatea internaţională a
reacţionat adecvat faţă de aceste riscuri. Astfel, ONU estimează că
toate apelurile sale de urgenţă, începând cu 2007, erau legate de
climat. În acelaşi an, Consiliul de Securitate al ONU a ţinut prima
dezbatere privind schimbările climatice şi implicaţiile lor pentru
securitatea internaţională. La rândul său, Consiliul European a atras
atenţia asupra consecinţelor schimbărilor climatice pentru securitatea
internaţională şi, în iunie 2007, a invitat Înaltul Reprezentant şi
Comisia Europeană să prezinte un raport comun în cadrul reuniunii
sale din primăvara lui 200826.
În acelaşi timp, ştiinţa schimbărilor climatice este astăzi mai
bine înţeleasă. Potrivit concluziilor Grupului interguvernamental de
experţi privind evoluţia climatului, chiar dacă se ajunge, de astăzi
până în 2050, la reducerea emisiilor la un nivel inferior înregistrat în
1990, va fi dificil să se evite creşterea temperaturii ce ar putea să fie
cu până la 2°C în raport cu nivelurile din era preindustrială27. Această
creştere a temperaturii va genera grave riscuri în termeni de securitate,
ce se vor intensifica dacă încălzirea continuă. O schimbare climatică
scăpată de sub control, cu o creştere mai mare de 2°C, va crea situaţii
fără precedent în materie de securitate, căci un anumit număr de
puncte critice riscă să fie deja atinse, puncte dincolo de care
schimbările climatice ar putea să se accelereze, să devină ireversibile
şi, în mare parte, imprevizibile.
Investiţiile consimţite pentru atenuarea acestui fenomen şi
evitarea unor astfel de scenarii, ca şi mijloacele ce vizează adaptarea
la inevitabil, ar trebui să meargă în pereche cu răspunsul adus la
ameninţările ce fac ca schimbările climatice să influenţeze
26

Changements climatiques et sécurité internationale, http://world-waterforum-2012-europa.eu/IMG/pdf/99389.pdf, p. 2.
27
Ibidem.
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semnificativ securitatea locală, regională şi internaţională. Aceste
două aspecte ar trebui percepute ca făcând parte dintr-o politică
preventivă în materie de securitate. Astfel, schimbările climatice vor
afecta serios baza economică şi agricolă a numeroase ţări, îndeosebi
pe cea a ţărilor în dezvoltare din cauza secetei îndelungate, a altor
evenimente meteorologice nedorite (inundaţii, furtuni, cicloane, ploi
torenţiale) şi a modificării temperaturilor cotidiene în tot mai multe
regiuni ale planetei.
Pe de altă parte, temperaturile înalte modifică echilibrul
strategic în Arctica, deschizând noi rute comerciale şi descoperind
rezerve de petrol şi gaze, până nu de mult, ascunse sub gheaţă. La
nivel mondial, schimbările climatice vor aduce atingere mecanismelor
de împărţire a resurselor, precum râurile frontaliere şi rezervele de
peşte migrator. De asemenea, este posibil ca schimbările climatice să
ducă la exacerbarea tensiunilor existente şi chiar la declanşarea altora
noi. În acest context, nu trebuie exclusă posibilitatea ca schimbările
climatice să afecteze stabilitatea politică şi economică şi să necesite
crearea de mijloace eficace pentru a face faţă unei astfel de situaţii.
De asemenea, trebuie văzut în schimbările climatice un
multiplicator al ameninţării ce întăreşte tendinţele negative, tensiunile
şi instabilitatea. Principala provocare rezidă în faptul că schimbările
climatice ameninţă să copleşească statele şi regiunile, deja fragile,
expuse la conflicte. De aceea, este important să se conştientizeze că
riscurile nu au doar un caracter umanitar, ele au, de asemenea, o
dimensiune politică şi de securitate ce are o incidenţă directă asupra
intereselor naţionale şi regionale. De altfel, conform noţiunii de
securitate umană, este clar că numeroase chestiuni referitoare la
impactul schimbărilor climatice asupra securităţii internaţionale sunt
legate între ele, ceea ce necesită să se formuleze răspunsuri globale
coerente şi concertate.
La nivel naţional, schimbările climatice afectează stabilitatea
şi securitatea în mod diferit de la ţară la ţară. Dar, stabilitatea şi
securitatea naţională au un aport la stabilitatea şi securitatea regională.
Pentru a ilustra acest aspect ne vom referi la rolul Uniunii Europene în
materie de stabilitate şi securitate regională şi internaţională. Se
cunoaşte că UE ocupă o poziţie deosebită în ceea ce priveşte
atitudinea activă şi responsabilă faţă de consecinţele schimbării
climatice pentru securitatea internaţională, ţinând seama de rolul de

prim rang pe care îl joacă în domeniul dezvoltării şi politicii climatice
la nivel mondial şi de evantaiul complex de instrumente de care
dispune. În plus, având în vedere preocupările UE în materie de
prevenire şi gestionare a crizelor şi conflictelor, a aportului la
reconstrucţia de după conflict, provocările de securitate nu o scot din
domeniul său de competenţă. De altfel, preocupările UE în materie de
schimbări climatice sunt vizibile şi în Strategia Europeană de
Securitate care ţine seama de legătura între încălzirea climatică şi
concurenţa pentru resursele naturale.
Efectele schimbărilor climatice se fac resimţite deja în
prezent: temperaturile cresc; calotele glaciare se topesc; fenomenele
meteorologice extreme devin tot mai frecvente şi câştigă în
intensitate. Toate acestea generează consecinţe în materie de
stabilitate şi securitate locală, regională şi internaţională. În
continuare, vom analiza câteva dintre acestea:
1. Conflicte legate de resurse. Se constată deja, în
numeroase puncte de pe glob, diminuarea suprafeţei de terenuri
arabile, penuria de apă, reducerea rezervelor alimentare şi a stocurilor
de peşte şi multiplicarea inundaţiilor şi prelungirea perioadelor de
secetă. Schimbările climatice vor avea ca efect modificarea modelelor
pluviometrice şi diminuarea rezervelor de apă dulce disponibile într-o
proporţie ce ar putea atinge 20-30% în unele regiuni28. O scădere a
producţiei agricole va antrena insecuritate alimentară în ţările mai
puţin dezvoltate sau va agrava această insecuritate şi va deschide larg
porţile pentru preţuri nesustenabile la produsele alimentare. Penuria
de apă, în special, este susceptibilă să provoace tulburări civile şi
pierderi economice substanţiale, chiar în economiile solide. Pe de altă
parte, consecinţele vor fi mai mari în regiunile supuse unei puternice
presiuni demografice. În general, schimbările climatice vor alimenta
conflictele existente, având ca miză resursele ce se epuizează şi în
mod special, atunci când accesul la aceste resurse este un semn al
puterii politice. De asemenea, accesul la resurse energetice poate
conduce la menţinerea unor conflicte actuale sau la apariţia altora noi.
2. Prejudicii economice şi risc pentru oraşele de coastă şi
infrastructurile esenţiale. Potrivit estimărilor, o politică nemodificată
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Changements climatiques et sécurité internationale, http://world-waterforum-2012-europa.eu/IMG/pdf/99389.pdf, p. 3.

în domeniul schimbărilor climatice ar putea să coste economia
mondială până la 20% din PIB-ul mondial pe an şi această proporţie
va creşte încă şi mai mult în cursul anilor ce vin29. Marile oraşe şi
infrastructurile lor de susţinere, cum ar fi instalaţiile portuare şi
rafinăriile de petrol, sunt adesea construite la ţărm sau în deltele
râurilor. Ridicarea nivelului apei mării şi creşterea frecvenţei şi
intensităţii catastrofelor naturale constituie o ameninţare gravă pentru
aceste regiuni şi perspectivele lor economice. Astfel, coastele
orientale ale Chinei şi Indiei, Caraibe şi America Centrală ar fi
îndeosebi atinse. Creşterea numărului catastrofelor naturale şi crizele
umanitare vor exercita o presiune considerabilă asupra resurselor
ţărilor donatoare, inclusiv a capacităţilor ce permit ducerea operaţiilor
de ajutor de urgenţă.
3. Pierderi de teritorii şi litigii frontaliere. Oamenii de ştiinţă
prevăd importante modificări ale ţărmurilor mărilor şi oceanelor în
cursul secolului al XXI-lea. Reculul coastelor şi submersiunea de
vaste zone ar putea antrena pierderi de teritorii şi chiar dispariţia de
ţări în întregime, de exemplu micile state insulare. Litigiile privind
frontierele terestre şi maritime sau alte drepturi teritoriale probabil se
vor multiplica. Va trebui, poate, să se revadă regulile dreptului
internaţional, în special, al dreptului mării, în ceea ce priveşte
reglementarea litigiilor teritoriale şi frontaliere. Concurenţa pentru
accesul la resurse energetice ar putea, de asemenea, să ia forma unui
conflict pentru resursele situate în regiunile polare, care vor face
posibilă exploatarea prin încălzirea climatică. La rândul său,
deşertificarea s-ar putea afla la originea unui cerc vicios ce înlănţuie
degradarea, migraţiile şi conflictele teritoriale şi frontaliere, ce vor
ameninţa stabilitatea politică la nivel naţional şi regional.
4. Migraţii datorate factorilor ambientali. Cei care sunt deja
expuşi la condiţii sanitare precare, la şomaj sau la excludere socială
sunt mai vulnerabili la consecinţele schimbărilor climatice, ce ar putea
provoca migraţii între ţări sau în interiorul acestora sau să le amplifice
pe cele existente. Potrivit ONU, până în 2020, se vor număra milioane
de migranţi „ambientali”, acest fenomen explicându-se, în esenţă, prin
schimbările climatice. Unele ţări extrem de vulnerabile la acest

fenomen cer deja ca migraţiile datorate factorilor ambientali să fie
recunoscute la nivel internaţional. Practic, aceste migraţii ar putea să
se traducă printr-o creştere a numărului de conflicte în regiunile de
tranzit şi de destinaţie. În acest sens, Europa trebuie să se aştepte la o
creştere substanţială a presiunilor migratorii.
5. Situaţii de fragilitate şi radicalizare. Schimbările climatice
ar putea să întărească în mod sensibil instabilitatea statelor eşuate,
solicitând în exces capacitatea deja limitată a guvernelor de a face faţă
eficace provocărilor cu care sunt confruntate. Incapacitatea unui
guvern de a răspunde nevoilor de ansamblu ale populaţiei sale sau să
o protejeze de dificultăţile induse de schimbările climatice ar putea să
antreneze frustrări, tensiuni între diferite grupuri etnice şi religioase în
cadrul ţării şi o radicalizare politică. Astfel, ţări, chiar regiuni întregi,
ar putea fi destabilizate.
6. Tensiuni legate de aprovizionarea energetică. Unul dintre
principalele conflicte potenţiale pentru obţinerea resurselor este legat
de o concurenţă sporită pentru accesul la resursele energetice şi
controlul lor, ceea ce, aşa cum se manifestă, este o cauză a
instabilităţii. Totuşi, dat fiind că o mare parte a rezervelor mondiale
de hidrocarburi se află în regiuni vulnerabile la consecinţele
schimbărilor climatice şi că numeroase state producătoare de petrol şi
gaz trebuie deja să facă faţă unor importante probleme socioeconomice şi demografice, această instabilitate tinde să crească în
amplitudine. Această evoluţie poate, la rândul său, să antreneze o mai
mare insecuritate a aprovizionării energetice şi o concurenţă sporită
pentru accesul la resurse. Eventualitatea unui recurs mai important la
energie nucleară pentru producerea de electricitate ar putea suscita noi
nelinişti în materie de proliferare în contextul unui regim de
neproliferare deja supus la presiuni. În plus, accidentul de la centrala
nuclearo-electrică de la Fukushima30 din Japonia, din 2011, a ridicat o
serie de întrebări privind folosirea energiei atomice. În plus, cu
deschiderea exploatărilor în regiunile până acum inaccesibile, datorată
consecinţelor schimbărilor climatice, cursa pentru resurse se va
intensifica.
30
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7. Presiuni asupra guvernării internaţionale. În cazul în care
comunitatea internaţională nu va face faţă ameninţărilor expuse mai
sus, mutlilateralismul va fi pus în pericol. Consecinţele schimbărilor
climatice vor aţâţa resentimentele între principalii responsabili ai
acestui fenomen şi cei care sunt cel mai atinşi. Acestea sunt doar
incidenţele politicilor ce vizează să atenueze schimbările climatice
(sau eşecul acestor politici) care vor determina tensiuni politice la
nivel naţional şi mondial. Această fractură potenţială nu este doar o
diviziune Nord-Sud, ci va fi una de tip Sud-Sud, în special cu aportul
crescut în emisiile mondiale al Chinei şi Indiei. Arhitectura de
securitate internaţională, deja supusă la tensiuni, va face obiectul unor
presiuni crescânde în anii ce vin.
Diminuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice intră
în responsabilitatea fiecărei ţări, a organizaţiilor regionale şi
internaţionale care trebuie să-şi unească şi concerteze eforturile.
Numai în acest mod este posibilă asigurarea stabilităţii şi securităţii la
nivel naţional, regional şi internaţional.

Capitolul 4
FENOMENELE DEMOGRAFICE ŞI STABILITATEA ŞI
SECURITATEA LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI
INTERNAŢIONALĂ
Stabilitatea/instabilitatea şi securitatea/insecuritatea locală,
regională şi internaţională sunt legate, în bună măsură, de fenomenele
demografice31. În această categorie intră natalitatea, fertilitatea,
mortalitatea infantilă, sporul natural, fecunditatea, migraţia,
îmbătrânirea, urbanizarea. Toate aceste fenomene sunt măsurate cu
indicatori atât în valoare absolută, cât şi relativă, dând o imagine
despre creşterea/scăderea populaţiei, despre îmbătrânirea ei, despre
evoluţia acesteia într-o ţară, pe un continent şi la nivel mondial.
Analiza noastră asupra fenomenelor demografice se va opri la
următoarele aspecte: creşterea rapidă a populaţiei mondiale;
îmbătrânirea populaţiei în statele dezvoltate; migraţia umană;
urbanizarea.
4.1. Creşterea rapidă a populaţiei mondiale şi impactul său
asupra stabilităţii şi securităţii
La nivel mondial, situaţia demografică este în plină evoluţie.
Acest fenomen atinge toate statele lumii. Dacă pentru ca populaţia
lumii să ajungă la 2 miliarde de locuitori au fost necesari 130 de ani
(1880-1930), pentru a trece de la 6 miliarde (1999) la 7 miliarde
(2011), au fost de ajuns doar 12 ani32. Această evoluţie este diferită de
la un stat la altul, de la o regiune la alta. În ultimele decenii, populaţia
globului a cunoscut o creştere accentuată, îndeosebi în statele în
dezvoltare33. Astfel, între 1960 şi 2011, populaţia Rusiei a trecut de la
120 milioane la 138 milioane de persoane, în timp ce Nigeria a trecut
de la 42 milioane la 152 milioane de persoane34. La 31 octombrie
31
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2011, populaţia globului era de 7.024.629.828 de persoane35. Dintre
aceştia, 1 miliard sunt cei mai defavorizaţi36.
În cadrul unei populaţii mondiale în expansiune, zona
acoperită de Consiliul Europei reprezintă, acum, 800 milioane de
indivizi, adică 12% din populaţia mondială. Până în 2050, această
cifră va scădea la 9%37. China va cunoaşte un declin demografic faţă
de India, care va înregistra o puternică creştere a populaţiei sale. În
Europa se observă o mare diversitate de tendinţe demografice,
caracterizate printr-o diminuare a populaţiei în Germania şi Rusia şi,
în schimb, o creştere rapidă în Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii,
datorată, în mare parte, migraţiilor. În acest context, este important să
se transforme provocările demografice în oportunităţi de o manieră
care să se garanteze o creştere economică durabilă şi securitatea
internaţională, pe de o parte, şi să asigure că valorile democraţiei,
drepturile omului şi primordialitatea dreptului rămân prezente nu doar
în Europa, ci şi în restul lumii, pe de altă parte,.
Schemele de creştere a populaţiei sunt foarte diferite în ţările
în dezvoltare sau subdezvoltate şi ţările dezvoltate. În primul caz,
demografia se caracterizează printr-o puternică proporţie de tineri
(vârste între 12 şi 24 ani), care reprezintă mai mult de jumătate din
populaţie. Cele 10 ţări ce afişează cel mai mare procentaj de tineri se
află în Africa Subsahariană, în timp ce următoarele cinci ţări sunt
situate în Orientul Mijlociu. Or, când aceşti tineri vor începe să se
reproducă, rata natalităţii în ţările amintite riscă să explodeze. Potrivit
proiecţiilor, populaţia în peninsula arabică, în Irak şi în Palestina, se
va dubla până în 205038. Populaţia Egiptului ar trebui să atingă 120
milioane de locuitori, în timp ce Iranul şi Turcia vor avea împreună
aproximativ 100 milioane de locuitori. În 2050, procentajul
persoanelor cu vârstă sub 60 de ani în Arabia Saudită ar trebui să

crească la 18% din populaţia totală, comparativ cu 33% în Europa
pentru aceeaşi grupă de vârstă, potrivit proiecţiilor ONU39.
Proporţia enormă de tineri în aceste regiuni subdezvoltate,
adesea instabile, impune o grea povară socială şi grave probleme
infrastructurii guvernelor care nu au mijloacele de a le oferi educaţie,
servicii sociale, locuinţe şi posibilităţi de muncă valabile. Când
oamenii nu pot merge la colegiu sau universitate, obţine un loc de
muncă după studii, sau plăti o locuinţă ori căsătorească, ei se revoltă.
În acest sens, un exemplu îl constituie revoltele din 2011, cunoscute
ca „primăvara arabă”, în care tinerii au constituit forţa socială
principală. Pe de altă parte, dacă tinerii nu-şi găsesc de muncă în ţara
lor tind să emigreze, îndreptându-se spre Europa sau America de
Nord, unde speră să poată munci şi să fie mai bine plătiţi decât în ţara
natală.
4.2. Fenomenul îmbătrânirii populaţiei în statele dezvoltate şi
consecinţele sale pentru stabilitate şi securitate
Concomitent cu creşterea numerică, populaţia mondială
îmbătrâneşte. Conform proiecţiilor, până în 2050, numărul de
persoane peste 60 de ani se va tripla la nivel mondial, atingând 2
miliarde de indivizi40. Europa, potrivit aceleiaşi surse, va avea un
număr mai mare de persoane vârstnice, ceea ce se va menţine câteva
decenii. Într-adevăr, până în 2050, mai mult de o treime din populaţia
europeană ar trebui să depăşească 60 de ani. Această situaţie va
impune schimbări majore ale politicii şi atitudinii vis-à-vis de vârstă.
Este vorba de protecţia socială şi de asistenţa medicală de care aceste
persoane în vârstă de peste 60 de ani au, de regulă, mai multă nevoie.
Ţările dezvoltate se confruntă cu o îmbătrânire a populaţiilor
lor. Rata naşterilor este cu mult sub cea a ţărilor în dezvoltare. ONU
prevede că numărul persoanelor în vârstă de 60 de ani şi mai mult, în
regiunile dezvoltate ale globului, va creşte de la 245 milioane, în
2005, la 406 milioane, în 2050, în timp ce numărul celor în vârstă de
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până la 60 de ani de va diminua de la 971 milioane, în 2005, la 839
milioane, în 205041.
4.3. Urbanizarea şi efectele sale în materie de stabilitate şi
securitate
Un loc aparte în cadrul fenomenelor demografice îl ocupă
urbanizarea. Potrivit rapoartelor ONU, 60% dintre locuitorii globului
vor locui în oraşe în 2030 (70% în 2050)42. În 2008, populaţia urbană
globală a egalat nivelul populaţiei rurale. Se prevede că, datorită
creşterii demografice, majoritatea populaţiei se va afla în zonele
urbane. Proiecţiile demografice prevăd că numărul de citadini va
atinge 4,9 miliarde către 2030 şi că cifra ar putea să ajungă la 9,2
miliarde, în 205043.
Oraşele vor absorbi în totalitate această creştere şi vor
continua să atragă persoanele din mediul rural în căutarea unui loc de
muncă mai bun şi mai bine plătit. Această creştere demografică va fi
concentrată în zonele urbane din ţările mai puţin dezvoltate, în special
din Asia, Africa, America Latină şi în Caraibe44.
În paralel cu urbanizarea la nivel mondial, se asistă la
expansiunea oraşelor cu mai mult de 10 milioane de locuitori. În
2007, existau 19 asemenea oraşe, cifră ce ar trebui să crească la 27
până în 2025; 80% dintre aceste oraşe sunt situate în ţări în
dezvoltare. Aceste oraşe deja imense, ce vor fi literalmente luate cu
asalt de o multitudine de noi rezidenţi în cursul deceniilor viitoare, vor
suferi de diverse flagele ca sărăcie, aglomerare rutieră şi poluare, ca şi
servicii de transport deficitare şi condiţii de locuit discutabile. Prin
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urmare, citadinii săraci vor trăi adesea în locuinţe insalubre, fără apă,
electricitate sau canalizare.
Urbanizarea necontrolată şi creşterea megalopolisurilor vor
genera probleme de securitate. Expansiunea marilor oraşe va atinge,
în esenţă, regiunile de litoral situate la mai puţin de 100 km de coastă.
Actualmente, 60% din locuitorii globului trăiesc la mai puţin de 100
km de litoral şi 70% la 320 km de mare45. Aceste regiuni sunt expuse
la ameninţări de mediu ca uragane şi inundaţii. Ţinând seama că
majoritatea marilor oraşe se află în ţări în dezvoltare, ele vor fi lipsite
de infrastructuri şi de locuinţe salubre. Dezvoltarea acestor oraşe va
pune presiune pe instalaţiile municipale şi instituţiile statale.
Guvernele competente şi care dispun de resurse suficiente vor reuşi
probabil să asigure o bună gestionare, dar citadinii din statele slab
dezvoltate şi ţările fragile vor suferi, probabil, repercusiuni din cauza
absenţei mijloacelor financiare şi a infrastructurilor adecvate, a
expunerii la boli şi criminalitate. Există riscul ca, din aceste cauze, să
apară tulburări civile, în timp ce frica sau insatisfacţia îi va împinge
pe unii indivizi să adere la grupuri criminale sau teroriste. Este posibil
ca aceste imense aglomerări haotice să devină un nou câmp de luptă.
Marile oraşe, pradă anarhiei, vor furniza criminalilor,
teroriştilor şi rebelilor noi refugii, permiţându-le să se organizeze şi să
lanseze operaţii împotriva autorităţilor locale şi centrale. În plus,
această situaţie le va oferi diferitelor organizaţii ilegale o masă de
nemulţumiţi, de unde vor putea face recrutări. Pe de altă parte,
posibilitatea membrilor organizaţiilor criminale şi/sau teroriste de a se
amesteca în mulţimea urbană şi de a obţine sprijinul populaţiei locale
va îngreuna foarte mult asigurarea ordinii publice de drept de către
instituţiile statului competente. De asemenea, carenţele unui mare oraş
ar putea constitui o piedică în desfăşurarea misiunilor umanitare sau
de reconstrucţie a ţării post-conflict, oferind, în schimb, un teren de
manifestare pentru terorişti, rebeli sau criminali care pot acţiona fără
teamă.
Urbanizarea la scară mondială va continua. Carenţele marilor
oraşe în ţările subdezvoltate vor creşte riscurile de boli, de pandemie
şi de crize umanitare, accentuând caracterul din ce în ce mai urbanizat
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al conflictelor, obligând ţările dezvoltate să-şi dezvolte capacităţi de
război urban46.
Apariţia locală sau generalizată a unei boli infecţioase
oarecare ar putea să antreneze efecte directe sau indirecte pentru ţările
vecine şi lumea întreagă, pe toate planurile – economic, social, militar
sau politic. Globalizarea, urbanizarea rapidă, utilizarea mijloacelor
rapide de transport, schimbarea climatică şi transformarea
comportamentelor sociale sunt susceptibile să crească incidenţa şi
propagarea maladiilor. Călătoriile aeriene accesibile şi costurile
acceptabile fac ca persoanele, animalele şi produsele să poată circula
mai rapid şi să fie introduse în regiuni în care acestea nu erau
răspândite anterior47.
4.4. Migraţia umană şi urmările sale asupra stabilităţii şi
securităţii
Migraţia umană este o deplasare a locului de viaţă al
indivizilor. Acesta este un fenomen probabil la fel de vechi ca şi
omenirea. De fapt, migraţia este un fenomen natural, expresia căutării
continue de către unii indivizi sau comunităţi umane a unui loc de
viaţă mai bun decât cel părăsit. În consens cu criteriul geografic,
migraţia este o deplasare a populaţiei cu schimbare de rezidenţă,
dintr-o unitate geografică în alta.
Există mai multe tipuri de migraţie: internă şi internaţională;
benevolă forţată; generată de factori economici şi cauzată de alţi
factori (sociali, culturali, de mediu).
Secolul al XX-lea a cunoscut mai multe mişcări de persoane
decât alte perioade, în legătură evidentă cu demografia, dar şi cu
oportunităţile de mobilitate din ce în ce mai dezvoltate într-o lume
unde distanţele geografice şi culturale se reduc pe zi ce trece din
cauza transportului rapid şi costurilor mai mici sau a dezvoltării
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Dată fiind importanţa

demografică globală, resortisanţii din ţările în dezvoltare figurează,
astăzi, ca cei mai tentaţi de mobilitate, atât internaţională, cât şi
internă, oricare ar fi alegerea sau optica condiţiilor de viaţă şi de
muncă mai favorabile.
Migraţiile interne sunt dinamice şi variate şi pot să se
manifeste între zone rurale, de la o zonă rurală la una urbană, între
zone urbane sau de o manieră circulară. Acestea pot suscita o migraţie
internaţională, cu sau fără retur, creând în anumite situaţii un vid la
nivelul ţării de plecare şi favorizând astfel, la rândul lor, o mobilitate
internă. A aborda migraţiile înseamnă a viza procese dinamice
complexe, cuprinzând locuri de plecare, de sosire şi uneori de retur.
Aceste mobilităţi interne pot privi un segment important al populaţiei
ţărilor în dezvoltare (30% din populaţia indiană) şi sunt creatoare de
bogăţii semnificative (16% din PIB-ul Chinei ar fi legat de migraţiile
interne ale chinezilor ce locuiesc în zone rurale, ce lucrează în
sectoarele manufacturiere şi industriale48.
Exodul rural în ţările în dezvoltare şi puternica rată de
creştere urbană a lumii în dezvoltare constituie reprezentările cele mai
notabile ale acestor mobilităţi interne. Migraţiile interne în ţările în
dezvoltare, conjugate cu o importantă creştere demografică au
favorizat emergenţa polurilor urbane a căror forţă de atracţie rămâne
dificil de controlat. Între 1990 şi 2000, populaţia urbană s-a
multiplicat cu 10 trecând de la 262 milioane (163 milioane în ţările
dezvoltate, 99 milioane în ţările în dezvoltare) la 2.856 milioane (882
milioane în ţările dezvoltate, 1.974 milioane în ţările în dezvoltare)49.
Se apreciază de sursa citată că 40% din urbanizarea ţărilor în
dezvoltare asiatice, africane şi latino-americane a rezultat din
migraţiile interne. Desigur, rata urbanizării variază în funcţie de
regiunea globului vizată, de migraţia şi creşterea demografică.
Migraţiile internaţionale prezintă o multitudine de forme
(migraţia mâinii de lucru necalificate, reîntregirea familiei, refugiaţi,
solicitanţi de azil, exod al competenţelor etc.) care se înscriu în
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contexte socio-economice şi politice (crize economice, război,
catastrofe ecologice, represiune politică) foarte diversificate.
Practic, migraţiile internaţionale sunt o deplasare de populaţie
cu transfer de rezidenţă dintr-un stat în altul şi cu schimbarea
statutului juridic al populaţiei respective50. În comparaţie cu migraţiile
interne, mobilităţile internaţionale rămân limitate şi în atenţia
comunităţii internaţionale. Conform Diviziei pentru Populaţie a ONU,
ce a actualizat datele şi previziunile în 2008, stocul migranţilor
internaţionali reprezintă, 3% din populaţia mondială, adică 190
milioane51. În 2005, 37% din volumul total al migranţilor
internaţionali proveneau din ţări în dezvoltare. Astfel, 28% dintre
migranţi erau originari din Asia; 33,6% din Europa; 23,3% din
America de Nord; 9% din Africa; 3,5% din America Latină şi
Caraibe; 2,6% din Oceania52.
Mişcările transfrontaliere de persoane pot fi concomitent
temporare, circulare, permanente sau cu retur, voluntare sau forţate.
Ca orice fenomen dinamic, este dificil să se dispună de date în timp
real privind locurile de rezidenţă ale acestor migranţi.
Datele ONU permit să se degajeze marile tendinţe de flux la
nivel internaţional, punând înainte de toate atât mărimea migraţiilor
Nord-Sud, cât şi Sud-Sud. Fluxul de mobilitate reprezintă atât mişcări
de persoane importante cantitativ între ţările în dezvoltare, cât şi
mobilităţile efectuate în direcţia ţărilor occidentale (mobilităţi NordNord – 53 milioane de persoane; mobilităţi Nord-Sud – 14 milioane
de persoane; mobilităţi Sud-Sud – 61 milioane de persoane; mobilităţi
Sud-Nord – 62 milioane de persoane )53.
Aceste fluxuri migratorii internaţionale sunt în evoluţie. Din
anii ’60, destinaţiile migranţilor s-au diversificat: doar 30 de ţări de
primire, mai mult de 500 de mii de migranţi, în 1960, faţă de 64
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milioane, în 2005, ceea ce transformă o largă majoritate de ţări în
zone atât de plecare, cât şi de primire a migranţilor şi împiedică orice
simplificare a analizelor. Totuşi, trei pătrimi din totalul migranţilor
recenzaţi în lume, în 2005, proveneau doar din 28 de ţări. SUA primea
1 din 5 migranţi (38 milioane în 2005) şi constituia principala zonă de
atractivitate mondială atât pentru resortisanţi din Nord, cât şi din
Sud54.
Ţările cu venituri ridicate au înregistrată, în ansamblu, cea
mai ridicată rată de creştere a numărului de emigranţi între 1990 şi
2005 (41 milioane de persoane). Astfel, în 2005, 115 milioane de
migranţi internaţionali trăiau în ţări dezvoltate şi 75 de milioane în ţări
în dezvoltare55. Potrivit ONU, emigranţii reprezintă, în medie, 9,5%
din populaţie în ansamblul ţărilor industrializate şi 1,4% în ţările în
dezvoltare56.
Numeroşi factori pot explica creşterea fluxurilor migratorii în
direcţia ţărilor dezvoltate. Primul este deschiderea mai importantă
realizată de marile ţări de primire (SUA, Canada, Germania,
Australia), în special în direcţia migranţilor calificaţi via sistemele de
imigrare selectivă. Al doilea factor ţine de creşterea nivelului de
educaţie în ţările în dezvoltare ce măreşte posibilitatea ca resortisanţii
din aceste state să fie acceptaţi în ţările de destinaţie. Al treilea factor
ţine de complementaritatea între schimburile de capital, schimburile
comerciale şi mişcările de persoane. Creşterea netă a primelor două
fluxuri, cel puţin până în vara lui 2008, a antrenat, mai ales între ţările
dezvoltate, o creştere a fluxurilor de migranţi. În fine, o ultimă
explicaţie ţine de ridicarea nivelului de venit în lumea în dezvoltare.
Mobilităţile umane sunt rezultante ale unei varietăţi de factori
economici, sociali, culturali, conflictuali, de mediu sau sanitari. Deci
nu există o cauză unică a acestor fenomene, chiar dacă unele variabile
pot juca un rol mai semnificativ decât altele şi pot influenţa tipul de
migraţie vizat, temporar sau mai ales permanent.
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Înţelegerea fluxurilor migratoare implică o analiză a acestor
diferiţi factori, adesea interconectaţi. Este vorba de factori economici
(căutarea unei situaţii economice mai favorabile şi a surselor de
venituri constituie una din primele variabile ce influenţează
actualmente deciziile de mobilitate pe care le ia un individ sau o
comunitate57), factori sociali, educativi şi culturali (percepţia
diferenţei de nivel de viaţă între ţările în dezvoltare şi ţările
dezvoltate, rit iniţiatic, diaspora numeroasă, factorul lingvistic),
factori de mediu (efectul schimbărilor climatice), factori sanitari.
Migraţiile interne şi internaţionale generează efecte atât
pozitive, cât şi negative ce exercită o influenţă mai mare sau mai mică
asupra stabilităţii şi securităţii naţionale, regionale şi globale.
Mai întâi, migraţiile modifică structura populaţiei dintr-o
zonă geografică internă sau din ţările de destinaţie. Practic, indivizii
umani se deplasează temporar sau definitiv dintr-o localitate sau
regiune cu resurse şi oportunităţi mai puţine spre zona despre care se
consideră că oferă condiţii de viaţă şi de muncă mai bune. Dacă
aşteptările indivizilor se îndeplinesc în cea mai mare parte atunci
stabilitatea locală, naţională şi regională nu au de suferit. Dimpotrivă,
în cazul în care migranţii nu găsesc ceea ce au sperat într-o localitate
urbană, într-o regiune din propria ţară sau din altă ţară, fie îşi continuă
deplasarea spre alte locuri, fie se integrează în diferite structuri
informale din domeniul activităţilor ilegale şi ilicite, atentând astfel la
stabilitatea şi securitatea locală, naţională şi chiar regională.
În al doilea rând, migraţia poate îmbunătăţi folosirea forţei de
muncă. Flexibilitatea actuală a lucrătorilor migranţi şi modurile de
mobilitate accelerată permit să se răspundă nevoilor evolutive ale
pieţei muncii naţionale. Această flexibilitate poate totuşi să antreneze
infracţiuni la legislaţia internaţională a muncii. Unii migranţi, mai ales
cei vulnerabili, lucrează în ilegalitate, cu salarii foarte mici, ceea ce
împiedică integrarea acestora în societăţile de primire sau la eventuala
lor întoarcere în ţara de origine58.

În al treilea rând, migraţiile favorizează o repartiţie a
veniturilor între indivizi şi zone economice inegale. Migraţia se
produce majoritar din zonele în care veniturile sunt mai mici spre cele
unde ele sunt mai mari. O parte însemnată din banii câştigaţi sunt
trimişi de către emigranţi familiilor lor59. Aceasta poate contribui la
stabilitatea socială în localităţile sau ţările de origine ale emigranţilor,
prin ridicarea nivelului de trai al populaţiei locale. De asemenea, în
perioade de avânt economic, este posibil ca o parte din banii trimişi
acasă de către emigranţi să ducă la dezvoltarea unor activităţi
economice familiale sau de tip mici întreprinderi.
În al patrulea rând, migraţiile pot favoriza schimburile de
informaţii, transferul de tehnologii şi resurse intelectuale, suscitând
peste tot inovaţia, necesară activităţii economice. Aceste fluxuri de
cunoştinţe implică o circulaţie a migranţilor între zonele de primire şi
origine. Migraţia persoanelor înalt calificate a crescut mult după 1990.
Acest fenomen afectează statele printr-o repartiţie internă eronată a
competenţelor, zonele rurale fiind adesea părăsite de către persoanele
calificate. Mobilităţile pot implica astfel un deficit de competenţe în
unele zone şi sectoare sensibile, ajungând la o capacitate mică de a
reţine indivizii calificaţi printr-o ofertă socio-economică tentantă60.
Colectivităţile locale din astfel de zone nu ajung niciodată să recruteze
personal calificat din lipsă de buget şi infrastructuri locale suficient de
atractive, penalizând astfel puternic procesul de descentralizare. Dacă
migraţiile sunt benefice indivizilor, deoarece veniturile private ale
migranţilor cresc, unele state sau colectivităţi locale îşi văd diminuat
capitalul uman fără a putea finanţa educaţia generaţiilor următoare,
din lipsă de resurse.
În timp ce numărul migranţilor internaţionali mai puţin
calificaţi tinde să scadă, numărul imigranţilor cu pregătire superioară
tinde să crească. De exemplu, în UE, în perioada 1990-2000, numărul
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imigranţilor slab calificaţi a trecut de la 8,4 milioane la 9,7 milioane,
numărul imigranţilor cu studii superioare a trecut de la 2,16 milioane
la 4,2 milioane de persoane61. Efectele fenomenului cunoscut sub
numele de brain drain sunt larg dezbătute în cercurile academice.
Practic, prin acest fenomen, statele de plecare a emigranţilor pierd
capital uman în timp ce ţările de destinaţie câştigă un valoros capital
uman la a cărui formare nu a contribuit. În timp, statele de origine ale
migranţilor se pot confrunta cu probleme de dezvoltare economică,
socială şi culturală din lipsă de capital uman capabil să se implice în
procesul de dezvoltare a ţării. Prin urmare, într-o anumită măsură,
stabilitatea ţărilor de plecare poate fi pusă în pericol prin diminuarea
capitalului uman.
În al cincilea rând, migraţiile au o strânsă legătură cu
sănătatea. Starea sanitară a anumitor populaţii, afectată prin
malnutriţie şi foamete, poate influenţa deplasările în masă. La nivel
internaţional, pandemiile globale (gripa aviară, sindromul respirator
acut sever; HIV/SIDA etc.) pot implica o limitare a oportunităţilor de
mobilităţi şi a comerţului internaţional şi afecta economiile şi
resortisanţii din zonele respective. De asemenea, este important să se
aibă în vedere impactul emigraţiei din zonele de conflict asupra
sănătăţii persoanelor deplasate, mai ales la nivelul sechelelor psihice,
ce afectează capacităţile de reintegrare socio-economică. În acest
mod, este adusă atingere stabilităţii sociale şi economice locale,
naţionale şi regionale. În acelaşi timp, se pot ivi situaţii de insecuritate
la nivel local şi naţional.
În plus, trebuie avută în vedere migraţia specialiştilor din
domeniul sănătăţii care poate afecta serios dezvoltarea sistemului de
sănătate din ţările de origine ale migranţilor. De exemplu, peste 1.000
de medici au plecat din România în primele luni ale anului 2011,
dintre aceştia, 30% fiind medici de familie. Tendinţa a fost ca 260 de
medici să emigreze în fiecare lună a anului 2011, astfel încât, la

nivelul întregului an, se estimează că 3.000 de medici au plecat din
sistemul românesc de sănătate 62.
În al şaselea rând, fluxurile migratoare pot afecta stabilitatea
socială. Mobilităţile pot fi vectori de stabilitate socială deoarece
permit o reglare a presiunilor sociale legate de tinerii ce sunt numeroşi
în populaţia din unele ţări63. Pe de altă parte, în alte condiţii,
mobilităţile pot favoriza emergenţa instabilităţii sociale şi conflictele
în cazul deplasărilor mari de persoane în situaţii tensionate datorită
caracterului redus al resurselor economice sau deteriorării mediului
ambiant, acceptării sociale şi xenofobiei64.
În esenţă, fenomenele demografice analizate au un impact
direct semnificativ asupra stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi
internaţionale.
Astfel, slaba creştere demografică în ţările industrializate
impune ca, în materie de apărare şi securitate, accentul să cadă pe
tehnologie. Dar, puternica creştere a populaţiei în ţările în dezvoltare
face ca numărul locuitorilor să constituie componenta principală a
puterii lor. La rândul său, urbanizarea planetară face conflictele
urbane să fie cele mai probabile şi fluxul mereu mai numeros de
refugiaţi să ducă la tensiuni potenţial destabilizante într-un număr de
regiuni ale lumii.
Lumea în dezvoltare pare să se bifurce în ceea ce priveşte
evoluţia sa demografică: pe de o parte, există state în care rata
creşterii populaţiei scade (Brazilia, Indonezia) şi, pe de alta, state în
care rata de fecunditate rămâne ridicată (Africa Sahaliană, Orientul
Mijlociu şi America Centrală)65. De aici, rezultă că centrul de
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gravitate al populaţiei mondiale se deplasează din ţările dezvoltate
către ţările în dezvoltare.
Pe de altă parte, migraţia legală şi ilegală au un impact serios
asupra stabilităţii şi securităţii regionale şi globale.
Aceste trei tendinţe pot avea următoarele consecinţe pentru
stabilitate şi securitate, la toate cele trei niveluri:
1) Natura conflictelor se schimbă. Conflictele urbane se vor
extinde. Acest mod de conflict atrage mişcări de gherilă şi insurgenţi,
deoarece conflictul urban anulează, în parte, dezechilibrul tehnologic
între forţele beligerante. De asemenea, apa potabilă va deveni un
factor important şi va fi folosită ca instrument strategic în regiunile în
care este rară.
2) Bazele puterii naţiunilor se schimbă. Ţările cu populaţie
numeroasă îşi vor întemeia puterea pe numărul locuitorilor lor, adică
vor constitui armate de masă, în timp ce statele cu fecunditate scăzută
vor tinde să compenseze numărul mic de locuitori prin forţe armate de
elită, profesioniste şi dotate cu armament şi tehnică de luptă
sofisticate, de ultimă generaţie.
3) Sursele de conflict se vor schimba. Fluxurile mari de
refugiaţi, numărul mare de tineri predispuşi la violenţe în unele ţări
din regiunea Africii de Nord/Orientul Mijlociu ca Egipt sau Libia,
diferenţele de creştere demografică între grupurile etnice sau culturale
pot furniza ingrediente pentru conflicte. De aici, necesitatea
gestionării lor adecvate de către organizaţiile regionale şi, mai ales, de
către organizaţiile competente ale comunităţii internaţionale. De
asemenea, schimbările climatice ce vor afecta diferit statele lumii vor
putea conduce la conflicte intra- şi interstatale în regiunile în care
resursele naturale, îndeosebi apa şi terenurile agricole, devin tot mai
puţine şi, deci, insuficiente pentru populaţiile din zonă.

Capitolul 5
CRIZA FINANCIAR-ECONOMICĂ ŞI STABILITATEA ŞI
SECURITATEA LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI
INTERNAŢIONALĂ
Lumea este expusă la cea mai severă criză financiareconomică din ultimele decenii. Această criză, deşi a debutat în
august 2007 în SUA, în prezent, a cuprins întregul mapamond. Cu
excepţia statelor emergente66, actuala criză financiar-economică a
lovit din plin toate ţările lumii, toţi actorii economici şi financiari
statali şi nonstatali, generând efecte negative pe toate planurile –
social, economic, politic, militar şi de mediu. Toate aceste efecte, ce
au un caracter cumulativ din cauza interdependenţei lor, produc
consecinţe sociale, economice, politice, militare şi de mediu, care, la
rândul lor, aduc atingere stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi
internaţionale. Cu alte cuvinte, actuala criză financiar-economică
afectează familiile şi comunităţile din întreaga lume. Această paralizie
a sistemului financiar mondial cheamă la o multiplicare a eforturilor
naţionale şi internaţionale în vederea restabilirii stabilităţii, încrederii
şi creşterii economice67.
Deşi a fost declanşată de evenimentele de pe piaţa imobiliară
din SUA, criza economică şi financiară constituie un serios pericol
pentru economia mondială prin efectele negative pe care le generează.
Astfel, impactul actualei crize financiar-economice se exercită atât
asupra dezvoltării economice, cât şi asupra şi dezvoltării sociale.
Impactul crizei financiar-economice asupra dezvoltării
economice vizează trei domenii interdependente şi anume:
- Sectorul financiar. Consecinţele directe şi indirecte ale
crizei financiare lovesc sectorul financiar şi de afaceri din aproape
toate ţările. Astfel, asistăm la o reducere a fluxului de capitaluri
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private şi la declinul Investiţiilor Străine Directe. În plus, investitorii
şi cei care împrumutau înainte trebuie să facă faţă lipsei de lichidităţi.
- Sectorul comercial. Criza financiar-economică a impus o
semnificativă constrângere asupra ţărilor puternic dependente de
exportul de resurse naturale şi, mai ales, celor dependente de exportul
de cupru, petrol, lemn şi diamante. Pe de altă parte, criza a dus la
restrângerea consumului populaţiei, ceea ce a afectat atât sectorul de
producţie, cât şi pe cel al comerţului.
- Creşterea economică. Criza afectează grav ţările care au
înregistrat o creştere continuă pe o perioadă de câţiva ani, creştere ce
s-a bazat pe ameliorarea fundamentelor economice şi adoptarea de
politici financiare prudente. De fapt, criza actuală a afectat creşterea
economică atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de
dezvoltare. Se pare că ţările emergente (China, India, Rusia, Brazilia)
au fost mai puţin atinse de actuala criză financiar-economică.
Economiile emergente au rezistat la încetinirea creşterii economice
din SUA şi Europa până în primul semestru al anului 2008, dată de la
care criza a început să se intensifice, făcând ca fluxurile de capital
către ţările în dezvoltare să se diminueze serios. Această criză
financiar-economică ce s-a extins şi asupra pieţelor emergente a
evidenţiat temeri de riscuri sistemice pentru sistemul financiar
internaţional. Totuşi, economiile emergente ale căror fundamente erau
solide înainte de criză au fost mai puţin atinse. Deteriorarea
condiţiilor de finanţare a fost mai importantă în ţările ce aveau
deficite mari ale balanţei comerciale şi o supra-abundenţă de
concesiuni înainte de intensificarea crizei financiare68.
În acelaşi timp, criza financiar-economică are un impact
negativ semnificativ şi asupra dezvoltării sociale. În special în ţările
în dezvoltare, o criză economică se transformă rapid într-o criză
socială. De exemplu, Africa este atât de aproape de pragul sărăciei că
o criză economică se transformă rapid într-o criză socială. În această
privinţă, anul 2008 a fost cel al unei duble crize: o criză alimentară în

primul semestru al anului 2008 şi o criză economică mai generală în
primul trimestru al anului 200969.
De asemenea, criza financiară a avut un efect indirect asupra
sărăciei, din cauza impactului asupra locurilor de muncă. Astfel,
actuala criză financiar-economică a pus capăt unei perioade de
creştere economică mondială, adăugându-se crizelor deja prezente,
mai ales în domeniul alimentar şi energetic, fără a uita schimbările
climatice ce ar putea afecta aproape toate statele lumii.
Efectele crizei sunt transmise ţărilor pe două canale
principale:
- canalul financiar, prin bursele de valori mobiliare, sectorul
bancar şi Investiţiile Străine Directe;
- canalul economic, în relaţie cu evoluţia transferurilor de
fonduri ale migranţilor, importurile, exporturile şi Ajutorul public
pentru dezvoltare.
Actuala criză financiar-economică a afectat întreaga lume,
dar, într-o măsură mai mare, ţările în dezvoltare şi persoanele sărace
din întreaga lume. Astfel, creşterea preţurilor la alimente şi carburanţi,
ca şi insecuritatea locului de muncă sunt printre factorii care
accentuează inegalităţile în perioada de încetinire economică. În acest
context, fenomenul pauperizării datorat cheltuielilor legate de
îngrijirile de sănătate s-a amplificat. Inevitabil, cei mai vulnerabili vor
fi cei mai puternic atinşi: săracii, marginalizaţii, copii, femeile,
handicapaţii, persoanele în vârstă şi toţi cei care suferă de maladii
cronice. De aceea, menţinerea unui sistem de protecţie socială viabil
este o necesitate în perioada de criză. El contribuie la asigurarea
stabilităţii sociale şi politice locale. Faptul că o mare parte din
locuitorii unei ţări au calitatea de populaţie pauperizată este cel mai
periculos ingredient al unor proteste sociale, tensiuni şi chiar al unor
revolte sociale. În cazul acestora din urmă, încrederea populaţiei în
guvernanţi este drastic diminuată sau chiar absentă.
În al doilea rând, pentru relansarea economică este nevoie de
investiţii în capitalul uman. Or, un capital uman sănătos este
69
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fundamentul productivităţii economice şi factorul ce va permite să se
accelereze întoarcerea la stabilitatea economică. De aceea, apreciem
că în situaţie de criză, se cer făcute investiţii în educaţie şi
infrastructură. În ceea ce priveşte educaţia, ar fi de dorit ca toate
persoanele din grupa de vârstă 16-50 de ani, care nu au un loc de
muncă stabil, să fie cuprinse într-o formă de învăţământ. Prin această
modalitate se realizează următoarele: tinerii (16-25 de ani) învaţă o
meserie cerută pe piaţa muncii; persoanele cu vârste cuprinse între 2650 de ani îşi perfecţionează pregătirea profesională şi/sau dobândesc o
nouă meserie; toţi cei vizaţi au o activitate utilă lor şi societăţii; se
diminuează influenţa grupurilor informale ce au ca obiect de activitate
furtul, crima, vandalismul urban, prostituţia, contrabanda, traficul de
droguri, de arme, de fiinţe umane. Pe de altă parte, investiţia în
educaţie, îndeosebi a tinerilor, în timp, devine un atu semnificativ în
ceea ce priveşte cunoaşterea şi asimilarea valorilor naţionale, ale
moralei şi eticii definitorii pentru identitatea naţională. Toate acestea,
în final, devin elemente ale stabilităţii sociale, ale continuării
tradiţiilor şi promovării valorilor naţionale. Altfel, un tineret
debusolat, lipsit de perspective este mai uşor atras de valori străine, de
tentaţia migraţiei şi/sau a intrării în diferite grupuri informale
criminale.
De asemenea, investiţia în capitalul uman are o contribuţie
importantă la diminuarea şomajului. În toate ţările, criza financiareconomică a făcut ca numărul de locuri de muncă suprimate să fie
foarte mare. El este de ordinul a 300.000 în Franţa şi de aproape 3
milioane în SUA70.
La rândul său, anul 2011 a fost marcat de îngrijorări privind
rata de creştere a şomajului care, potrivit Organizaţiei Internaţionale a
Muncii (OIM), a ajuns la cifra alarmantă de aproape 200 milioane de
persoane fără posibilitatea de a munci şi care se află fără resurse
pentru ei şi familiile lor71. Totodată, OIM subliniază că ar trebui
70

Patrick QUINQUETON, La crise économique, ses conséquences socia-les
et l'intervention politique, http://www.mrc-france.org/La-crise-economi queses-consequences-sociales-et-l-intervention-politique_a94.htm l, p. 1.
71
Tania HERNANDEZ, Le chômage dans le monde à cause de la crise éco
nomique en 2011, http://www.radiohc.cu/fr/speciaux/exclusives/2614-le-ch
omage-dans-le-monde-a-cause-de-la-crise-economique-en-2011.html, p. 1.

51

create cel puţin 80 milioane de noi locuri de muncă în următorii doi
ani pentru a se reveni la rata de folosire globală a forţei de muncă din
200872. De aceea, o nouă recesiune ar putea să se producă în
economia mondială, ceea ce ar duce la tensiuni sociale cauzate de
nemulţumirile generate de şomaj şi percepţia că greul crizei este
distribuit de o manieră nedreaptă în societate.
La rândul său, SUA, se confruntă cu o gravă problemă a
şomajului mai ales în rândul tinerilor. La fel, Europa trece printr-o
situaţie similară. Crizele declanşate în Grecia, Italia, Portugalia şi
Spania, pentru a da doar câteva exemple de ţări serios afectate de
criză, demonstrează că, în măsura în care guvernele caută soluţii
economice ireale cu mecanisme financiare pentru a ieşi din impas, cei
care suferă cel mai mult şi suportă o astfel de situaţie sunt milioanele
de bărbaţi şi femei care îngroaşă listele de şomeri. Aceştia sunt
potenţiali revoltaţi, sunt cei care vor transforma criza economică întruna socială, marcată de tensiuni şi conflicte sociale.
Un recent raport al Oficiului European de Statistică arată că
şomajul în zona euro a crescut şi a atins 16.294.000 de persoane, cifra
cea mai mare înregistrată în regiune. Aici, trebuie adăugat că ţările ce
folosesc moneda comună au, în total, o rată a şomajului de 10,3%73.
Spania este în capul listei în ceea ce priveşte deteriorarea progresivă a
pieţei sale de muncă, 22,8% din populaţia sa activă nu are locuri de
muncă, Grecia vine după ea cu 18,3%74.
În privinţa infrastructurii, îndeosebi a celei rutiere un
parteneriat public-privat ar fi de dorit întrucât angajează eforturile
statului, dar şi pe ale sectorului privat, presupunând eforturile unui
număr mare de lucrători şi răspunderea şi finanţele a doi parteneri sectorul public şi sectorul privat.
În al treilea rând, se impune promovarea stabilităţii sociale.
Alături de educaţie, repartiţia echitabilă a îngrijirilor medicale aduce o
contribuţie esenţială la coeziunea socială. Aceasta este cea mai bună
protecţie de care se dispune împotriva tulburărilor sociale la nivel
naţional sau internaţional. Populaţiile sănătoase, productive şi stabile
constituie mereu un atu, îndeosebi în perioadele de criză.
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În al patrulea rând, se impune ameliorarea eficacităţii
activităţii umane în toate sectoarele. Aici, este de dorit o bună
guvernare, definită prin transparenţă şi loialitate faţă de cetăţeni în
calitatea lor de contribuabili.
În al cincilea rând, se cere întărirea securităţii. Este vorba
atât de securitatea umană, cât şi de securitate naţională pe toate
componentele acesteia. De asemenea, un rol important îl are şi
securitatea regională care, pe timp de criză economică, poate fi grav
afectată de crize sociale. De exemplu, Europa a cunoscut o serie de
crize sociale în Grecia, Italia, Spania sau Portugalia, unde guvernanţii
au încercat, prin măsuri drastice de austeritate – tăieri de salarii şi
pensii, reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar-, să iasă din criza
economică. Dacă mai multe regiuni sunt cuprinse de crize sociale,
evident că securitatea din întreaga lume va avea de suferit. De fapt, o
lume în care dezechilibrele economice, sociale, politice, de mediu
sunt considerabile nu este nici stabilă, nici sigură.
În concluzie, se poate aprecia că actuala criză financiareconomică joacă un rol însemnat în materie de stabilitate şi securitate
locală, regională şi internaţională. Practic, ea a condus la deprecierea
stabilităţii naţionale şi regionale, la acutizarea tensiunilor şi
conflictelor sociale în numeroase ţări europene şi nu numai.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Stabilitatea şi securitatea locală, regională şi internaţională
sunt sisteme deschise interdependente. Există o multitudine de
fenomene diverse ca natură, dar cu impact semnificativ asupra
acestora.
Globalizarea este unul dintre aceste fenomene, ce generează
efecte pozitive şi negative, care, la rândul lor, exercită o influenţă mai
mare sau mai mică asupra stabilităţii şi securităţii la toate cele trei
niveluri amintite. De aici, necesitatea adoptării la nivel local/naţional
şi global a unor măsuri care să ducă la maximizarea efectelor benefice
şi minimizarea efectelor nedorite ale globalizării. În acest sens, se
pare că integrarea regională este una din soluţiile viabile la care au
recurs statele lumii. În prezent, există o paletă largă de asemenea,
organizaţii75.
Schimbările climatice constituie un alt fenomen cu impact
deosebit asupra stabilităţii şi securităţii locale, regionale şi globale.
Prevenirea, dar, mai ales, limitarea efectelor nedorite ale acestui
fenomen intră în sarcina tuturor instituţiilor statale, organismelor
regionale şi internaţionale cu competenţe în materie de protecţie a
mediului ambiant, precum şi al organizaţiilor societăţii civile (de la
toate nivelurile de existenţă şi manifestare a acesteia) cu vocaţie în
domeniul amintit.
Fenomenele demografice joacă, la rândul lor, un rol
important în menţinerea stabilităţii şi securităţii naţionale, regionale şi
internaţionale.
Creşterea demografică a populaţiei mondiale, îndeosebi în
ţările în dezvoltare, este un fenomen cu implicaţii complexe asupra
stabilităţii şi securităţii naţionale, regionale şi mondiale. Efectele sale
negative sunt evidente dacă se are în vedere ritmul rapid de creştere al
populaţiei mondiale în ultimele decenii76 şi posibilităţile economiilor
naţionale şi mondiale de asigurare a unui trai decent acestor persoane.
De aceea, se impune adoptarea unor măsuri adecvate, la nivelul
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fiecărei ţări, prin care creşterea demografică să fie susţinută prin
măsuri sociale, economice, politice şi de mediu.
Îmbătrânirea populaţiei în ţările dezvoltate este un alt
fenomen demografic ce se cuvine studiat şi care necesită adoptarea
unor măsuri pentru atenuarea efectelor sale sociale, economice şi
politice negative. În acest sens, măsurile ce se impun a fi adoptate ţin
atât de guvernele respectivelor ţări, cât şi de organizaţiile regionale
şi internaţionale ce au competenţe în domeniu. Astfel, se pot adopta
măsuri de creştere a natalităţii, pe de o parte, şi de încurajarea a
imigraţiei, pe de altă parte. De altfel, state precum SUA sau Canada
au adoptat măsuri adecvate privind imigrarea în spaţiul lor. De
asemenea, pentru ţări ca România şi nu numai, se impun adoptate
măsuri economice şi sociale de stopare a migraţiei externe,
îndeosebi a persoanelor cu studii superioare.
Urbanizarea este un alt fenomen demografic cu impact serios
asupra stabilităţii şi securităţii locale şi regionale. Aglomerările
urbane se definesc prin diminuarea controlului social al comunităţii
asupra locuitorilor săi. Lipsa locurilor de muncă, a locuinţelor şi chiar
a posibilităţilor de dezvoltare umană îndeosebi a tinerilor poate face
ca unii dintre locuitorii oraşelor să devină victime ale organizaţiilor
informale ilegale (crimă organizată, mai ales). De asemenea,
persoanele lipsite de unui trai decent pot crea tensiuni şi chiar
conflicte, de tipul revoltelor sociale. Măsurile ce se cer a fi luate ţin
de capacitatea fiecărei ţări de a gestiona situaţiile de instabilitate
socială cu care se confruntă.
Migraţia reprezintă un fenomen demografic cu urmări diverse
atât pentru ţara de plecare, cât şi pentru ţara de destinaţie. Efectele
benefice se cer maximizate, iar cele negative minimizate printr-un
ansamblu de măsuri sociale, economice, politice şi de mediu
adoptate atât la nivel naţional, cât şi la cel al organizaţiilor
regionale. În acelaşi timp, organismele internaţionale competente
trebuie să adopte măsuri concrete de gestionare a acestui fenomen
natural, complex şi neîntrerupt de deplasare a persoanelor între ţări de
pe acelaşi continente, dar şi de pe continente diferite.
Astfel, la nivel naţional, se pot adopta măsuri economice şi
sociale atractive pentru cetăţenii ţării respective, în aşa fel încât
aceştia să nu dorească să-şi părăsească ţinutul natal pentru a
emigra în căutarea unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune. De

asemenea, se pot adopta măsuri economice, sociale, politice,
legislative fie de încurajare a imigraţiei, fie de stopare a acesteia.
Fenomenele analizate succint – globalizarea, schimbările
climatice şi fenomenele demografice, actuala criză financiareconomică – sunt interdependente. Efectele lor asupra stabilităţii şi
securităţii sunt cumulative, indiferent de sensul manifestării lor.
Criza financiar-economică are efecte nedorite atât pentru
state, cât şi pentru cetăţenii acestora. De aceea, măsurile de
minimizare a consecinţelor sale negative se cer a fi luate, mai întâi,
la nivel naţional, şi apoi regional. Numai aşa se pot elimina
tensiunile sociale şi posibilele conflicte socio-economice.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că actuala criză
financiar-economică are un impact semnificativ asupra amploarei,
intensităţii şi frecvenţei manifestării unor fenomene precum migraţia
şi globalizarea cărora le poate amplifica efectele nedorite. De
asemenea, criza financiar-economică poate accentua consecinţele
schimbărilor climatice prin absenţa fondurilor financiare şi a
mijloacelor materiale necesare combaterii efectelor negative ale
acestora fenomene.
De aceea, măsurile sociale, economice, politice, militare şi de
mediu se impun a fi concertate, continue şi sistematice la toate cele
trei niveluri – local, regional şi internaţional. Totodată, apreciem că
implicarea comunităţii internaţionale trebuie să fie mult mai mare şi
mai transparentă decât până acum. În plus, măsurile adoptate trebuie
să fie corelate pe plan social, economic, politic, militar şi de mediu.
Multe state au încercat să iasă din criza financiar-economică
prin măsuri dure de austeritate, precum diminuarea sau îngheţarea
salariilor bugetarilor, îngheţarea pensiilor, creşterea TVA. Apreciem
că asemenea măsuri sunt unilaterale şi au o eficacitate redusă. Firesc
ar fi să se adopte la nivel naţional măsuri de creştere economică,
susţinute de către organismele financiare internaţionale. În acest sens,
opinăm că o eficienţă sporită ar avea cuprinderea tuturor
persoanelor cu vârste între 16 şi 50 de ani care nu au loc de muncă
în forme de pregătire profesională. Altfel spus, în perioada de criză
financiar–economică se cere investit în om pentru a forma şi dezvolta
capitalul uman necesar depăşirii crizei. Pe de altă parte, ar trebui
investit în infrastructuri, îndeosebi în cele rutiere, care ar ocupa o
mare parte a persoanelor aflate în şomaj. Acţionând pe aceste trei
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direcţii – măsuri de austeritate reale, investiţie în capitalul uman şi în
infrastructuri – se asigură stabilitatea economică şi, prin aceasta, se
ajunge la stabilitatea socială şi la cea politică atât de necesare
depăşirii crizei financiar-economice.
În acelaşi timp, menţinerea unui sistem de protecţie socială
viabil este o necesitate în perioada de criză. El contribuie la
asigurarea stabilităţii sociale şi politice locale, precum şi a celei
regionale. În acest sens, trebuie văzut ce s-a întâmplat şi ce se
întâmplă în continuare în Uniunea Europeană în domeniul ieşirii din
criza financiar-economică. Faptul că o mare parte din locuitorii unei
ţări se încadrează în categoria de populaţie pauperizată este cel mai
periculos ingredient al unor proteste sociale, tensiuni şi chiar al unor
revolte sociale.
În final, apreciem că stabilitatea şi securitatea locală,
regională şi internaţională sunt puternic dependente de acţiunea
fenomenelor analizate. De aceea, măsurile sociale, economice,
politice, militare şi de mediu adoptate la un nivel sau altul trebuie să
fie corelate, concertate şi susţinute concret de către instituţiile
financiare regionale şi internaţionale. De asemenea, organizaţiile
regionale trebuie să se implice mai mult şi mai concret în ieşirea din
criza financiar-economică a statelor membre.
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