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REPERE ALE CONSTRUCŢIEI 
ARHITECTURII DE SECURITATE ÎN 

AREALUL MĂRII NEGRE
     Dr. Eugen BĂDĂLAN

Lumea în care trăim se transformă şi se redi-
mensionează continuu. Strategiile de confruntare 
se înlocuiesc cu strategii de parteneriat, exprimate 
în cooperare economică, politică, acţiuni de gesti-
onare internaţională a crizelor şi conflictelor.

Unul dintre spaţiile în care se manifestă preg-
nant această tendinţă este cel al regiunii extinse a 
Mării Negre, spaţiu al oportunităţii strategice, ce 
trebuie să se caracterizeze prin prosperitate, sta-
bilitate şi securitate. 

Includerea regiunii extinse a Mării Negre în 
sistemul euro-atlantic poate consolida, pe de o 
parte, temelia acestui sistem şi ar putea proteja, pe 
de altă parte, sistemul împotriva ameninţărilor vi-
itoare la adresa păcii şi stabilităţii, ceea ce repre-
zintă în opinia noastră prioritatea momentului. 

Considerarea ca noi provocări şi ameninţări cu 
care lumea contemporană se confruntă a teroris-
mului, proliferării armelor de distrugere în masă, 
imigraţiei ilegale, traficului de droguri şi de fiin-
ţe umane evidenţiază faptul că regiunea extinsă a 
Mării Negre a devenit unul dintre avanposturile 
luptei pentru combaterea acestora. Existenţa în 
regiune a unor „conflicte îngheţate” (Transnistria, 
Abhazia, Cecenia, Osetia de Sud şi Nagorno-Ka-
rabah), care pot oricând să „inflameze” întreaga 
zonă, completează fizionomia de securitate şi im-
pune o atitudine specifică.

Un alt element, care contribuie la creşterea im-
portanţei strategice a regiunii, îl reprezintă vecină-
tatea cu Orientul Mijlociu şi problemele specifice 
ale acestuia. 

Regiunea extinsă a Mării Negre trebuie să se 
afle în epicentrul eforturilor occidentale de a pro-
iecta stabilitate într-un spaţiu european lărgit şi 
dincolo de acesta. Interfaţa dintre comunitatea 
euro-atlantică şi Orientul Mijlociu trece prin regi-
unea extinsă a Mării Negre. Provocarea cu care se 
confruntă generaţia actuală, de a proiecta un climat 
de stabilitate către Orientul Mijlociu, va fi susţinu-

tă considerabil de stabilitatea şi succesul de durată 
obţinut în regiunea extinsă a Mării Negre.

Mecanismele şi alianţele aplicate şi construite 
de Europa şi Statele Unite, cele iniţiate la nivel 
regional, în sensul coagulării eforturilor de cola-
borare în Balcani, Caucaz şi la Marea Neagră, se 
pot dovedi eficiente în abordarea pe termen lung a 
problemei extinderii democraţiei în Orientul Mij-
lociu.

Organizaţia de Cooperare Economică a Mării 
Negre (OCEMN), parteneriatele, relaţiile bilatera-
le şi multilaterale statornicite în Zona Mării Negre 
sunt realităţi concrete ale politicii generale şi po-
liticii economice în acest spaţiu, iar rezultatul lor 
generează o necesară construcţie de securitate.

În acest context, procesul trebuie să înceapă în 
zonele care altădată reprezentau spaţii de confrun-
tare, iar una dintre acestea este regiunea extinsă a 
Mării Negre. Efectul acestei construcţii va fi trans-
formarea Mării Negre într-o zonă cu o democraţie 
consolidată, de promovare şi propagare a securi-
tăţii şi stabilităţii. Este necesar să se construias-
că în acest spaţiu piloni de securitate economică, 
politică şi militară, care, ulterior, se vor extinde 
în spaţiile adiacente, contribuind atât la dezamor-
sarea tensiunilor, cât şi la o mai bună gestionare 
a crizelor şi conflictelor în Orientul Mijlociu şi în 
Asia Centrală. 

Această abordare, de transformare a regiunii 
extinse a Mării Negre într-un pilon de securitate şi 
stabilitate, trebuie coroborată cu strategia de luptă 
împotriva terorismului, cu acţiunile de racordare 
a ţărilor din zonă la eforturile de democratizare, 
construcţie a economiei de piaţă şi respectare a 
drepturilor omului.

Iată de ce apreciem că regiunea extinsă a Mării 
Negre trebuie articulată la arhitectura de securi-
tate euro-atlantică şi să se bucure de interesul şi 
atenţia concertată a principalilor actori, NATO şi 
UE, pe de o parte, şi SUA, Rusia, China şi Japonia, 
pe de altă parte.
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Extinderea cu succes a NATO şi UE, prin în-
corporarea unui grup important de state din centrul 
şi sud-estul Europei, majoritatea foste socialiste, 
precum şi rezultatele obţinute de către acestea din 
urmă în tranziţia către democraţie şi economia 
de piaţă au contribuit în mod definitiv la trezirea 
aspiraţiilor din regiune. Multe dintre obstacolele 
şi constrângerile manifestate şi cronicizate de-a 
lungul timpului au început să se diminueze sau să 
dispară.

Un instrument de promovare a securităţii, sta-
bilităţii şi păcii în zonă îl reprezintă sistemul par-
teneriatelor existente, care constituie cadrul favo-
rabil de dinamizare a proceselor de globalizare şi 
democratizare, de acţiune preventivă împotriva 
ameninţărilor şi provocărilor actuale.

Faptul că şi în zona Mării Negre este necesară 
o largă cooperare regională pentru asigurarea se-
curităţii decurge din multiple interdependenţe de 
securitate ce se nasc în acest areal. Cooperarea tre-
buie să se axeze, aici, în primul rând, pe prevenire, 
pe controlul şi acţiunea antiteroristă, pe măsuri 
combinate, complexe - militare, politice, econo-
mice - de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a 
egalităţii şanselor. 

În acest context, merită relevate parteneriatul 
strategic al SUA cu Rusia, relaţia acesteia cu Tur-
cia şi parteneriatul SUA - Ucraina. De asemenea, 
parteneriatul UE cu Rusia şi dorinţa de integrare 
în UE a unor state din zonă (Turcia, Ucraina, R. 
Moldova, Georgia). Toate acestea reprezintă coor-
donate favorabile pentru strategia de transformare 
a Zonei Extinse a Mării Negre într-un pilon de sta-
bilitate, securitate şi dezvoltare durabilă.

Pentru întărirea stabilităţii şi securităţii zonei, 
NATO a dezvoltat parteneriate individuale cu sta-
tele PfP din regiune. Documentul privind orien-
tarea strategică a PfP spre Caucaz şi Asia Cen-
trală, adoptat la Istanbul, prevede posibilitatea ca 
în cadrul PfP să fie dezvoltate acţiuni în domeniul 
securităţii maritime şi portuare, complementare 
iniţiativelor regionale. Tot în acest context, Româ-
nia a lansat, în mai 2004, “Border Defence Initia-
tive”, demersul având ca scop întărirea securităţii 
frontierelor şi combaterea proliferării armelor de 
distrugere în masă.

Este evident faptul că, în aceste circumstanţe, 
valoarea strategică a Mării Negre va continua să 
crească, pe măsura conştientizării reale a impor-
tanţei sale de către toţi actorii politici majori cu 
interese în zonă, iar acest lucru va conduce, cât de 

curând, la definirea şi aplicarea unor politici speci-
fice acestui areal. 

Internaţionalizarea procesului de securizare a 
regiunii este un mecanism care poate avea un efect 
deosebit de eficace şi benefic pentru garantarea 
păcii în această zonă. Aceasta presupune prezen-
ţa politică, economică şi militară a NATO şi UE, 
pentru asigurarea unui management eficient de 
contracarare a ameninţărilor asimetrice şi realiza-
rea condiţiilor unei dezvoltări durabile. 

Procesul de cooperare şi stabilitate regională 
are în România şi în armata sa un partener an-
gajat, prin dezvoltarea formelor de cooperare 
pentru: prevenirea riscurilor convenţionale şi ne-
convenţionale, promovarea valorilor transatlantice 
şi a standardelor de securitate, asigurarea intero-
perabilităţii în managementul crizelor, cooperarea 
în securizarea graniţelor, precum şi gestionarea 
urgenţelor civile. La acestea se adaugă asistenţa 
acordată ţărilor vecine în reformarea sectorului de 
securitate şi dezvoltarea programelor de reformă a 
organismului militar. 

De asemenea, nu pot fi ignorate activităţile 
desfăşurate de Armata României şi armatele ce-
lorlalte state din zonă pentru creşterea încrederii 
reciproce. În acest sens, se poate menţiona aportul 
la implementarea prevederilor tratatului CFE pri-
vind controlul armamentelor, contactele la toate 
nivelurile, aplicarea acordurilor „Cer deschis”, 
cu survolarea, pe baze reciproce, a teritoriilor na-
ţionale, pentru creşterea încrederii şi transparenţei 
referitoare la operaţiunile militare.

În efortul de a proiecta în zonă un model de 
cooperare trainic, ţara noastră ia parte activă la 
Procesul Reuniunii Miniştrilor Apărării din Sud-
Estul Europei şi structura lui militară, SEEBRIG, 
ceea ce reprezintă un instrument important de lup-
tă împotriva riscurilor asimetrice, de creştere a în-
crederii politice şi militare, de sporire a dialogului 
şi rezolvare a crizelor, de ducere a unor operaţii 
de menţinere a păcii şi sprijin umanitar, sub egida 
NATO, ONU, UE şi OSCE. Este demn de menţio-
nat că SEEBRIG este implicată în misiunea ISAF 
din Afghanistan, începând cu luna februarie 2006, 
iar România este contributor major în cadrul aces-
tei forţe.

Alături de armatele statelor vecine şi riverane 
Mării Negre, participăm la reuniunile şi exerciţii-
le desfăşurate în cadrul Grupului de forţe navale 
de la Marea Neagră (BLACKSEAFOR), în prezent 
sub comandă românească, element regional de 
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dezvoltare a cooperării şi interoperabilităţii între 
forţele militare ale statelor Spaţiului Pontic.

Securizarea zonei impune şi o sporire a rolului 
organismelor de cooperare şi securitate regionale 
(BSEC, BLACKSEAFOR, SEEBRIG, GUAM), 
care, în colaborare cu cele internaţionale (UE, 
OSCE, NATO), trebuie să asigure realizarea unei 
arhitecturi regionale de securitate reale şi eficien-
te, cu participarea activă a tuturor factorilor poli-
tici implicaţi, ca parte a arhitecturii de securitate 
europene şi globale. Zona va constitui platforma 
de supraveghere şi avertizare timpurie pentru pro-
tejarea intereselor strategice de securitate atât ale 
Federaţiei Ruse, cât şi ale Occidentului.

În perspectiva dobândirii calităţii de membru al 
Uniunii Europene, frontiera de Est a României va 
deveni graniţa de Est a Uniunii, şi acest lucru va 
însemna obligaţii sporite în ceea ce priveşte secu-
rizarea zonei.

În acest context, România a demarat şi se află 
în stadiul de implementare a Sistemului de Obser-
vare, Supraveghere şi Control la Marea Neagră 
(SCOMAR), un sistem naţional integrat, de supra-
veghere electronică şi vizuală a spaţiului maritim 
şi aerian la joasă înălţime, în scopul cunoaşterii în 
permanenţă a situaţiei navale, electronice şi aerie-
ne în zona de litoral a României.

Acest sistem urmează să răspundă atât nevoi-
lor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Trans-

porturilor, de supraveghere a spaţiului maritim de 
interes pentru România, cât şi pentru NATO şi UE, 
fiind, în acelaşi timp, o componentă a sistemului 
naţional de luptă împotriva terorismului. 

Implementarea sistemului răspunde cerinţei 
privind implementarea Strategiei Naţionale de Ma-
nagement Integrat al Frontierei de Stat. Partenerii 
din Alianţă au manifestat interes pentru realizarea 
acestui sistem, care răspunde cerinţelor de interco-
nectare cu sistemele similare ale statelor vecine, 
acest proces urmând să fie următorul pas în coope-
rarea interstatală în regiune. 

Dinamicile diverse şi numeroase din regiunea 
extinsă a Mării Negre şi spaţiile adiacente - Marea 
Mediterană şi Orientul Mijlociu Extins - sau Asia 
Centrală, ce nu pot fi predicţionate, implică soluţii 
şi acţiuni inedite, generabile doar prin cooperare şi 
consultare reciprocă.

În încheiere, subliniem faptul că, în acest areal, 
cooperarea militară presupune noi modele strategi-
ce. Coaliţiile ad-hoc, acţiunile integrate, afirmarea 
unei solidarităţi funcţionale, revitalizarea şi conso-
lidarea iniţiativelor pentru crearea unor instrumen-
te operaţionale eficiente în lupta cu terorismul şi cu 
celelalte ameninţări transfrontaliere sunt doar câte-
va dintre acestea. Diferenţele nu mai constituie un 
impediment în eforturile de stabilizare regională, 
câtă vreme nici un actor - fie el statal sau nonstatal 
- nu mai poate controla de unul singur procesele 
complexe care au loc în zonă.

Generalul dr. Eugen BĂDĂLAN este şeful Statului Major General. Are o abordare substan-
ţială a problematicii spaţiului extins al Mării Negre în lucrarea „Eseu despre arta strategică“. 
Este unul dintre susţinătorii conceptului de cultură militară, îndeosebi de cultură strategică, în 
formarea ofiţerilor, construcţiei în arealul Pontului Euxin a unor piloni de securitate economică, 
politică şi militară, situării regiunii extinse a Mării Negre în epicentrul eforturilor occidentale de 
a proiecta stabilitate într-un spaţiu european lărgit.
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AMENINŢĂRI ŞI CONFLICTE 
ÎN SPAŢIUL OSCE

     Dr. Mircea MUREŞAN,
Simona MALEŞCU 

În interiorul spaţiului OSCE, ameninţările şi 
formele de conflict cunosc o permanentă transfor-
mare, natura lor fiind foarte diversă. Instrumen-
tele folosite de organizaţie pentru rezolvarea con-
flictelor şi a situaţiilor de conflict potenţiale sunt 
multiple şi se vede tot mai clar că eficienţa scăzută 
a demersurilor proprii derivă din extinderea sar-
cinilor şi restrângerea posibilităţilor financiare, 
precum şi din obstrucţia exercitată de unele state 
membre, prin folosirea dreptului de veto în adop-
tarea deciziilor importante. O relansare a activi-
tăţii OSCE impune mai multă voinţă de acţiune şi 
implicare din partea statelor spaţiului, îndeosebi 
a celor mari, eforturi de întărire a acesteia, de 
sporire a cooperării organismelor de securitate, 
demersuri mai hotărâte în folosirea permanentă şi 
de durată a unor mijloace coordonate politic de 
către toate statele membre, aşa cum prevede Carta 
Europeană a Securităţii.

1. O instituţie paneuropeană în continuă 
schimbare şi adaptare

Spaţiul celor 55 state membre ale OSCE, din 
Europa până în America de Nord şi Asia Centra-
lă, este teritoriul unor schimbări radicale, în care 
organizaţia paneuropeană a negocierii şi încrede-
rii, a securităţii regionale, formă de dialog politic 
şi structură specializată în activităţi de teren, s-a 
implicat şi caută să se implice activ în sprijinul se-
curităţii şi dezvoltării democratice a ţărilor, al coo-
perării internaţionale şi reconstrucţiei. Activităţile 
extinse din cadrul celor trei dimensiuni ale OSCE 
(politico-militară, umană şi economică, precum 
şi de mediu) au avut, în timp, efecte apreciabile, 
conducând la transformarea societăţilor statelor 
respective în comunităţi democratice, mai stabile, 
mai paşnice şi mai prospere.

Analizând cronologic şi riguros efortul de 
schimbare şi adaptare la care a fost supusă orga-
nizaţia, constatăm că activitatea OSCE este foarte 

amplă şi complexă, mai ales începând din anii ‘90, 
când s-a produs o reală recrudescenţă a crizelor. 
În context, ni se pare normal să menţionăm aici 
semnificaţia Summit-ului CSCE de la Paris, din 
noiembrie 1990, ce a deschis noi raporturi între 
statele europene, marcând, practic, terminarea ofi-
cială a Războiului Rece. Aceasta s-a petrecut prin 
puterea documentelor adoptate la summit, de im-
portanţă covârşitoare pentru Europa sfârşitului de 
mileniu: Tratatul privind reducerea armelor con-
venţionale în Europa, Declaraţia statelor membre 
ale NATO şi ale Tratatului de la Varşovia privind 
nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa, 
Acordul asupra unui pachet de măsuri de creştere 
a încrederii şi securităţii1. 

Carta de la Paris pentru o nouă Europă (1990), 
care, împreună cu Actul final de la Helsinki şi Car-
ta de Securitate Europeană (1999), formează prin-
cipalele instrumente ale organizaţiei, a dat un nou 
curs acţiunilor OSCE, odată cu impulsionarea in-
stituţionalizării şi crearea unor capacităţi operaţio-
nale ale acesteia. Ca urmare, a fost creat Secretari-
atul permanent (cu sediul la Praga), Centrul pentru 
Prevenirea Conflictelor (Viena) şi Biroul pentru 
Alegeri Libere (Varşovia). 

La Helsinki, în 1992, s-au înfiinţat Înaltul Co-
misariat pentru Minorităţi Naţionale, destinat ges-
tionării tensiunilor etnice, şi Forumul de Coopera-
re în domeniul Securităţii, care, prin consultarea 
membrilor, elaborează măsuri concrete de întărire 
a securităţii şi stabilităţii continentale. În decem-
brie 1992, la Stockholm, a fost instituit Consiliul 
Ministerial al CSCE, ce a statuat instituţia secreta-
rului general. 

Summit-ul de la Budapesta, din 1994, a hotărât 
schimbarea denumirii procesului început în plin 
Război Rece, la Helsinki, în Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa, grupare inter-
guvernamentală transatlantică cu rol de prevenire 
a conflictelor şi de management al crizelor post-
conflictuale, forum general-european de dezbatere 
şi parteneriat în chestiuni de securitate, cooperare 
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economică, precum şi în domeniile dimensiunii 
umane. 

În ultimii ani, este remarcabilă activitatea des-
făşurată de OSCE, prin Biroul pentru Instituţii 
Democratice şi Drepturile Omului, de asigurare 
a organizării unor alegeri democratice în diferite 
state, ce au permis înfăptuirea unor adevărate „re-
voluţii colorate“ (Armenia, Ucraina etc.) în spaţiul 
ex-sovietic.

Un şir întreg de măsuri a vizat, în acelaşi timp, 
adaptarea organizaţiei la provocările noului secol. 
OSCE ajută statele care se confruntă cu proble-
me de securitate, economice şi politico-militare şi 
dezvoltă principala sa activitate în domeniul drep-
turilor omului şi al bunei guvernări. 

De asemenea, asumându-şi un rol important în 
coordonarea voinţei statelor participante la lupta 
contra terorismului internaţional, a adoptat decizii 
pentru combaterea acestuia, asigurarea securităţii 
transportului încărcăturilor, securităţii documen-
telor de călătorie, controlului transferului de arme 
mici şi uşoare, lupta cu corupţia şi cu intoleran-
ţa, ridicându-se împotriva xenofobiei, rasismului, 
discriminării musulmanilor şi altor grupuri religi-
oase foarte răspândite în spaţiul OSCE. În 2004, 
la reuniunea ministerială de la Sofia, s-a adoptat 
decizia creării unui grup de persoane eminente 
care să redacteze un raport special pentru întărirea 
şi mărirea eficienţei OSCE, propunând o viziune 
strategică pentru organizaţie în secolul XXI.

2. Ameninţări şi forme de conflict în spaţiul 
OSCE

Reunind toate statele Europei, Americii de 
Nord şi Asiei Centrale în jurul aceluiaşi proiect de 
securitate, spaţiul OSCE este o zonă în care ame-
ninţările şi formele de conflict cunosc o transfor-
mare continuă, fapt ce obligă la eforturi comune, 
în cadrul Pactului de stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est, de coordonare, sub auspiciile OSCE, a 
unui amplu grup de măsuri de stabilizare a regiunii 
Balcanilor, prin controlul subregional al armamen-
telor şi dezvoltarea altor iniţiative de stăpânire a 
armamentelor şi dezarmare a regiunii.

Strategia OSCE cu privire la ameninţările la 
adresa securităţii şi stabilităţii în secolul XXI, 
adoptată la Reuniunea ministerială de la Maastri-
cht din 2003, se menţine încă actuală. Aceasta 
confirmă că ameninţările de natură politico-milita-
ră preocupă, în continuare, statele participante, iar 

faptul că se adresează conflictelor violente inter şi 
intrastatale rămâne o sarcină-cheie pentru organi-
zaţie. Documentul menţionează că „Ameninţările 
la adresa securităţii şi stabilităţii în regiunea OSCE 
sunt, în prezent, mai degrabă negative, consecinţe 
destabilizatoare ale dezvoltărilor care intervin în 
dimensiunile politico-militară, economică, ecolo-
gică şi umană, decât cele care derivă dintr-un con-
flict armat major“2. 

Într-o redare mai detaliată, se poate aprecia că 
natura ameninţărilor şi a formelor de conflict exis-
tente sau potenţiale din spaţiul OSCE provine din:

- aspecte economico-financiare (întârzieri eco-
nomice, dezechilibre, crize, instabilitate economi-
că-financiară, dependenţa de resurse economice 
externe);

- condiţionări istorice;
- determinări politice (absenţa unor oameni po-

litici credibili, a unor politici statale coerente, poli-
ticile confuze, mediocre);

- probleme sociale (neasigurarea accesului la 
drepturile sociale, lipsa unor standarde minime, 
discriminare sau tratament inadecvat, intoleranţă);

- aspecte culturale (contradicţiile dintre culturi 
şi religii duc la conflicte armate);

- modificări grave ale mediului (cu impact pu-
ternic asupra acestuia);

- probleme de factură teroristă (instabilitate in-
tranaţională provocată de forţe locale, de natură 
religios-extremistă, atentate teroriste majore);

- proliferarea armelor şi tehnologiilor ADM;
- virulenţa crimei organizate transfrontaliere;
- implicaţiile imigraţiei ilegale;
- achiziţia instrumentelor violente radicale de 

către grupuri sau indivizi, ca produs al globaliză-
rii;

- combinarea unora dintre elementele prezen-
tate mai sus.

Confruntată cu conflicte sau situaţii cu potenţi-
al de conflict, OSCE trece la utilizarea unei serii de 
instrumente pentru rezolvarea acestora, cum ar fi:

- misiuni pentru strângerea datelor şi misiuni 
ale raportorilor; 

- misiuni şi alte tipuri de activităţi de teren, ca 
instrumente de prevenire a conflictelor pe termen 
lung, de gestionare a crizelor, rezolvare a conflic-
telor şi reabilitare postconflict a regiunii, cu man-
date, dimensiune şi activităţi diverse, flexibile;

- reprezentanţi personali ai Preşedinţiei OSCE, 
cu mandat precis în domeniul prevenirii conflicte-
lor şi gestionării crizelor; 
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- comitete ad-hoc, cu un număr restrâns de 
membri, cu misiunea de a consilia Preşedinţia or-
ganizaţiei pe probleme de prevenire a conflictelor, 
gestionare a crizelor şi rezolvare a disputelor; 

- mecanisme pentru rezolvarea paşnică a con-
flictelor – proceduri ce facilitează contactul direct 
şi prompt între părţile aflate în conflict; 

- operaţii de menţinere a păcii – element ope-
raţional important al capabilităţii generale a OSCE 
de prevenire a conflictelor şi gestionare a crize-
lor3.

În arealul OSCE, războiul din fosta Iugoslavie 
reprezintă, practic, ultima confruntare de acest gen 
din Europa, conflictele luând în continuare, atât în 
spaţiul ex-iugoslav, cât şi în cel al Mării Negre, 
Caucazului şi Asiei Centrale, forma atipică a în-
fruntărilor etnice, interne, implicând actori nonsta-
tali puternici şi uzând de mulţimea armamentelor 
convenţionale acumulate aici din timpul Războiu-
lui Rece, care, difuzându-se larg în societate, in-
tensifică spirala violenţei. 

Un conflict aparte pentru spaţiul OSCE este 
cel din Transnistria, unde Federaţia Rusă susţine 
şi reuşeşte să menţină, în pofida demersurilor co-
munităţii internaţionale, prin prezenţa trupelor şi 
a muniţiilor, o administraţie ilegală, separatistă 
pe teritoriul unui stat suveran, Republica Moldo-
va. Această formă de conflict, de generaţia a treia, 
reprezintă şi o confruntare a autorităţilor statale 
legitime cu o reţea de criminalitate organizată, cu 
interese şi un sistem de relaţii fără graniţe, şi cu 
presiunea exercitată de o armată străină, prezentă 
chipurile pentru a separa părţile aflate în conflict, 
de fapt pentru a ţine partea separatiştilor.

Noua manieră de a face război, modalitatea 
asimetrică folosită de terorişti, se bizuie, în primul 
rând, pe tehnologiile informaţiei, arme convenţio-
nale şi neconvenţionale. Arma nucleară, mai ales 
în spaţiul asiatic, devine un instrument de putere 
şi de disuasiune pe plan regional, de care dispun 
sau pe care aspiră să-l folosească ţări ca Iran, Pa-
kistan, Coreea de Nord etc., dar pericolul utilizării 
sale este devansat de cel al întrebuinţării armelor 
biologice şi chimice de către actori nonstatali di-
verşi. Progresul tehnologic general şi globalizarea 
comerţului reduc obstacolele practice din calea 
obţinerii de materiale necesare fabricării ADM şi 
a vectorilor acestora. Totodată, există pericolul că-
derii de materiale de război sensibile în mâna unor 
persoane neautorizate, care să le folosească în sco-
puri distructive, teroriste. Accesul facil la materia-

lele cu dublă utilizare – civilă şi militară – măreşte 
riscul întrebuinţării unora dintre acestea împotriva 
oamenilor.

Reuşitele recente ale unor state asiatice în con-
strucţia de rachete, exportul armamentelor şi teh-
nologiilor nucleare în spaţiul sau vecinătatea spa-
ţiului OSCE cresc ameninţările la adresa statelor 
europene şi asiatice, a lumii. Aceste ameninţări 
sunt sporite şi de limitele regimului de control al 
exporturilor. De aceea, procesul OSCE, început în 
1972, trebuie continuat, promovând transparenţa 
forţelor armate de la Atlantic la Ural, previzibilita-
tea acţiunii militare şi reducerea riscurilor activită-
ţilor militare neprevăzute, măsurile de încredere şi 
de securitate (schimbul anual de informaţii milita-
re, declararea prealabilă şi observarea activităţilor 
militare, vizitele mutuale, mecanismele de verifi-
care, regulile de cooperare în caz de criză şi rea-
lizarea reţelei de informare electronică acoperind 
întreaga zonă a OSCE).

În condiţiile în care pot apărea oricând conflicte 
gen Kosovo sau Cecenia, ţările spaţiului sunt obli-
gate să pună în aplicare ansamblul de măsuri de 
reglementare a transferului de arme convenţiona-
le, de stabilizare a crizelor locale circumscrise şi 
codul de conduită cu privire la aspectele politice şi 
militare, ca şi noile reguli pentru situaţii de criză. 
De asemenea, să întărească cooperarea, stabilitatea 
şi transparenţa, potrivit Acordului semnat la Sum-
mit-ul OSCE de la Istanbul din 1999 referitor la 
forţele convenţionale din Europa şi a Aranjamen-
tului de la Wassenaar privind ameliorarea transpa-
renţei transferurilor de arme convenţionale. 

Conflictele din spaţiul OSCE, ce le includ atât 
pe cele din spaţiul Balcanilor de Vest, cât şi pe cele 
din spaţiul Mării Negre, Caucazului şi Asiei Cen-
trale (Kosovo, Transnistria, Nagorno-Karabah, 
Abhazia şi Osetia de Sud) sunt conflicte de joasă 
intensitate, aflate în fază „îngheţată“ sau în stare 
latentă, generate de slăbiciunea unor state care nu-
şi pot controla propriile instrumente de forţă, de 
dorinţa Rusiei de a stabili un protectorat asupra re-
giunii, dorinţa de secesiune a unor provincii, pre-
zenţa trupelor şi armamentelor străine pe teritoriul 
unor state independente, furnizarea de ajutor mi-
litar secesioniştilor şi, cum am subliniat anterior, 
de dezvoltarea crimei organizate, a traficului de ar-
mamente, droguri, corupţie generalizată, violenţă 
armată, activităţi teroriste. Dimensiunea acestora 
este regională, cu implicaţii în spaţiile adiacente şi 
în întreg spaţiul OSCE.
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Efectele lor în spaţiul OSCE sunt cunoscute:
- reprezintă o sursă majoră de instabilitate pen-

tru ţara respectivă şi regiunea adiacentă;
- subminează eforturile statelor respective de 

integrare euro-atlantică;
- drenează resursele acestor ţări, şi aşa sărace, 

slab dezvoltate;
- inhibă procesul de construire a statelor;
- întârzie dezvoltarea democratică a acestora;
- generează corupţie şi criminalitate organiza-

tă;
- înlesnesc proliferarea armelor şi climatul de 

intimidare;
- constituie ori zone penetrabile ale terorismu-

lui, ori fiefuri ale acestuia.
Progresul lent al reformelor şi democratizării 

statelor din estul spaţiului OSCE lasă loc de mişca-
re pericolelor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa 
securităţii regiunii, apariţiei unor crize şi conflicte 
sau reactivării altora, aflate în stare latentă, gene-
rării de noi elemente de tensiune şi insecuritate. 
Acestea solicită o implicare permanentă şi de du-
rată a OSCE, mai ales pe dimensiunea dezarmării, 
controlului armamentelor şi măsurilor de încrede-
re şi securitate. De altfel, mulţimea provocărilor 
la adresa securităţii spaţiului şi vecinătăţii acestuia 
necesită soluţii prin mijloace coordonate politic de 
către toate statele OSCE, aşa cum prevede Carta 
Europeană a Securităţii, adoptată de summit-ul or-
ganizaţiei, la Istanbul, în 1999.

3. Implicarea OSCE în soluţionarea conflic-
telor din spaţiul propriu

Urmare a existenţei unor conflicte active sau 
îngheţate şi a unor stări postconflict, în prezent, în 
spaţiul propriu, OSCE are în curs de desfăşurare 
următoarele misiuni: misiunea din Skopje, ce ajută 
la prevenirea tensiunilor şi conflictelor, creşterea 
transparenţei şi independenţei sistemului judiciar; 
misiunea din Georgia, care sprijină negocierile 
vizând o reglementare paşnică a conflictelor din 
Osetia şi Abhazia (are din 1999 mandat pentru su-
pravegherea mişcărilor frontaliere dintre Georgia 
şi Cecenia, din 2001, asupra conflictului cu Ingu-
şetia, iar din 2003, pentru conflictul cu Daghesta-
nul); misiunea din R. Moldova, care vizează regle-
mentarea politică a conflictului transnistrean; Cen-
trul OSCE de la Duşanbe, ex-misiune a OSCE în 
Tadjikistan (intrat în funcţiune în 1994), însărcinat 
să susţină dezvoltarea unui cadru legal şi a unor in-

stituţii democratice în respectul drepturilor omului; 
misiunea din Bosnia-Herţegovina, care contribuie, 
în prezent, la consolidarea democraţiei şi a statului 
de drept în Bosnia-Herţegovina; misiunea din Cro-
aţia, începută în 1996, pentru a furniza asistenţă 
şi expertiză autorităţilor croate la toate nivelurile, 
extinsă, azi, asupra reformei legislaţiei croate şi 
aplicării acordurilor şi angajamentelor financiare 
ale statului croat; misiunea din Kosovo, ce sprijină 
Administraţia interimară a ONU în funcţionarea 
democratică a instituţiilor statului şi în promova-
rea drepturilor omului şi aplicarea legii; misiunea 
din Serbia şi Muntenegru, care furnizează asisten-
ţă şi expertiză autorităţilor în implementarea le-
gislaţiei şi justiţiei, monitorizează funcţionarea şi 
dezvoltarea democratică a instituţiilor, proceselor 
şi mecanismelor.

OSCE este prezentă, de asemenea, în Albania, 
la Taşkent (Uzbekistan), Minsk (Bielorusia), la 
Alma-Ata (Kazahstan), la Aşhabad (Turkmenis-
tan), la Bişkek (Kirghizstan), în Ucraina, la Erevan 
(Armenia) şi la Baku (Azerbaidjan). 

Asupra capacităţii reale a OSCE de a contribui 
la succesul negocierilor în cazul unor conflicte din 
interiorul spaţiului său de responsabilitate s-au 
exprimat şi se vor exprima încă rezerve, motivate 
de lipsa unei eficienţe vădite dovedite într-o situ-
aţie sau alta, mai ales în primii ani ai noului mi-
leniu. Este ştiut că OSCE nu posedă mecanisme 
de implementare a deciziilor proprii şi, în acelaşi 
timp, este dependentă de interesele diverselor sta-
te membre, afişate voalat sau direct, prin folosirea 
dreptului de veto în luarea deciziilor. Aceasta face 
ca state puternice, precum Federaţia Rusă, să blo-
cheze multe din acţiunile organizaţiei, impunându-
şi, practic, propriile puncte de vedere.

Faptele dovedesc că OSCE a avut un rol limi-
tat, comparativ cu NATO şi UE, în prevenirea unor 
conflicte, cum au fost cele din Kosovo sau Mace-
donia. Aceasta a mai intervenit abia ulterior, în 
faza postconflict, acţionând în complementaritate 
cu celelalte instituţii de securitate.

Implicarea diferită în diverse faze ale crizelor 
arată rolul diferenţiat al fiecărei organizaţii de se-
curitate. Astfel, în conflictele din Balcani, OSCE 
s-a preocupat îndeosebi de promovarea normelor 
democratice, monitorizarea alegerilor, facilitarea 
dialogului între diferitele comunităţi etnice sau re-
ligioase, reforma sistemului educaţional, elabora-
rea unor măsuri de întărire a securităţii şi încrederii 
între părţile implicate în conflict, elaborarea reco-
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mandărilor pentru detensionarea relaţiilor dintre 
diverse comunităţi etc. Aceasta pentru că organi-
zaţia nu-şi putea propune rezolvarea propriu-zisă 
a unei crize, aşa cum a încercat, dar nu a reuşit, 
în Kosovo, în anii 1998-1999, prin mecanismele 
proprii.

Vom vedea însă că, din acelaşi motiv, atunci 
când s-a dorit să i se atribuie organizaţiei un rol 
mai semnificativ, în cazul conflictelor din R. Mol-
dova, Georgia şi Azerbaidjan, aceasta nu a reuşit 
să ajungă la o soluţionare a lor, tocmai pentru că, 
spre deosebire de NATO şi UE, nu are forţa nece-
sară pentru stăpânirea conflictelor şi nu se bucură 
de sprijinul actorilor internaţionali-cheie. În vre-
me ce NATO şi UE şi-au creat relaţii parteneriale 
specifice cu Rusia, OSCE îşi diminuează rolul şi 
importanţa în cadrul dialogului internaţional pe 
probleme de securitate.

Relevanţa OSCE este diferită pentru spaţiul 
caucaziano-asiatic, pentru Balcani şi R. Moldova. 
De aceea, s-a şi ajuns, de exemplu, să fie contestat 
rolul său în soluţionarea conflictului transnistrean 
şi s-a optat pentru introducerea UE şi SUA în for-
matul de negociere, chiar şi ca observatori, singu-
rele care ar putea activa retragerea trupelor ruseşti 
de la Nistru şi asigura reglementarea definitivă a 
conflictului, prin reîntregirea şi stabilizarea ţării, 
întărirea sa şi integrarea ulterioară în UE. 

Totul a pornit de la faptul că angajamentele 
luate de Federaţia Rusă la summit-ul OSCE de la 
Istanbul, referitoare la retragerea militarilor ruşi, 
armamentelor şi muniţiilor din regiunea transnis-
treană şi regiunile separatiste din Caucaz rămân 
promisiuni neonorate, cu termeni iluzorii de înde-
plinire, condiţionate de Moscova prin recunoaşte-
rea statutului de „forţe de menţinere a păcii“ pen-
tru unele unităţi din Transnistria şi Abhazia, care, 
astfel, nu ar mai necesita a fi retrase din zonă (!), 
ca şi prin legarea îndeplinirii angajamentelor asu-
mate de ratificarea Tratatului CFE-2 inclusiv de 
către statele baltice, care ar trebui să devină părţi 
ale acestuia.

OSCE nu putea să înregistreze reuşite în regle-
mentarea conflictelor îngheţate din Transnistria, 
Osetia, Abhazia şi Nagorno-Karabah, atâta timp 
cât Rusia a avut posibilitatea, pe care a şi folosit-o 
cu succes, de a uza de dreptul de veto în procesul 
decizional al Comitetului de Miniştri al organi-
zaţiei, de a face presiuni la adoptarea rezoluţiilor 
Adunării Parlamentare a OSCE privind finanţarea 
bugetului acesteia şi în domeniile de interes ale 

organizaţiei, de a desfăşura un lobby puternic în 
cadrul comitetelor4. La aceasta s-a adăugat şi fap-
tul că înseşi misiunile organizaţiei au fost şi sunt 
contestate sau susţinute, în funcţie de anumite in-
terese, de Federaţia Rusă şi alte state membre ale 
CSI, pe de o parte, sau de SUA şi unele state euro-
pene, pe de altă parte. Primul grup este de acord ca 
OSCE să se ocupe de soluţionarea conflictelor, dar 
să renunţe la monitorizarea alegerilor şi respecta-
rea drepturilor omului şi a valorilor democratice, 
în timp ce al doilea vede mai fructuoasă implicarea 
în soluţionarea conflictelor şi stabilizarea postcon-
flict a ONU şi NATO, pentru ca OSCE să-i revină 
aici sarcini minime, însă responsabilităţi ample în 
alegeri şi în problemele democraţiei şi drepturilor 
omului.

Numeroasele contestări ale activităţii reprezen-
tanţilor acestei organizaţii în legătură cu chestiu-
nea transnistreană, venite din partea societăţii civi-
le şi a partidelor democratice5, vor să demonstreze 
că OSCE nu are capacitatea necesară de a interveni 
eficient în soluţionarea conflictului, dar ar putea 
asigura desfăşurarea şi monitorizarea alegerilor. 
Blamarea activităţii Misiunii OSCE în Moldova 
de către societatea civilă locală s-a datorat îndeo-
sebi faptului că aceasta a avantajat una din părţile 
implicate în conflict, propunând soluţii care aduc 
atingere integrităţii teritoriale a republicii, suge-
rând statuarea dominaţiei altui stat pe întreg terito-
riul R. Moldova, federalizarea ţării.

Preşedinţia belgiană a OSCE apreciază că ar fi 
mai bine ca, în 2006, să se găsească soluţii parţiale 
la conflict, decât să fie relansată o discuţie teoretică 
despre angajamentele Rusiei de a-şi retrage trupele 
şi muniţiile din spaţiul transnistrean. Unii analişti 
şi chiar reprezentanţi ai statelor membre ale orga-
nizaţiei agreează o asemenea idee, care poate re-
prezenta un pas înainte în rezolvarea conflictului, 
dar nu uită că Moscova a blocat mereu, inclusiv 
în decembrie trecut, la reuniunea ministerială a 
OSCE de la Ljubljana, orice referire, într-un docu-
ment final, la angajamentul pe care şi l-a asumat în 
1999, la summit-ul de la Istanbul. 

Mai ales că noul preşedinte al OSCE vorbeşte 
despre retragerea unor trupe ruseşti, ceea ce subţi-
ază considerabil şi amână, pentru nu se ştie când, 
cerinţa summit-ului de la Istanbul, de retragere a 
tuturor militarilor ruşi. Cele mai recente evoluţii 
arată că, la negocierile în formatul 5+2, nu s-a în-
registrat nici un progres palpabil în soluţionarea 
conflictului transnistrean. Chestiunea demilitari-
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zării regiunii a rămas, ca de obicei, în coadă de 
peşte şi nu s-a ajuns la un acord privind misiunea 
de monitorizare a OSCE pentru pregătirea unor 
alegeri democratice în regiunea transnistreană. S-a 
decis să fie elaborat un proiect de document, care 
să stabilească condiţiile activităţii misiunii de mo-
nitorizare a întreprinderilor din complexul militar-
industrial transnistrean, ce ar urma să fie luat în 
discuţie şi aprobat la o întâlnire ulterioară.

Departe, în estul spaţiului OSCE, conflictului 
din Osetia de Sud pare să i se fi deschis o perspec-
tivă optimistă, prin propunerile lansate în decem-
brie trecut de liderul de la Ţinvali, Eduard Kokoiti 
- de care Rusia, ce o susţine politic şi economic, se 
crede că nu ar fi străină, existând părerea că aceas-
ta doreşte şi integrarea Abhaziei în acest proces de 
pace, fapt inacceptabil pentru autorităţile georgie-
ne. OSCE, taxată, şi în cazul acestui conflict, de o 
evidentă ineficacitate şi neputinţă, are ocazia să-şi 
amplifice rolul, participând la punerea în operă a 
planului sud-osetin, ce prevede crearea, la nive-
lul comisiei mixte de control (formată din ruşi, 
georgieni şi osetini de nord şi de sud), înainte de 
1 februarie 2006, a unui grup de lucru care să facă 
posibilă încetarea focului în Osetia de Sud, în trei 
etape: demilitarizarea zonei de conflict, reabilita-
rea socială şi economică a regiunii şi măsuri de re-
găsire a unei încrederi comune dispărute. În acest 
demers, se mizează mult pe finanţările Comisiei 
Europene a OSCE şi reglarea politică a relaţiilor 
dintre Georgia şi republica sud-osetină.

Aspirând la realizarea unui spaţiu fără crize şi 
conflicte, OSCE trebuie să acţioneze cu mai multă 
hotărâre şi promptitudine, aducând la cunoştinţa 
comunităţii internaţionale aspectele ce afectează 
securitatea regională, având un rol particular în so-
luţionarea conflictelor, în monitorizarea lor de că-
tre actori externi, state şi organizaţii internaţionale 
sau neguvernamentale. 

Implicarea mai largă a unora dintre aceste or-
ganizaţii, ca UE sau NATO, în zone de vecinătate 
apropiată ce se suprapun peste spaţiul OSCE redu-
ce din activitatea acesteia din urmă, conferindu-i 
mai mult o imagine decorativă, prea puţin vizibilă 
în plan practic, acţional. De aceea, în tandemul UE 
– OSCE, analizele de eficienţă sugerează nevoia 
unei diviziuni mai clare a muncii, în cadrul căre-
ia fiecare organizaţie să se concentreze pe o anu-
mită arie sau pe un anumit domeniu, ceea ce ar 
duce la creşterea valorii adăugate, a influenţei şi 
rolului celor două organizaţii6. Aceasta nu exclude 

sinergia şi complementaritatea acţiunilor organi-
zaţiei cu cele ale Consiliului Europei şi UE, care, 
potrivit deciziilor Summit-ului din 16 mai 2005, 
de la Varşovia, al Consiliului Europei, vor coopera 
în zone de interes comun, în lupta contra teroris-
mului, pentru protecţia minorităţilor şi împotriva 
traficului de fiinţe umane, elemente generatoare de 
conflicte în spaţiul OSCE.

Concluzii

Analizând mediul de securitate în aria de res-
ponsabilitate a OSCE, constatăm că spaţiul cen-
tral-asiatic al acesteia este unul din arealele cele 
mai încărcate de riscuri, pericole şi ameninţări. Pe 
bună dreptate afirmă analiştii politici că „dezechi-
librele din regiune vor fi resimţite în Eurasia şi vor 
avea un impact substanţial asupra Europei“7. De 
altfel, „războiul gazelor naturale“, armă cu ţeava 
aţintită de Moscova asupra statelor sud-est europe-
ne şi a Occidentului, se profilează ca ameninţarea 
politică şi economică cea mai recentă de la acest 
început de secol. Este de aşteptat ca lupta surdă 
pentru controlul resurselor energetice din bazinul 
Mării Caspice, al magistralelor de transport de la 
Marea Neagră şi conflictele etnic-religioase din 
Caucazul de Sud să reprezinte şi pe mai departe 
potenţialul de instabilitate regională şi globală cel 
mai acut, care trebuie atenuat şi cu participarea 
mecanismelor OSCE.

Organizaţia de securitate europeană are însă şi 
va avea mult de lucru pentru a preveni sau stin-
ge conflictele într-o zonă epicentrală a zbaterilor 
şi presiunilor Moscovei de a menţine o influenţă 
semnificativă şi poziţii geostrategice în Caucaz şi 
Asia Centrală. 

Cheia succesului demersurilor sale de securitate 
va consta în angajarea fermă a structurilor proprii 
în tratarea atotcuprinzătoare a securităţii (militară, 
politică, economică şi umană), atragerea la aceste 
eforturi a tuturor statelor, aplicarea consecventă 
a principiilor, normelor, valorilor şi standardelor 
comune, ca şi a unor instrumente, mecanisme şi 
experienţă unică în domeniul diplomaţiei preven-
tive. 

Prevenirea şi controlul conflictelor din inte-
riorul spaţiului OSCE vor fi consolidate şi prin 
aplicarea de către UE a politicii europene de ve-
cinătate (PEV), care va aplana disputele în curs, 
va stabili parteneriate politico-economice strânse, 
va controla migraţia şi orice forme de trafic ilegal, 
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va proteja securitatea cetăţenilor UE care trăiesc 
în afara Uniunii etc., şi prin aportul considerabil 
al statelor ce vor forma, după aderare, frontiera sa 
sud-estică - România şi Bulgaria. 

Dar aportul OSCE va depinde decisiv de dina-
mismul său, bazat pe angajarea membrilor-cheie în 
implementarea politicilor stabilite şi sporirea ca-
pacităţii de aplicare a deciziilor la nivelul organi-
zaţiei, pe armonizarea acţiunilor proprii cu cele ale 
NATO, pornind de la măsurile specifice asumate 
de aceasta. 

Aici, trebuie să arătăm că, la întâlnirea minis-
terială a OSCE de la Ljubljana, de la finele anului 
2005, Federaţia Rusă a insistat categoric pentru o 
reformă imediată a organizaţiei. Văzând lucrurile, 
cum e şi firesc, prin prisma intereselor proprii, a 
refuzului de a-şi îndeplini angajamentele luate la 
Istanbul, Rusia a menţionat disproporţiile temati-
ce în activităţile acesteia: faptul că funcţionarii săi 
se ocupă mai ales de domeniul umanitar, în vreme 
ce domeniile economic şi politico-militar (ultimul 
comportând lupta împotriva terorismului internaţi-
onal) stagnează, şi că OSCE se transformă din ce 
în ce mai mult într-un instrument destinat să ser-
vească interesele unui grup restrâns de membri, ale 
unor state izolate. 

În replică la consideraţiile ministrului rus de ex-
terne Serghei Ivanov, făcute în cadrul acestei reu-
niuni, că „lucrurile nu merg tocmai bine în OSCE“ 
şi că organizaţia are „distorsiuni geografice şi te-
matice bine cunoscute“, care impun o reformare a 
acesteia, subsecretarul de stat pentru afaceri poli-
tice al Departamentului de stat american Nicholas 
Burns a subliniat că „OSCE nu s-a dezmembrat, 
aşadar nu are nevoie să fie reformată“ şi că SUA 
vor schimbări în organizare, „în sensul întăririi, nu 
al slăbirii ei“.

Priorităţile organizaţiei pentru anul 2006, pre-
zentate în faţa Consiliului de Securitate al ONU 
de către preşedintele în exerciţiu al acesteia (re-
forma instituţională, abordarea globală în materie 
de securitate, printr-o echilibrare mai eficientă 
a dimensiunilor politico-militare, economice şi 
umane, accentul pus pe lupta contra criminalităţii 
internaţionale şi promovarea statului de drept, pre-
venirea conflictelor şi gestionarea crizelor, precum 
cele din Kosovo, Moldova - Transnistria, Nagor-
no-Karabah şi Georgia – Osetia de Sud, şi, în final, 
lupta împotriva terorismului), vădesc orientarea 
conducerii OSCE pe problemele cele mai spinoase 
ale prezentului. 

De reţinut însă că noul preşedinte al organizaţi-
ei intenţionează ca, pentru soluţionarea conflictu-
lui transnistrean, să trimită, în acest an, în zonă, o 
delegaţie a OSCE, formată din specialişti în drept 
constituţional, care să studieze situaţia la faţa locu-
lui, încercând „să găsească o formulă care să inclu-
dă Transnistria într-o federaţie cu Moldova“8 (faţă 
de o asemenea soluţie, poziţia românească rămâne 
constant fondată pe necesitatea respectării depline 
a independenţei, suveranităţii şi unităţii Republicii 
Moldova). 

Cât priveşte crearea condiţiilor care să per-
mită retragerea tuturor trupelor străine de pe so-
lul Transnistriei, înaltul responsabil consideră că 
aceasta „este o problemă greu de abordat“. Prin ur-
mare, lumea nu trebuie să se aştepte foarte curând 
la o rezolvare reală a conflictului, prin înlăturarea 
cauzelor care îl întreţin. 

În altă ordine de idei, pentru OSCE, sunt foarte 
importante participările la democratizare, contro-
lul frontierelor şi lupta cu crima organizată, ca ele-
mente ale dimensiunii nonmilitare de gestionare a 
crizelor. 

Să mai spunem că eficienţa activităţii OSCE 
poate spori vizibil în concertul acţional al unui sis-
tem multilateral de structuri de securitate (ONU, 
NATO, UE, OSCE), cu funcţionalităţi înnoite şi 
într-un cadru normativ corespunzător, care îşi co-
relează şi îşi optimizează continuu cooperarea. 

Aşa cum subliniază Strategia de securitate eu-
ropeană, „Într-o lume în care ameninţările, piaţa şi 
media au o dimensiune planetară, securitatea noas-
tră şi prosperitatea noastră depind din ce în ce mai 
mult de existenţa unui sistem multilateral eficace. 
Avem ca obiectiv să construim o societate interna-
ţională mai puternică, instituţii internaţionale care 
să funcţioneze bine şi o ordine internaţională fon-
dată pe un ansamblu de reguli“9. 

A fi „gata de a acţiona înainte ca o criză să se 
producă“, a preveni „prin măsuri de încredere şi 
prin punerea în funcţiune a unor sisteme de control 
al armamentelor“10 reprezintă modalităţi la care 
UE, OSCE, dar şi celelalte organizaţii internaţio-
nale cu rol în securitatea regională şi globală îşi 
pot aduce o contribuţie însemnată, cu impact ho-
tărâtor în stabilitatea, stabilizarea şi unitatea bătrâ-
nului continent, în lărgirea cooperării şi încrederii 
în spaţiul întins de la Vancouver la Vladivostok, 
spaţiu acoperit de statele OSCE.
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DINAMISMUL UNUI TRIPTIC 
TOTDEAUNA COMPLEX: 

POLITICĂ-STRATEGIE-TACTICĂ 
Dr. Gheorghe VĂDUVA

Putem vorbi oare de o dinamică a tripticului 
politică-strategie-tactică? Este acest triptic, ca 
entitate, atât de des şi, mai ales, atât de surprin-
zător schimbător, aşa cum este politica sau cum 
sunt atâtea şi atâtea alte activităţi şi evenimente 
din complicata şi, adesea, imprevizibila viaţă a 
oamenilor, a comunităţilor şi, în general, a enti-
tăţilor umane? 

Răspunsul, desigur, nu poate fi decât afirma-
tiv, chiar dacă, nolens, volens, asemenea întrebări 
generează totdeauna îndoieli şi incertitudini. Deşi 
strategia este, în esenţa ei, o modalitate de punere 
în operă a unei decizii – de regulă, a unei decizii 
politice –, iar acest lucru presupune flexibilitate 
şi chiar fluiditate, ea nu poate fi lipsită nici de o 
structură de rezistenţă care-i conferă durabilitate, 
anduranţă şi stabilitate, nici de elemente şi com-
ponente care se combină fractal şi aleator, dându-
i mereu o arhitectură specifică, forţă artistică şi 
personalitate. Putem oare considera tactica – în 
calitatea sa de  temei al oricărei strategii şi, în cele 
din urmă, al oricărei politici – un vârf de lance a 
acestui triptic ce devine din ce în ce mai mult con-
sonant şi indestructibil? 

Consonanţă şi indestructibilitate

Strategia nu este un dat, aşa cum nici politica 
nu este un dat. Politica este o sinteză a intereselor 
polisului. Cu alte cuvinte, politica exprimă ceea 
ce oamenii şi comunităţile umane doresc. Politi-
ca este, deci, o expresie, mai precis, o exprimare 
a interesului sau a intereselor, iar interesul este, 
totdeauna, cel dintâi şi cel mai puternic imbold 
al acţiunii umane. Oamenii nu acţionează nici din 
inerţie, nici din vocaţie, nici din respect faţă de un 
sistem de valori, ci din interes. Vocaţia dă acţiu-
nii consistenţă şi forţă, chiar genialitate, dar ea nu 
produce acţiunea, nu se află la izvorul ei. La izvo-
rul acţiunii se află, totdeauna şi peste tot, interesul. 
Politica este ştiinţa, voinţa, conştiinţa şi putinţa de 
a genera scopuri şi obiective, de a stabili ce e de fă-

cut şi ce trebuie făcut. Strategia este ştiinţa, voinţa, 
conştiinţa şi capacitatea de a stabili cum trebuie 
făcut ceea ce trebuie făcut. Relaţia nu este sim-
plă, deşi, uneori, pentru a fi mai bine înţeleasă, se 
prezintă prin scheme simple, uşor accesibile, ca în 
geometria euclidiană, unde condiţionările sunt li-
neare, adică foarte clare şi precise. Politica este un 
fel de arhitectură cu geometrie variabilă, fractală, 
în care este foarte greu să rămâi la reguli precise, 
de tipul celor existente în determinismul mecani-
cist. Politica este variabilă, pentru că şi interesele 
oamenilor şi ale entităţilor umane, indiferent de ce 
natură ar fi ele – personale, individuale, de echipă, 
colective, politice, economice, sociale, financiare 
etc. –, sunt şi vor fi totdeauna variabile. 

Oamenii vor mereu ceva – aceasta este o primă 
certitudine –, dar tot ei sunt cei care vor, tot mereu, 
şi altceva –, aceasta este cea de-a doua certitudine 
–, între cele două tipuri de certitudine şi de voinţă 
existând, deopotrivă, o relaţie de contradicţie, dar 
şi una de complementaritate.

Uneori, conştiinţa şi, mai ales, putinţa nu prea 
fac da capo al fine casă bună cu voinţa politică, dar 
aceasta este deja altceva. 

De aceea, frecvent, politica nu se prezintă nu-
mai ca un fluviu cu meandre, anafoare şi adâncimi 
variabile, care, de regulă, curge aparent liniştit în 
matca sa (deşi se revarsă uneori), sau doar ca un 
torent ce mătură totul în calea sa, ci şi ca un fluid 
care pătrunde totdeauna peste tot, acaparează tot, 
sufocă şi, în acelaşi timp, dă viaţă. Există politi-
că de forţă şi dictat, de ameninţare, prevenire sau 
descurajare, dar există şi politică a paşilor mărunţi, 
politică cu picătura, răbdătoare şi liniştită, dozată 
pe termen lung, cu mijloace puţine, bazată pe un 
soi de înţelepciune stratagemică, pe care o numim 
câteodată diplomaţie. 

Desigur, termenul de diplomaţie este mult mai 
larg decât politica cu picătura, întrucât guvernele, 
alianţele, coaliţiile, organismele politice internaţi-
onale nu pregetă să folosească, ori de câte ori este 
necesar sau ori de câte ori interesele o cer, o diplo-
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maţie a avertizării, a interdicţiei, a forţei, a sancţi-
unilor, a descurajării etc.

Politica bazată pe forţă (economică, financiară, 
militară) este, de regulă, simetrică sau disimetrică, 
în funcţie de parteneriate şi adversităţi. Politica pa-
şilor mărunţi sau a picăturii este totdeauna asime-
trică. Simetria, în politică, în strategie, în oricare 
alt domeniu care presupune relaţii de parteneriat 
sau de adversitate, presupune totdeauna doctrine 
asemănătoare, forţe, mijloace şi acţiuni compatibi-
le, de cele mai multe ori la vedere, care păstrează 
pe tot parcursul acţiunilor (adică totdeauna) aceas-
tă relaţie de completitudine şi interdependenţă, ca 
într-un fel de jocuri strategice cu sumă nulă (câş-
tig eu, pierzi tu; pierd eu, câştigi tu). Simetria, în 
politică, se realizează îndeosebi la nivelul marilor 
puteri, al organismelor internaţionale, al statelor, 
aliaţilor, blocurilor militare etc. ONU promovează 
o politică a simetriei, a echilibrului, adică a relaţi-
ilor transparente, egale, în văzul lumii. Dar lumea 
nu este aşa cum o vrea ONU şi, din păcate, nici 
ONU nu mai poate fi aşa cum o vrea lumea sau, 
în orice caz, cel puţin o parte a acesteia, o lume în 
plin în haos, care se doreşte a fi pusă pe transfor-
mări radicale, deopotrivă coerente şi antinomice, 
ce se doresc a se finaliza prin globalizare, dar care 
nu pot evita sub nici o formă acutizarea unor noi 
tipuri de segregare agresivă şi periculoasă. Pentru 
că, orice s-ar spune, se pare că, în această etapă, 
pe de o parte, lumea se globalizează şi, pe de altă 
parte, se fragmentează.

Simetria terorii din vremea războiului rece a 
dispărut, iar simetriile care se construiesc acum 
prin parteneriate politice şi strategice nu sunt încă 
definitivate şi nici nu pot fi, întrucât noile construc-
ţii politice şi strategice ies din limitele determinis-
mului mecanicist de odinioară şi se supun determi-
nismului dinamic complex, în care totul, inclusiv 
simetria, este variabil.

În aceste condiţii de haos (înţeles ca dezorga-
nizare în vederea unei noi organizări), avem de 
a face cu o simetrie dinamică, deci variabilă, în 
care procesul de adaptabilitate politică şi strategică 
este mult mai complex şi mult mai accelerat. Dar 
funcţia esenţială a simetriei – aceea a „relaţiilor în 
oglindă“ – ce faci tu fac şi eu – se menţine intactă. 
Iar ONU, îndeosebi prin Consiliul său de Securi-
tate, are toată grija să cultive un astfel de concept, 
care înseamnă echilibru dinamic şi stabilitate.

Disimetria, în politică, şi nu numai în politică, 
înseamnă disproporţionalitate, non-contact, deca-

laje imense şi, în mare măsură, lipsă de comunica-
re. Această afirmaţie pare a fi de-a dreptul parado-
xală. Cum să nu existe comunicare şi transparenţă 
într-o societate predominant informaţională, într-o 
lume a cunoaşterii, care tinde să devină efectiv o 
lume epistemologică, caracterizată, determinată şi 
chiar dominată de cunoaşterea ştiinţifică? Poate să 
existe şi aşa ceva. O „comunicare non-contact“, 
bazată pe monoloage lungi, adesea paralele, în 
care fiecare se ascultă şi se înţelege doar pe sine. 
Nu este nimic nou sub soare. Lumea a fost dintot-
deauna antinomică şi paradoxală şi, probabil, aşa 
va rămâne până la sfârşit.

Disimetria politică este vinovată de multe rele 
petrecute pe această planetă, deşi, uneori, probabil 
va fi făcut sau i se vor fi datorat şi unele lucruri 
bune, în sensul că o competiţie dusă în secret sti-
mulează atât gândirea ştiinţifică iscoditoare, cât şi 
gândirea stratagemică.

Dar cel mai mare şi mai primejdios efect al di-
simetriei politice, în epoca dinamismului social, 
îl reprezintă terorismul. Terorismul este, deci, un 
produs al disimetriei politice, şi anume, al disime-
triei politice dinamice.

Disimetria politică creează falii strategice gra-
ve, decalaje imense, tensiuni, crize şi conflicte. 
Disimetria politică este de-o vârstă cu politica şi, 
probabil, o va însoţi întotdeauna, ca şi simetria po-
litică, întrucât face parte din ea, este o trăsătură a 
ei.

Asimetria politică este, poate, latura cea mai 
sensibilă şi cea mai fluidă a politicii. Ea ţine de 
stratagema politică, este foarte activă şi constă în 
cunoaşterea şi exploatarea vulnerabilităţilor celui-
lalt. Vulnerabilităţile, în politică, sunt numeroase 
şi foarte des schimbătoare. De unde şi tot felul de 
scenarii, de şantaje, de corupţii etc. Fără îndoială, 
corupţia este un efect al asimetriei politice. Ea a 
existat dintotdeauna şi peste tot, pentru că şi asi-
metria politică a existat dintotdeauna şi peste tot. 
Fiecare este cu ochii pe celălalt. Îi monitorizează 
fiecare mişcare, îi caută punctele slabe şi îl loveşte, 
cu ce poate sau cu ce are la îndemână, exact acolo 
unde cel vizat nu se poate apăra. Este o lege a natu-
rii. Leul prinde căprioara care nu reuşeşte să fugă 
sau rămâne ultima din turmă, devenind, în condiţi-
ile date, cea mai vulnerabilă.

Dar asimetria, în politică, nu este doar o rea-
litate de realităţi. Ea este foarte dinamică, propu-
nându-şi nu doar să exploateze vulnerabilităţile 
celuilalt, ci şi să-i creeze noi vulnerabilităţi în spa-
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ţiul şi pe seama acestuia, în primul rând pentru a-l 
determina să accepte să dea ceea ce i se cere sau 
pentru a i se da ceea ce el, în condiţii normale, n-ar 
accepta să primească. Dar tot asimetrie înseamnă 
şi inducerea în eroare sau atragerea celuilalt în tot 
felul de combinaţii tentante, dar defavorabile lui, 
capcane diplomatice, ambuscade politice etc.

Terorismul este un produs nu doar al disime-
triei politice, ci şi al asimetriei politice. El a fost 
creat nu pentru a atrage, ci pentru a lovi acolo 
unde adversarul este cel mai vulnerabil. Teroris-
mul politic – şi aproape toate formele de terorism, 
exceptându-l, poate, pe cel patologic, sunt politice 
– este mai mult decât un concept, mai mult decât 
un sistem de acţiuni. Terorismul este efectiv un in-
strument. Un instrument al unei politici. Adică o 
formă de război. 

S-a spus, se spune şi, poate, se va mai spune 
că lucrurile nu stau chiar aşa. Terorismul apare, la 
urma urmei, ca un produs al societăţii omeneşti, ca 
o boală a ei, ca un cancer al ei. Societatea omeneas-
că este bolnavă, iar cea mai gravă dintre bolile ei se 
prezintă a fi terorismul. Acesta-i adevărul. Dincolo 
de orice metaforă, terorismul este un produs al so-
cietăţii şi el urmează pas cu pas, în oglindă, dar de 
cealaltă parte a axei, caracteristicile societăţii. 

Din această perspectivă, terorismul pare, cum-
va, o funcţie simetrică, dar de sens invers, a evo-
luţiei societăţii. Creşte, atunci când valorile soci-
etăţii omeneşti (progres, simetrie, echilibru social 
şi economic, securitate, bunăstare, stabilitate etc.) 
scad sau lipsesc, şi scade, atunci când valorile so-
cietăţii cresc sau se stabilizează pe un palier optim. 
Desigur, cu remarca necesară că terorismul nu este 
doar o simplă boală, ci o boală politică.

Asimetria politică este, deci, stratagemică, per-
manentă, omniprezentă, generatoare de vulnerabi-
lităţi şi de toată gama de ameninţări asociate aces-
tora, între care cea mai gravă este considerată a fi 
cea teroristă. La fel de grave sunt însă şi intoleran-
ţele religioase (care nu au aproape nimic comun cu 
religia, ci doar cu o anume „politică“ a religiei, în-
trucât se pare că, de la inchiziţie încoace, există şi 
în religie destulă politică), conflictele etnice ce pot 
fi considerate efecte ale „politicii“ etnice, adică ale 
etniei ca entitate politică, alta decât statul de drept 
(azi, există şi aşa ceva în lume, de regulă, acolo 
unde statul politic este slab, bolnav sau vulnerabil, 
dar nu numai), şi nu ale etniei, ca identitate istorică 
şi culturală, ca mediu cultural cu totul deosebit şi 
peren, ca entitate generatoare de valori, criminali-

tatea transfrontalieră, traficul de droguri, de arme 
şi de fiinţe umane etc. 

Aceasta ar putea fi, pe scurt, una dintre confi-
guraţiile, la timpul t + x (x luând valori de la 1 la 
n), a ceea ce am numit mai sus arhitectură politică, 
rareori monolitică şi mai mereu fractală. 

Nu există însă politică de dragul politicii, ci po-
litică orientată. Totdeauna politica este orientată, 
are o raţiune şi un orizont de aşteptare. De ase-
menea, orice politică are un fundament ştiinţific, 
rod al acumulărilor societăţii omeneşti de-a lungul 
timpului, un sistem de valori, o experienţă practică 
şi un concept acţional. Politica înseamnă efectiv 
concepţie, adică modelare ştiinţifică a interesului 
pe orizonturi, scopuri şi obiective, analiză, sinte-
ză, generalizare, concretizare, abstractizare, adică 
gândire şi înţelepciune, gândire înţeleaptă, creaţie, 
şi acţiune. Orice politică are un sens, un scop şi 
obiective clare. 

Aşadar există o teorie a politicii – politologia 
–, un praxis politic, dat de activitatea concretă a 
entităţilor politice, de acţiunea politică, şi o artă a 
politicii, exprimată, de regulă, de diplomaţie, dar 
şi de marii oameni politici ai lumii, de toţi cei care 
au creat şi creează politici sau noi dimensiuni şi 
redimensiuni ale fenomenului politic. Pentru că 
totdeauna politica este o construcţie relaţională, 
adică o ştiinţă, o practică şi o artă a relaţiilor din-
tre oameni şi dintre entităţi umane. Chiar dacă, de 
multe ori, respingem teribilismul, primitivismul 
sau cameleonismul politic, viaţa noastră este, de la 
un capăt la altul, dependentă de politică, este viaţă 
politică. Omul este o fiinţă politică. Şi tot politică 
este şi comunitatea umană. Acesta este un adevăr 
care creează şi trebuie să creeze mereu, deopo-
trivă, convingere şi responsabilitate, chiar dacă 
aceste calităţi nu exclud îngrijorarea, teama şi nici 
şantajul şi perversitatea politică. Există un respect 
al politicii, dar şi o politică a respectului. Ambele 
se întâlnesc în ceea ce numim concepţia sau con-
ceptul politic şi concepţia sau conceptul strategic. 
Câte politici, atâtea strategii, câte strategii, atâtea 
politici. Fiecărei politici îi corespunde o anume 
strategie, chiar dacă, în mod destul de frecvent, o 
politică poate folosi mai multe strategii, iar o stra-
tegie poate pune în operă mai multe politici. 

Există o politică a forţelor, o politică a mij-
loacelor şi o politică a acţiunilor. Toate aceste 
dimensiuni fac parte, desigur, din marea politică, 
dar fiecare are, la rândul ei, individualitate şi per-
sonalitate. În mod corespunzător, există o strategie 
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a forţelor, o strategie a mijloacelor şi o strategie 
a acţiunilor. 

Politica forţelor defineşte, de regulă, conceptul 
de forţe, stabileşte la ce folosesc acele forţe, care 
sunt atribuţiile şi competenţele lor, cu alte cuvinte, 
de ce sunt necesare şi ce anume trebuie să facă. 
Strategia se ocupă de organizarea şi pregătirea lor, 
urmărind să creeze acelor forţe structurile, func-
ţiunile şi abilităţile necesare îndeplinirii scopului 
politic stabilit. 

Politica mijloacelor este o politică generativă. 
Ea defineşte conceptul de mijloace, pragul teh-
nologic, limita cheltuielilor, scopurile şi obiecti-
vele ce urmează a fi realizate în ceea ce priveşte 
dimensiunea tehnică, tehnologică şi IT a acţiunii 
ce se preconizează. Strategia mijloacelor este, de 
asemenea, o strategie generativă. Ea pune în apli-
care conceptul politic cu privire la mijloace şi re-
alizează efectiv ceea ce s-a stabilit în plan politic, 
coroborând într-un fel de modus vivendi tripticul 
forţe-mijloace-acţiuni. 

Scopul final al politicii este, bineînţeles, acţiu-
nea. În elaborarea oricărei strategii, inclusiv a stra-
tegiei politice, ca să nu mai vorbim de cea militară, 
se porneşte de la proiecţia acţiunii. Finalul oricărei 
politici şi, respectiv, al oricărei strategii îl repre-
zintă acţiunea. De aceea, orizontul politic este unul 
de mişcare, de dinamică foarte complexă. Politicul 
trebuie să vadă dincolo de ceea ce se vede, trebuie 
să creeze şi să modeleze acel orizont al acţiunii efi-
ciente. Numai o politică puternică, bine ancorată 
în acest orizont, nedezlipită de acest orizont dina-
mic complex, poate genera o strategie corespunză-
toare. Însă nici o politică din lume nu poate genera 
o strategie care să o pună în operă, fără expertiza 
strategică necesară şi corespunzătoare. Politica şi 
strategia sunt totdeauna consonante şi indestruc-
tibile, alcătuind, împreună, un adevărat sistem de 
sisteme. 

Politică, strategie, tactică

Tripticul politică-strategie-tactică vieţuieşte şi 
convieţuieşte în bună şi deplină înţelegere de când 
lumea. Trecerea de la decizia politică la acţiunea 
nemijlocită nu se poate face însă oricum. Chiar şi 
în cadrul politicii, între decizia politică şi acţiunea 
politică se interpune în mod necesar strategia po-
litică. Strategia este cea care stabileşte, în limitele 
cuantumului fixat de politică, forţele, mijloacele şi 
acţiunile. Uneori, strategia se prezintă ca o cutie 

neagră, întrucât, cum bine se ştie, nu contează tot-
deauna cum şi prin ce mijloace se realizează o acţi-
une, ci ce rezultate se obţin. Există însă şi strategii 
transparente, mai ales în societăţile democratice. 
Aici totul trebuie să fie clar şi în văzul lumii. Dar 
lumea este complexă şi contradictorie, mereu pusă 
pe crize şi conflicte armate, de unde rezultă că me-
reu şi peste tot există şi vor exista probleme ce se 
cer soluţionate, conflicte şi războaie, nemulţumiri 
şi revolte, situaţii care necesită intervenţii rapide, 
uneori în forţă, iar strategia trebuie să fie suficient 
de flexibilă pentru a asigura pregătirea şi întrebu-
inţarea forţelor, mijloacelor şi acţiunilor în aşa fel 
încât să fie totdeauna eficiente. Tactica asigură ni-
velul acţiunii. Ea se prezintă ca ştiinţă, practică şi 
artă a acţiunii directe. Ea este cea care conduce la 
o finalitate, care realizează, de fapt, obiectivul final 
integral sau pe părţi ce vor fi asamblate prin inter-
venţie strategică sau politică. 

Interdeterminări ale tripticului 
politică-strategie-tactică

POLITICA STRATEGIA TACTICA
Generală Integrală Generală
De stat (de 
guvern)

Totală Acţiuni 
de stat

De alianţă De alianţă Acţiuni aliate
De coaliţie De coaliţie Acţiuni 

de coaliţie
Conjuncturală De conjunctură Acţiuni diverse
Economică Economică De unitate 

(acţiune) 
economică

Financiară Financiară De unitate 
(acţiune) 
financiară

Socială Socială Acţiuni sociale
Informaţională Informaţională Acţiuni 

informaţionale
De securitate 
(integrală)

De securitate 
(integrală)

Acţiuni de secu-
ritate

Militară Militară Acţiuni de luptă

Există reguli precise, statornicite de sute de ani, 
în ceea ce priveşte drumul de la politică la acţiune, 
dar, tot de sute de ani, aceste reguli cunosc toată 
gama de aplicaţii, de adaptări şi transformări, de 
la respectarea lor in integrum până la negarea lor 
totală. Singura regulă care are, în cvasitotalitatea 
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cazurilor, şansa de a fi respectată, este cea a nive-
lurilor. Deasupra se află nivelul politic, urmează 
cel strategic, apoi cel operaţional (operativ) şi cel 
tactic. Dar şi aici există tendinţa de a se renunţa la 
ierarhie în favoarea unei filosofii şi fizionomii de 
reţea, întrucât cele trei sau patru componente ale 
acţiunii umane eficiente – politica (componenta 
decizională), strategia (componenta metodologică 
ştiinţifică şi creativă de punere în operă a deciziei), 
arta operativă (componenta aplicativă de tranzit) 
şi tactica (componenta executivă, acţională) – fac 
parte, la urma urmei, din acelaşi proces, sunt in-
terdependente, fiecare având rolul ei, ce nu poate 
fi îndeplinit de celelalte, decât în condiţii cu to-
tul excepţionale. Totdeauna va exista însă un fac-
tor politic, ce va lua o decizie (evident, o decizie 
politică), un factor strategic, a cărui menire este 
să stabilească în ce mod, cu ce forţe şi mijloce va 
fi îndeplinită această decizie, uneori şi un factor 
operaţional, care va asigura poziţionarea forţelor şi 
mijloacelor pentru punerea în operă a deciziei (dar 
acest lucru îl poate realiza şi factorul strategic) şi 
un factor tactic, ce va acţiona efectiv. 

Desigur, şi aceasta este o schemă destul de sim-
plificată a raporturilor care se creează între nivelu-
rile acţiunii, dar important este să se ţină seama de 
aceste componente şi, evident, de relaţiile şi deter-
minările dintre ele.

Interdependenţa nivelurilor

Politica, strategia şi tactica se susţin reciproc. 
Relaţiile dintre ele nu sunt doar de subordonare, 
ci şi de intercondiţionare. Odată cu trecerea la o 
filozofie de reţea, în care informaţia va circula în 
timp util între toate componentele sistemului, mul-
te dintre funcţiunile de odinioară vor dispărea sau 
se vor conexa între ele, astfel încât reţeaua (care 
se prezintă, deopotrivă, ca un sistem de sisteme şi 
ca un proces, întrucât ea trebuie să fie totdeauna 
funcţională şi să interconecteze toate, dar absolut 
toate componentele sistemului sau procesului) va 
fi din ce în ce mai mult un întreg, având o vocaţie 
integratoare. Cele trei niveluri – politic, strategic 
şi tactic – se vor apropia foarte mult, se vor integra 
într-un sistem mare, dar nu se vor contopi. Fiecare 
îşi va păstra individualitatea, însă nu va putea exis-
ta sub nici o formă fără celelalte.

Generalul de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva este cercetător ştiinţific gr. I la Centrul de Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. A scris 
numeroase lucrări de strategie, între care „Strategia acţiunilor rapide“, Editura AISM, 2003, „Stra-
tegie militară pentru viitor“, Editura Paideia, 2003, „Arta militară de-a lungul mileniilor“, Editura 
CTEA, 2004, coautor, „Războiul viitorului, viitorul războiului”, Editura UNAp, 2004, coautor, „Eseu 
despre arta strategică“, Editura Militară, 2005, coautor, „Strategia de parteneriat, parteneriatul stra-
tegic“, Editura UNAp, 2006, coautor, precum şi studii, articole, eseuri despre arta militară şi cultura 
strategică, publicate la Editura UNAp „Carol I” şi în reviste de specialitate.
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GLOBALIZARE ŞI DECIZIE  
POLITICĂ ŞI MILITARĂ 

Dr. Eugen SITEANU

Globalizarea este un proces complex şi dina-
mic, cu multiple faţete – pozitive şi negative –, în 
funcţie de deciziile luate de mai marii lumii, care 
ar putea ajuta omenirea să se dezvolte într-o nouă 
arhitectură internaţională de securitate, într-o 
lume a păcii. Dar, în acest proces, oamenii trebuie 
să se respecte reciproc şi să accepte coexistenţa 
cu toate religiile şi culturile şi, mai ales, să lase 
deoparte ceea ce-i separă, pentru a pune accentul 
pe ceea ce-i aseamănă. Astăzi, dar mai ales în vii-
torul apropiat, societatea globală va avea capaci-
tatea de a înţelege necesitatea luării unor decizii 
globale, prin structurile de decizie globală, pentru 
a soluţiona problemele globale ale omenirii.

În condiţiile actualului fenomen de globalizare, 
lumea, inclusiv organizaţiile, armatele, se află în 
continuă schimbare şi transformare. Sursele acestui 
complex proces sunt schimbările din mediul eco-
nomic, politic, militar, social, creşterea demografi-
că etc. Un element esenţial este acela că, astăzi, a 
sporit viteza de producere a acestor schimbări şi, 
de aceea, schimbarea trebuie să devină obiectul de 
studiu al ştiinţelor politice şi militare şi al deciziei 
politice şi militare. Fără îndoială că şi răspunsul 
la schimbare trebuie să devină o preocupare ma-
joră şi o prioritate a factorilor de decizie politică 
şi militară. 

Procesul de globalizare presupune anumite 
schimbări ale modului tradiţional de percepere a 
societăţii, a statului, a relaţiilor internaţionale etc. 
Există teorii care prezintă globalizarea ca şi cum 
ar fi globalitatea cunoscută din istoria societăţii 
omeneşti sau care arată avantajele şi dezavantajele 
globalizării, ajungând la soluţii şi concluzii erona-
te, extreme, fie ale unui Rai pe Pământ, fie ale unei 
globalizări apocaliptice, înspăimântătoare. Dar se 
ştie că istoria războaielor reprezintă de fapt feno-
menologia unui principiu arhicunoscut: tendinţa 
fiecărei părţi de a controla alte părţi, ba, dacă ar 
fi posibil, de ce nu, chiar întregul (toate părţile). 

Acesta este principiul adversităţii - fostul principiu 
ordonator al lumii, care a propulsat hegemonismul 
la stadiul actual de dezvoltare. Este însă posibil ca 
globalizarea să fie guvernată de un alt principiu 
ordonator al lumii (principiul competiţiei), care să 
reaşeze puterile lumii pe o altă scară de valori şi să 
le gestioneze după alte criterii, într-o nouă ordine 
economică şi politică, ce se cere descoperită cât 
mai repede de factorii de decizie politică şi mili-
tară. 

De asemenea, globalizarea influenţează vechi-
le mecanisme şi procese de guvernare a statelor, 
în domeniul gestiunii macroeconomice şi în cel al 
relaţiilor cu diferiţi actori de pe scena internaţio-
nală. Economia în tranziţie a României trebuie să 
se adapteze acestor provocări şi să facă faţă unui 
adevărat război economic, fără precedent în istoria 
ţării, care poate genera distrugeri ale unor entităţi 
economice, ştiinţifice etc. Toate acestea şi multe 
altele, dintre care unele aparţin domeniului militar, 
se produc sub influenţa procesului de globalizare, 
care erodează instrumentele aflate la dispoziţia sta-
telor mici şi mijlocii. 

În aceste condiţii, România trebuie să fie capa-
bilă să-şi creeze şi să-şi menţină performanţa func-
ţională şi de randament, pe fondul schimbărilor ce 
au loc permanent în lume, conform principiului 
dezechilibrului favorabil. 

În conformitate cu acest principiu, un sistem 
poate avea capacitatea de a-şi menţine performan-
ţa şi dinamica dintre părţi într-un sistem capabil 
să limiteze progresiv starea departe de echilibru. 
În această societate globală, toate instituţiile (care 
sunt sisteme deschise) trebuie să se autoorganize-
ze, pentru că globalizarea este expresia funcţiona-
lă a libertăţilor la care a visat mereu omul. Iată şi 
câteva libertăţi: liberalizarea completă a tuturor 
pieţelor; libertatea deplină a comerţului; cucerirea 
şi păstrarea pieţelor se va baza, în primul rând, pe 
performanţa economică; forţa de muncă, persoa-
nele şi capitalul vor circula liber. 
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La un moment dat se credea că statele naţio-
nale sunt în pericol să dispară. Astăzi, se constată 
că pericolul este mai mic, însă există şi nu trebuie 
scăpat nici un moment din vedere. Ba, mai mult, se 
poate agrava oricând, în asemenea măsură încât să 
ameninţe securitatea naţională. În prezent, asistăm 
la tot felul de războaie: informaţional, economic, 
diplomatic, psihologic, mediatic, în ciberspaţiu, 
cultural etc. În acest context, statele trebuie să ca-
ute alte instrumente, în locul celor clasice, inclusiv 
în domeniile politic şi militar, al deciziilor politice 
şi militare, în scopul unei mai bune gestionări a 
problemelor economice şi a relaţiilor politico-mi-
litare (interioare şi exterioare). Adesea însă gama 
lor de opţiuni este limitată de unele organizaţii in-
ternaţionale, cum ar fi, de exemplu, Fondul Mo-
netar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia 
Mondială a Comerţului etc. 

La o primă analiză se poate constata că în lume 
există o interconectare la nivel global fără prece-
dent, care a depăşit stadiul de blocuri comerciale 
şi a dat naştere unei epoci globale, unui capitalism 
global. Globalizarea este greu de definit, deşi exis-
tă foarte multe definiţii ale acestui concept. Este 
dificil de definit, pentru că reprezintă un proces 
spectaculos, nebulos şi greu de înţeles. 

Cea mai uzitată definiţie a globalizării este ur-
mătoarea: „Globalizarea reprezintă procesul prin 
care distanţa geografică devine un factor tot mai 
puţin important în stabilirea şi dezvoltarea relaţii-
lor transfrontaliere de natură economică, politică şi 
socio-culturală. Reţelele de relaţii şi dependenţele 
dobândesc un potenţial tot mai mare de a deveni 
internaţionale şi mondiale“1.

Globalismul încearcă, astăzi, să se propună 
drept globalizare propriu-zisă2. Globalismul în-
seamnă că o parte (un stat sau o coaliţie) domină 
toate celelalte părţi ale lumii (ale globului pămân-
tesc). Dar „distribuţia puterilor în manieră globa-
listă (...) întârzie recurgerea la noul principiu ordo-
nator al lumii, care se anunţă a fi competiţia, pentru 
că, în situaţia de competiţie, s-ar redisputa confi-
gurarea mecanismelor de gestiune a puterilor între 
părţile întregului. În aceste condiţii, învingătorul 
n-ar mai putea să ia totul şi definitiv. Formulări de 
genul ‘Globalizarea va fi americană sau nu va fi 
deloc’ arată temeiurile adânci ale globalismului şi 
interesul acestuia de a se substitui globalizării, al-
terându-i sensurile şi mobilurile”3. 

Actorii sociali, politici şi economici îşi corelea-
ză activităţile şi reacţiile la mişcările şi interacţi-

unile mondiale (globale) care au deja un caracter 
„standardizat”. 

Ca urmare, toate aceste mişcări planetare sunt 
intercondiţionate: „Deciziile de ordin politic afec-
tează strategiile economice, care, la rândul lor, 
afectează reacţiile sociale, şi invers. Astfel, în noua 
lume globală, nu numai că trebuie să ne adaptăm 
dependenţelor dintre configuraţiile locale şi reţele-
le mondiale semiautonome, ci trebuie să acordăm 
o atenţie sporită acţiunilor condiţionate de reacţiile 
actorilor din cele trei sfere de acţiune”4, la care se 
adaugă şi sfera militară.

Lumea se îndreaptă către o „Societate Civi-
lă Globală” şi către o guvernare globală, în care 
puterea unor guverne este în creştere, iar a altora 
în descreştere (este vorba de guvernele naţionale). 
De aici rezultă că guvernele trebuie să se reconsti-
tuie şi să se restructureze cât mai repede cu putin-
ţă, punând accentul pe forţele modernităţii, spre a 
câştiga noi pieţe şi a le recâştiga pe cele vechi sau 
pe cele pierdute. Această problemă complexă şi de 
o amploare fără precedent se poate rezolva pe baza 
cercetării ştiinţifice, a noilor tehnologii, a învăţă-
mântului şi educaţiei, în cadrul economiei de piaţă, 
care se impune a fi consolidată. 

În acest cadru complex şi dinamic, România 
trebuie să pună în funcţiune trinomul creştere-dez-
voltare-modernizare, să stârpească corupţia etc. 
Dacă o societate este coruptă, atunci, în mod nor-
mal şi logic, şi armata ar putea fi coruptă, pentru că 
face parte din acea societate. Am dat acest exem-
plu pentru a se înţelege că armata şi, în general, 
viaţa militară nu pot fi rupte de societatea civilă, 
iar deciziile politice şi militare sunt legate strâns 
de toate celelalte decizii. 

Deciziile – politice, financiare, economice, cul-
turale, diplomatice etc. - au toate partea lor poli-
tico-militară, uneori de o importanţă excepţiona-
lă, pentru că aproape toate acţiunile şi activităţile 
umane au legătură, într-o formă sau alta, cu feno-
menul politico-militar. Pe aceste fundamente se 
poate transforma şi moderniza armata noastră. 

Deciziile trebuie să se înlănţuiască într-o ordine 
firească, şi nu oricum doresc unii sau alţii dintre 
politicieni. Deciziile politico-militare cer respec-
tarea unei logici, într-o coerenţă politico-econo-
mico-militară, adică a unei logici sistemice, în 
care toate forţele să fie dirijate în acelaşi sens, al 
dezvoltării armonioase a societăţi, culturii, educa-
ţiei, economiei, armatei etc. Exemple putem găsi 
multe: în Suedia, Olanda, Danemarca, Norvegia, 
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Grecia, Turcia etc. Din ele învăţăm să oprim decă-
derea economiei, să o relansăm, să apărăm valorile 
naţionale, care sunt, în acelaşi timp, şi ale Europei 
unite, să evităm eroziunea instituţiilor şi a firme-
lor româneşti. Clasa politică trebuie transformată, 
pentru ca, în totalitatea ei, să apere interesul naţio-
nal, precizat în Constituţia României. 

În procesul de globalizare se transformă pute-
rea oricărui stat, dar şi politica militară a statelor 
naţionale, care sunt obligate să lupte pentru exis-
tenţă, căci fără luptă ar putea să dispară. 

Este nevoie de o cale de urmat, şi aceasta se 
poate baza pe un sistem economico-politic sau, 
mai bine-zis, pe un sistem economico-politico-
tehnico-ştiinţific, în care să aibă un cuvânt de spus 
şi oamenii de ştiinţă. Cu alte cuvinte, aceştia nu 
trebuie ignoraţi, ci întrebaţi de guvernanţi, care, în 
faţa argumentelor ştiinţifice, să renunţe la decizii 
voluntariste, în scopul unei mai rapide integrări 
europene şi al întăririi capacităţii de apărare a ţă-
rii. 

Bine elaborate, deciziile politico-militare luate 
după Revoluţia din Decembrie 1989 au asigurat o 
evoluţie pozitivă a României în domeniul militar, 
de apărare şi securitate. Ţara noastră a luptat pen-
tru înfăptuirea unor reforme în scopul integrării ra-
pide în NATO, reuşind să depăşească momentele 
de criză internă, regională şi internaţională. Tot ca 
urmare a acestor decizii, România a trimis trupe în 
misiuni internaţionale, sub egida ONU sau NATO, 
în Kosovo, Bosnia, Afghanistan şi Irak şi a dez-
voltat anumite capabilităţi specializate (vânători 
de munte, trupe CBRN, poliţie militară, infanterie 
uşoară, detaşamente de informaţii etc). Aceste ca-
pabilităţi corespund scopurilor pe care le au Forţa 
de Răspuns a NATO şi Forţa Europeană de Reacţie 
Rapidă. 

Prin crearea acestor forţe specializate, ţara 
noastră poate pune la dispoziţia Alianţei trupe de 
elită, câştigând credibilitate pe plan mondial. 

Ca urmare a implicării sale în acţiunile iniţiate 
şi conduse de comunitatea internaţională pentru 
contracararea crizelor din ultimii ani, România a 
demonstrat că poate face faţă eforturilor pe care 
le presupune apartenenţa ei la structurile Organi-
zaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi poate fur-
niza stabilitate în interior, dar şi în afara graniţelor 
sale. 

Fenomenul de globalizare a determinat şi trans-
formarea războiului într-un război bazat pe reţea 
(RBR). În războiul bazat pe reţea, toate informa-

ţiile cu privire la inamic şi forţele proprii, starea 
şi mişcarea acestora, nevoile de aprovizionare şi 
disponibilitatea mijloacelor aliate şi ale inamicu-
lui dispuse pe spaţii mari, la distanţe apreciabile, 
trebuie dirijate de către factorii de decizie politică 
şi militară cât mai repede şi în cel mai desăvârşit 
secret. 

Dacă aceste informaţii ajung oportun şi în for-
ma adecvată la decidenţii politici şi militari, aceş-
tia ar putea elabora decizii optime într-un conflict 
sau într-un eventual război bazat pe reţea.

Pentru dezvoltarea capabilităţilor RBR este ne-
voie de un suport, de un sistem informatic inte-
grat. Iar Armata României trebuie să planifice şi să 
realizeze urgent un sistem informatic integrat, ca 
suport pentru dezvoltarea capabilităţilor RBR5.

Utilizând sistemul informatic integrat, factorii 
de decizie politică şi militară vor putea să accese-
ze informaţiile şi resursele în orice moment şi să 
se interconecteze cu oricare comandament sau cu 
oricare utilizator din reţea, prin voce, imagine sau 
date. În aceste condiţii, factorii de decizie vor avea 
mereu o imagine întrunită a acţiunilor militare pe 
acelaşi monitor, ceea ce le va fi de mare ajutor în 
luarea oportună a unei decizii politico-militare op-
time.

Pentru a le permite să ia decizii optime, în sis-
temele informatice întrunite (SC4I) vor exista di-
verse aplicaţii de planificare şi conducere a acţiu-
nilor militare, de colectare, transmitere, procesare, 
stocare şi afişare a datelor. SC4I va ajuta decidenţii 
militari să estimeze prompt situaţia, pentru a plani-
fica judicios acţiunile întrunite ale forţelor naţiona-
le, aliate sau de coaliţie.

Marile puteri folosesc din plin tehnologia in-
formaţiei şi Internetul pentru a-şi pune în aplicare 
deciziile lor strategice. În acelaşi timp, şi teroriştii 
lumii procedează în mod asemănător. 

„Aparent, informaţia este liberă şi complet 
scăpată de sub orice control, fiecare putând afla, 
fără nici un fel de dificultate, tot ceea ce doreşte 
să ştie. Există o aşa de largă diversitate a sisteme-
lor de informaţii, încât, practic, controlul lor pare 
imposibil. 

Cu alte cuvinte, informaţia n-ar mai putea fi 
controlată, ea controlează însă totul. 

Tocmai de aceea, ea poate fi (şi este) folosită, în 
dezordinea informaţională de azi, ca instrument de 
putere pentru mâine, în primul rând pentru realiza-
rea unei anumite ordini informaţionale (care este 
sistemul nervos al noii ordini mondiale) în dezor-
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dinea reorganizării politice, economice şi culturale 
a lumii”6.

Fără îndoială că globalizarea îşi va arăta se-
cretele în viitor, printre care şi noua arhitectură de 
repere relaţionale care vor ajuta lumea să se dez-
volte fără traumele războaielor şi să vindece rănile 
istoriei. În cadrul globalizării, oamenii vor înţelege 
în sfârşit că trebuie să accepte tot ceea ce îi asea-
mănă şi să lase deoparte ceea ce-i separă. Procesul 
de globalizare nu înseamnă numai tranziţia post-
capitalistă, ci şi tranziţia postcomunistă plus cea 
postcapitalistă. Societatea globală va fi capabilă să 
ia decizii globale prin structurile de decizie globa-
lă – numai aşa va putea să soluţioneze problemele 
globale ale omenirii. 

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

Colonelul (r) prof.univ.dr. Eugen SITEANU este profesor asociat în Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I”. A publicat numeroase lucrări de specialitate în următoarele domenii: 
management, fiabilitate, mentenanţă, securitate naţională, strategie militară, artă militară etc. 

 NOTE:

1 Ioan BARI, Probleme globale contemporane, Editura 
Economică, Bucureşti, 2003, p. 34.

2 Cercetări realizate în cadrul programului instituţional, 
nefinanţate sau finanţate prin GRANTURI CNCSIS de tip A, 
Editura ASE , Bucureşti, 2004, p. 37.

3 Ibidem, p. 35.
4 Ioan BARI, op. cit., p. 35.
5 Vezi General-maior conf. univ. dr. Dumitru CRISTEA, 

Sistemul informatic integrat al Ministerului Apărării Naţiona-
le − suport pentru dezvoltarea capabilităţilor de război bazat 
pe reţea, Revista de ştiinţe militare, anul V, 2005, nr.2 (9), 
Bucureşti, p. 30.

6 General dr. Mircea MUREŞAN, general de brigadă (r) 
dr. Gheorghe VĂDUVA, Războiul viitorului, viitorul răz-
boiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucu-
reşti, 2004, pp.109-110.
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RESURSELE NATURALE - OBIECT 
AL UNOR AMPLE DEZBATERI 

INTERNAŢIONALE
Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN

În ultimul deceniu, în procesul de formulare 
de către statele lumii a politicii lor externe a fost 
nevoie de acordarea unei mai mari atenţii proble-
melor legate de resursele naturale. Motivele prin-
cipale: în primul rând, atât economiile dezvoltate, 
cât şi cele în curs de dezvoltare depind din ce în ce 
mai mult de resursele energetice, iar, în al doilea 
rând, întrucât epuizarea acestora din urmă este un 
fenomen real. 

În acest context, posesia, disponibilitatea şi 
utilizarea efectivă a resurselor naturale, în special 
a celor energetice, reprezintă o sursă de tensiuni, 
crize şi chiar conflicte. Din aceste motive, resursele 
naturale reprezintă obiectul unor ample dezbateri 
internaţionale, ce urmăresc să rezolve problemele 
legate, pe de o parte, de existenţa lor, iar pe de altă 
parte, de împărţirea acestora.

Despre problematica resurselor naturale, cu de-
osebire energetice, s-a scris mult în literatura po-
litică şi economică de specialitate, resursele aflân-
du-se, de-a lungul timpului, în centrul deliberărilor 
şi negocierilor vizând stabilirea unei noi alcătuiri a 
relaţiilor interstatale, ultimul deceniu al secolului 
trecut fiind, după cum menţionează şi Zbigniew 
Brzezinski, martorul unor răsturnări dramatice în 
politica mondială1.

Cele mai importante resurse sunt cele de hrană, 
de energie2 - elementul indispensabil pentru ma-
joritatea activităţilor umane - şi de materii prime, 
a căror problematică rămâne o preocupare de in-
teres major în actuala conjunctură internaţională, 
dată fiind amploarea fără precedent a solicitării 
acestor resurse. Cu atât mai mult cu cât, pe de o 
parte, toate economiile dezvoltate depind de re-
sursele energetice, oriunde pe glob, iar caracterul 
limitat şi spectrul epuizării lor devin tot mai evi-
dente. Pe de altă parte, prin amplificarea gradului 
de interdependenţă al ţărilor privind valorificarea 
acestor resurse, apar noi şi complexe probleme cu 
privire la necesitatea asigurării accesului tuturor 
statelor la resurse, în vederea susţinerii dezvoltării 

lor economice. Or, în opinia majorităţii analiştilor 
şi specialiştilor în domeniu, accesul sau pierderea 
accesului la aceste resurse poate avea consecinţe 
imprevizibile3.

Problemele care afectează disponibilitatea re-
surselor naturale sunt corelate. Ele au exercitat şi 
continuă să exercite o influenţă reală, cu impact 
major asupra politicii externe a statelor, disponibi-
litatea resurselor naturale rămânând şi în prezent o 
sursă de tensiuni şi potenţial conflict. 

Că este aşa o demonstrează, alături de multele 
argumente prezentate în literatura de specialitate, 
şi mai recentele probleme, dificultăţi şi îngrijorări 
apărute chiar la începutul lui ianuarie 2006: criza 
gazelor naturale ruseşti, criza negocierilor în dosa-
rul nuclear iranian, care deja a ridicat preţul petro-
lului la 70 $ barilul4.

1. Aspecte istorice şi politice ale acoperirii 
necesarului de resurse naturale al societăţii

Există numeroase rapoarte şi studii, chiar dacă 
ele nu se referă la aceste probleme în termeni glo-
bali. Dintre lucrările de pionierat în materie, dar 
cu impact relativ redus, datorită circulaţiei lor, 
circumscrise mediilor de specialitate (medii spe-
cializate ale tehnologiilor, oamenilor de ştiinţă, 
economiştilor, uneori ale oamenilor politici) şi mai 
puţin accesibile publicului larg, pot fi menţiona-
te: „Resurse pentru libertate” (1952), „Penurie şi 
creştere: economia disponibilităţii de resurse na-
turale” (1963), „Resursele naturale şi dezvoltarea 
internaţională” (1964), „Produsele primare şi co-
merţul internaţional” (1965), ,,Resursele şi omul” 
(1968) etc. Lor li se adaugă, în anii următori, patru 
rapoarte ale Clubului de la Roma – „Limitele creş-
terii” (1972), „Omenirea la răspântie” (1974), 
„Restructurarea ordinii internaţionale” (1976) şi 
„Să ieşim din epoca risipei” (1976) -, o cunoscută 
serie de cercetări consacrată ,,elaborării unor mo-
dele globale ale lumii, în cadrul cărora resursele 
deţin un rol de frunte”.
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„Limitele creşterii”- după cum consemna Ilie 
Dodea, la publicarea în limba română de către 
Editura politică, în reputata colecţie „Idei contem-
porane”, a raportului către Clubul de la Roma in-
titulat ,,Să ieşim din epoca risipei” – este „primul 
născut publicistic de anvergură al Clubului de la 
Roma”. Elaborat în 1972, de un grup de specialişti 
din diferite domenii5 de la Institutul de Tehnologie 
din Massachusetts, condus de dr. Dennis L. Mea-
dows, raportul - redactat pe structura de rezisten-
ţă a modelului matematic propus de Jay Forrester 
- reliefa caracterul finit al resurselor şi inegala 
repartiţie a lor, dovedind un extrem pesimism în 
privinţa perspectivelor resurselor globului. Se evi-
denţiau, încă de atunci, două aspecte: pe de o par-
te, deteriorarea echilibrului cantitativ, limitarea 
resurselor existente la nivel planetar, de energie, 
apă potabilă, produse alimentare, materii prime, în 
general, şi cerinţele tot mai mari determinate de 
creşterea economico-socială, iar pe de altă parte, 
deteriorarea echilibrului calitativ al factorilor de 
mediu, prin acţiunea factorilor economici şi soci-
ali, poluarea apei, aerului şi solului.

Influenţa acestui raport, destinat, de această 
dată, opiniei publice mondiale, a depăşit cu mult 
aşteptările autorilor lui. Convingerea că trăim pe 
o planetă limitată, cu resurse limitate, începea să 
câştige teren la majoritatea celor ce au acordat, cât 
de cât, atenţie acestei probleme. Dacă populaţia 
globului, evoluţia industriei, poluarea mediului, 
consumul de resurse şi cel alimentar vor conti-
nua să crească în ritmurile de până atunci, limitele 
creşterii pe planetă vor avea ca rezultat, după cum 
susţineau autorii primului raport către Clubul de la 
Roma, un declin brusc şi necontrolabil în privinţa 
populaţiei şi a capacităţii industriale.

Şi autorii celui de-al doilea raport către Clubul 
de la Roma, intitulat Omenirea la răspântie, tră-
geau un veritabil semnal de alarmă: „Succesiunea 
rapidă de crize care cuprind în prezent întregul glob 
este cea mai clară indicaţie că omenirea se află la 
o răspântie a evoluţiei sale istorice”, iar analizele 
cele mai atente ale unor scenarii, bazate pe mode-
lul sistemului mondial elaborat de autorii raportu-
lui, duceau la concluzia inevitabilă potrivit căreia 
(…) „opţiunile de care dispune omenirea pentru a 
evita dezastrul se împuţinează, iar întârzierile în 
exercitarea opţiunilor sunt literalmente fatale”.

Dar, aşa cum avea să se demonstreze mai târ-
ziu, această concepţie, care recomanda promova-
rea strategiei creşterii „zero”, în scopul prevenirii 

epuizării timpurii a principalelor rezerve de mate-
rii prime, nu ţinea seama de progresul tehnic şi de 
impactul său hotărâtor asupra problemei materiilor 
prime. Autorii primului raport către Clubul de la 
Roma, şi nu numai ei, confundau, după cum obser-
va Ioan Bari, două noţiuni: finit şi epuizabil. Pen-
tru că resursele minerale nu se pierd prin folosire. 
Ele sunt încorporate în produse finite, cu alte ele-
mente, sunt indestructibile, adică, cum spunea şi 
Lavoisier, nimic nu se pierde, totul se transformă.

Şi cel de-al treilea raport către Clubul de la 
Roma, Restructurarea ordinii internaţionale, apă-
rut în 1976, reia problema resurselor, dar, de aceas-
tă dată, prin prisma unei noi ordini economice in-
ternaţionale. 

Pregătit sub coordonarea renumitului econo-
mist profesorul olandez Jan Tinbergen, mulţi ani 
preşedinte al Comitetului ONU pentru planificarea 
dezvoltării, raportul se distinge de primele două 
atât prin viziune, cât şi sub aspectul concluziilor şi 
soluţiilor preconizate. „Analize recente - se men-
ţionează în raport - au arătat că temerile exprimate 
în ultimii ani în legătură cu epuizarea resurselor 
naturale s-ar putea să fie exagerate, cel puţin în 
unele cazuri. Mai mult, pe termen lung, şi presu-
punând că progresele în crearea unei ordini inter-
naţionale economice şi sociale echitabile conduc 
la o comasare a resurselor mondiale materiale şi 
nemateriale, resursele minerale vor trebui privite 
ca un patrimoniu comun al întregii omeniri”. 

Autorii celui de-al patrulea raport către Clubul 
de la Roma6, apărut în 1976, sub titlul Beyond the 
Age of Waste (în limba română, Să ieşim din epo-
ca risipei), sunt fizicianul Dennis Gabor, laureat 
al Premiului Nobel, şi Umberto Colombo, copre-
şedinţi ai grupului de lucru7, Alexander King şi 
Ricardo Galli. Studiul, a cărui concluzie esenţială 
este cerinţa imperativă „de a reduce risipa în sco-
pul prelungirii disponibilităţii de resurse naturale 
şi al limitării perturbaţiilor ecosistemului”, demon-
strează şi necesitatea unor schimbări în politicile 
instituţionale, pentru ca cercetarea şi dezvoltarea 
să poată fi efectiv cultivate şi aplicate – ştiinţa şi 
tehnologia constituind elemente inestimabile în 
rezolvarea gravelor probleme puse de caracterul 
limitat al resurselor. „Pentru resursele naturale, 
experţii nu prevăd nici o limită critică”, se conclu-
zionează, de asemenea, în raport.

Cu alte cuvinte, tendinţa, în viitor, trebuie să fie 
spre o economie bazată, în măsura posibilului, pe 
sursele de energie practic inepuizabile, pe folosi-
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rea materiilor prime larg disponibile sau regene-
rabile, pe un reciclaj permanent al materiilor rare, 
pe o gestiune inteligentă a resurselor alimentare şi 
a calităţii mediului înconjurător şi, nu în ultimul 
rând, pe tehnologii cu consum redus de energie şi 
de materii prime. 

Pentru a se atinge aceste obiective, susţin au-
torii, instituţiile ar trebui profund îmbunătăţite la 
nivel naţional şi internaţional, educaţia, stilul de 
viaţă şi condiţiile de muncă ar trebui modificate 
şi, pe termen lung, transformată scara de valori a 
societăţii.

Studii şi lucrări la fel de interesante vor mai 
continua. Literatura politică şi economică de spe-
cialitate mai menţionează lucrări ale unor speci-
alişti de notorietate mondială, studii economice 
elaborate de mari colective interdisciplinare sub 
egida ONU, UNCTAD, ONUDI, UNESCO, FAO, 
comunicări şi intervenţii în cadrul unor congrese 
ale Asociaţiei Internaţionale de Economie8, alte 
studii şi lucrări patronate de Fundaţiile Dag Ham-
marschold şi Bariloche, Fundaţia Internaţională 
pentru Alternativele Dezvoltării, Federaţia Mondi-
ală pentru Studierea Viitorului, Institutul de Ştiinţe 
Social-Economice al Lumii a Treia etc. şi, desigur, 
relevante pentru demersul nostru. De exemplu, lu-
crarea Următorii 200 de ani. Un scenariu pentru 
America şi întreaga lume, elaborată de Herman 
Kahn, William Brown şi Leon Martel, cu asisten-
ţa de specialitate a Institutului Hudson din Statele 
Unite, apărută în 1977 şi care se deosebeşte în mul-
te privinţe de cele anterioare. Autorii lucrării sunt 
convinşi că, folosind inteligenţa umană şi printr-
o mai bună administraţie, creşterea economică ar 
putea continua pentru o perioadă considerabilă de 
timp şi spre binele omenirii. Există o abundenţă de 
materii prime pentru generaţiile viitoare, după cum 
susţin autorii, şi, cu cât omul se dezvoltă sub raport 
economic şi tehnic, abundenţa va fi mai mare. Re-
feritor la energie, autorii lucrării consideră că per-
spectivele energetice pe termen lung pot fi foarte 
bune, chiar dacă embargoul de atunci al petrolului 
arăta cât de vulnerabilă este lumea pe termen scurt. 
La fel şi în domeniul resurselor alimentare, unde, 
cu excepţia fluctuaţiilor regionale cauzate fie de 
dezastre naturale, politici inadecvate ori folosirea 
necorespunzătoare a resurselor, perspectiva pe ter-
men lung indica existenţa unor rezerve adecvate 
de alimente.

Viitorul economiei mondiale este un alt studiu, 
de astă dată sub egida ONU, condus de economis-

tul Wassily Leontief, laureat al Premiului Nobel, 
care, potrivit analiştilor şi experţilor în domeniu, 
se impune atât prin ţinuta ştiinţifică, cât şi prin 
valoarea teoretică şi operaţională a concluziilor, 
recomandărilor şi soluţiilor preconizate. Studiul 
demonstrează că limitele cu care se confrun-
tă omenirea sunt „nu atât de natură fizică, cât de 
natură politică, socială şi instituţională”, ceea ce 
dovedeşte lipsa de temei a concepţiilor fataliste 
despre viitorul omenirii, la care deja ne-am referit. 
De asemenea, şi lucrarea intitulată Industria la ori-
zontul 2000 – noi perspective este un studiu inte-
resant, conceput într-o relaţie directă cu obiectivul 
instituirii unei noi ordini economice internaţionale, 
prin prisma sarcinilor specifice în domeniul indus-
trializării. Studiul a fost elaborat în anul 1979, tot 
sub auspiciile ONU, şi supus examinării statelor 
membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (ONUDI), la cea de-a treia 
sa Conferinţă Generală, desfăşurată la New Delhi, 
India, în ianuarie-februarie 1980. 

Potrivit aprecierilor din literatura de specialita-
te, şi studiul menţionat anterior se inspiră din prin-
cipiul fundamental care arată că „restructurarea 
economiei mondiale trebuie să implice o restruc-
turare a industriei mondiale şi, în fapt, să coincidă 
cu aceasta”9. Problematica resurselor este tratată în 
studiu în conexiune directă cu cerinţele procesului 
de industrializare mai rapidă a ţărilor în curs de 
dezvoltare. Reţine atenţia relevanţa premisei de la 
care se porneşte, sintetizată, credem, concludent, 
în acest paragraf: „Epuizarea din ce în ce mai rapi-
dă a resurselor energetice neregenerabile ar trebui 
să aibă o influenţă determinantă asupra structurii 
industriei şi asupra modului de viaţă al populaţii-
lor. Costul formelor atât clasice, cât şi neclasice de 
energie va rămâne ridicat, ceea ce va antrena o mo-
dificare a proporţiilor revenind diferiţilor factori ai 
producţiei industriale. O nouă generaţie de tehnici 
slab consumatoare de energie va trebui, aşadar, să 
fie creată, care va furniza un nou teren pentru inde-
pendenţa şi cooperarea mondială”.

La fel de relevantă pentru studiul propus este 
şi lucrarea intitulată Nord-Sud. Un program pen-
tru supravieţuire. În fapt, este vorba de un raport 
al Comisiei independente cu privire la problemele 
dezvoltării internaţionale, publicat în 1980. Rezul-
tat al unei investigaţii de doi ani, şi acest raport 
se constituie într-o cuprinzătoare analiză politică 
a celor mai importante probleme din ţările în curs 
de dezvoltare, însoţite, cum era şi firesc, de reco-
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mandări şi un program de priorităţi pentru solu-
ţionarea, prin dialog şi cooperare, a problemelor 
aflate, atunci, la baza contradicţiilor profunde din-
tre Nord şi Sud. 

După cum se menţionează în literatura de spe-
cialitate, raportul consacră, ca particularitate şi 
distincţie faţă de studiile şi elaborările anterioare, 
un capitol special aspectelor privind dezarmarea şi 
dezvoltarea. Pledează pentru adoptarea unor mă-
suri concrete de dezarmare, pe temeiul unui nou 
concept de securitate, şi relevă faptul că „într-un 
context global, adevărata securitate nu poate fi ob-
ţinută printr-o acumulare enormă de arme – apărare 
în sens îngust –, ci numai prin crearea condiţiilor 
fundamentale pentru relaţii paşnice între naţiuni şi 
rezolvarea nu numai a problemelor militare, ci şi a 
problemelor cu caracter nemilitar”. Problematicii 
resurselor îi rezervă două capitole: unul referitor la 
comerţul cu produse, celălalt la energie, propunân-
du-se, totodată, atât un „program de urgenţă” pri-
vind negocierile în domeniul energiei, cât şi crea-
rea, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite, a 
unui „centru de cercetări globale asupra energiei”.

2. Caracterizarea consumului de resurse 
naturale ale societăţii

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie 
(AIE), numai în anul 2001, nouă state ale lumii au 
consumat 57% din producţia de petrol a anului, iar 
cinci dintre ele sunt membre ale grupului (G8)10, 
adică a grupului celor mai puternic industrializate 
ţări ale lumii. 

De asemenea, în anul 2003, consumul a fost de 
aproximativ 125 milioane de barili pe zi, ceea ce 
ar însemna - la o creştere anuală a cererii de petrol 
cu aproximativ 2% - o creştere a producţiei curente 
cu circa 80% până în anul 2015, pentru a se asigura 
consumul. Or, potrivit aceloraşi surse, câmpurile 
petrolifere sunt în declin cu circa 5% pe an.

Mai mult, într-un studiu recent al Băncii Mon-
diale se arată că zece ţări din cele 208 ale lumii 
controlează, în prezent, 75 la sută din economia 
lumii. 

Dintre acestea, Statele Unite, care reprezintă cea 
mai puternică economie a lumii, sunt cel mai mare 
importator de petrol, urmat de Japonia şi China, 
cu o dezvoltare economică impresionantă, care îşi 
asigură 60% din necesarul de petrol din Orientul 
Mijlociu, ceea ce explică, în parte, şi atenţia faţă 
de evenimentele din regiune şi, de ce nu, chiar im-

plicarea cu asistenţă militară în state precum Iran 
şi Siria.

Ţările dezvoltate din Europa şi America de 
Nord vor produce mai puţin petrol şi gaze din sur-
se proprii şi, prin urmare, vor fi mai dependente 
ca oricând de importurile de la OPEC, de la sta-
tele producătoare de petrol şi gaze, în special din 
Orientul Apropiat, din Rusia şi din ţările din jurul 
Mării Caspice. 

Totuşi, Golful Persic continuă să rămână fur-
nizorul major de petrol al economiei globale, iar 
economiile industrializate importă două treimi din 
acesta şi 70% din petrolul exportat de către Orga-
nizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), ţări 
cu rol foarte important pe piaţa petrolului.

Ţările membre OPEC rămân principali furni-
zori de energie şi pentru Uniunea Europeană, cu 
aproximativ 50% din nevoile de consum. Şi, pe 
măsură ce consumul de energie va creşte, va spori 
şi dependenţa Uniunii faţă de furnizorii săi, esti-
mată, în anul 2020, până la 70% pentru gaz şi 90% 
pentru petrol. Or, în condiţiile unor dificultăţi tot 
mai evidente în asigurarea acestor nevoi cu astfel 
de resurse, se impune nu numai o diversificare a 
surselor energetice, ci şi găsirea unor alternative 
energetice, cum ar fi forţa naturală a vântului, valu-
rilor, râurilor, căldura solară şi a magmei. În Dane-
marca, spre exemplu, 20% din energia electrică e 
produsă cu ajutorul vântului. Germania, Olanda şi 
Spania au trecut şi ele la energia eoliană, iar India 
pretinde un loc fruntaş în lume în ceea ce priveşte 
capacitatea de utilizare a unei asemenea energii. 

Mai mult, înseşi Statele Unite folosesc peste 
13 mii de turbine eoliene, care generează energie 
electrică. De asemenea, circa 16% din totalul ener-
giei electrice este furnizat de aproximativ 430 de 
reactoare nucleare, Raportul International Energy 
Agency pe anul 2003 menţionând şi alte reactoare, 
la acea dată, în stadiu de construcţie, din care 17 în 
ţările în curs de dezvoltare din Asia. 

Desigur, mult aşteptata victorie în Irak şi per-
spectiva influenţării pieţei petrolului nu pot avea 
decât un impact pozitiv asupra celei mai mari eco-
nomii a lumii. Economia americană ar avea un vii-
tor asigurat. Organizaţia pentru Cooperare Econo-
mică şi Dezvoltare (OECD) estima, încă din 2003, 
o creştere de 2,7%. În contextul în care majoritatea 
economiilor europene se dezvoltă din ce în ce mai 
lent, iar Japonia aproape că stagnează, Statele Uni-
te rămân principalul motor care ar putea impulsio-
na creşterea globală11. 
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Dar, semnalele12 încă de la declanşarea inter-
venţiei în Irak indicau faptul că ritmul de creştere 
a economiei americane nu va depăşi 2,2% şi că pe 
întreg anul 2003 va ajunge la abia două treimi din 
maximele perioadei 1992 – 2000, previziuni deloc 
optimiste. 

Chiar dacă operaţiunile militare de anvergură 
au fost declarate încheiate pe 1 mai 2003, dezvol-
tarea în SUA şi în întreaga lume - afirma, încă, de 
atunci, David Weiss, economist şef la agenţia in-
ternaţională de rating de Credit&Standard Poor’s 
- ,,va fi în continuare ştearsă, în cel mai bun caz, iar 
consumatorii şi oamenii de afaceri vor fi nevoiţi să 
facă faţă aceleiaşi economii fragile”. 

Realitatea este că războiul continuă. Fără cli-
şee tipice confruntărilor armate clasice, dar cu toa-
te consecinţele negative ale acestora, dintre care 
primeză insecuritatea şi instabilitatea. Şi, potrivit 
celor mai recente estimări ale Fondul Monetar In-
ternaţional (FMI), creşterea economică mondială 
se va încetini uşor în acest an, la 4,25%.

Deocamdată, ritmul de dezvoltare al celor mai 
industrializate state ale lumii va fi moderat pentru 
acest an, datorită preţului tot mai ridicat al petro-
lului, care deja a atins 70 $ barilul, atât din cauza 
cererii mari a Statelor Unite, unul din cei mai mari 
consumatori de petrol la nivel mondial13, cât şi a 
dosarului nuclear iranian şi a rezultatului ultimelor 
alegeri din această ţară, care, prin noul preşedinte 
ales, Mahmud Ahmadinejad, au adus în funcţia su-
premă în stat un preşedinte antiamerican. 

Orice perturbaţie apărută pe plan internaţional 
în domeniul energetic (creşterea preţului petrolu-
lui, spre exemplu) afectează şi securitatea naţiona-
lă a fiecărui stat, şi nu doar dimensiunea energetică 
a acesteia. 

Aceasta explică, credem, suficient de elocvent, 
de ce o parte însemnată a politicilor externe, dar şi 
a celor de putere este preocupată de accesibilitatea 
conductelor şi terminalelor, viitoarelor trasee pen-
tru conducte, de parteneriate etc., iar geopolitica 
de astăzi este, tot mai mult, dominată de ,,strategia 
resurselor”, îndeosebi a celor energetice14. 

Geopolitica, după cum bine argumentează şi 
Paul Claval într-una din lucrările sale15, îi obligă 
pe subiecţii săi să ia în considerare ,,totalitatea pre-
ocupărilor actorilor prezenţi pe scena internaţiona-
lă” şi este permanent ,,interesată de calculele uno-
ra sau altora, de obiectivele ce vizează cooperarea 
sau destinderea relaţiilor, dar şi utilizarea forţei 
sau de jocurile viclene”. 

NOTE:

1 Zbigniew BRZEZINSKI, Marea tablă de şah 
– Supremaţia americană şi imperativele sale geo-
strategice, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, 
p. 11. 

2 În opinia autorilor celui de-al patrulea raport către 
Clubul de la Roma, şi nu numai, dezbaterea privitoa-
re la energie este adesea complicată, prin ambiguitatea 
ce rezultă din întrebuinţarea improprie a unor termeni 
precum ,,producţie” sau ,,consum” de energie ori din 
comparaţia incorectă a diferitelor forme de energie.

3 Vezi: Nicolae DOLGHIN, Geopolitica. Dependen-
ţele de resursele energetice, în Studii de securitate şi 
apărare, vol.1, Editura Universităţii Naţionale de Apă-
rare, Bucureşti, 2005, pp. 118-151; C.G.BALABAN, 
Consumul de resurse naturale al societăţii, creşterea 
economică şi dezvoltarea durabilă, în Tratat: Valorifi-
carea resurselor naturale, vol. II: Creşterea eficienţei 
valorificării resurselor naturale, Editura International 
University Press, Bucureşti, 2005, pp. 58-68.

4 Potrivit agenţiilor internaţionale de presă, Iranul a 
cerut OPEC reducerea producţiei de petrol cu 1 milion 
de barili pe zi şi o creştere cât mai mare a preţului brut 
al barilului, pentru a determina comunitatea internaţi-
onală să înţeleagă că dispune de un ,,mijloc de ripostă 
economică”, în cazul unor sancţiuni economice din par-
tea ONU.

5 Donela H. Meadows, Jorgens Randers şi William 
W. Behireius.

6 Beyond the Age of Waste, Pergamon Press, New 
York, 1978. A fost publicat în limba română, în Editura 
Politică, în aprilie 1983.

7 Spre a se acoperi aria vastă a cunoştinţelor şi com-
petenţelor necesare pentru efectuarea acestui studiu, 
Grupul de Lucru constituit a cuprins şi specialişti în 
domeniile nereprezentate de membrii Clubului de la 
Roma, fiecare membru al grupului contribuind cu note 
şi comentarii la elaborarea formei iniţiale a lucrării.

8 Spre exemplu: Creşterea economică şi resursele 
ei, Tokio, 1977; Resursele umane, utilizarea forţei de 
muncă şi dezvoltarea, Mexico-City, 1980; Schimbările 
structurale, interdependenţa economică şi dezvoltarea, 
Madrid, 1983. 

9 Cadrul principial astfel definit a stat la baza Cartei 
pentru cooperarea industrială mondială.

10 În perioada 6-8 iulie 2005, liderii celor mai puter-
nic industrializate ţări ale lumii – Canada, Franţa, Ger-
mania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Statele Unite ale 
Americii şi Rusia – s-au întâlnit, la Gleneagles, Scoţia, 
şi au abordat, printre altele, eradicarea sărăciei şi pro-
blemele climei.

11 C.G.BALABAN, Securitatea şi dreptul internaţi-
onal – provocări la început de secol XXI, Editura All 
Beck, Bucureşti, 2006.

12 The Business Roundtable, un grup de 150 

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006�2

de directori executivi ai unor importante corpo-
raţii americane; preşedintele Rezervelor Federale 
Americane, Allan Greenspan, care consideră că 
războiul din Irak va periclita redresarea economiei 
americane, iar FMI îşi reduce estimările de creş-
tere ale economiei americane de la 2,4% la 2,2%, 
ritm considerat inferior celui necesar pentru ame-
liorarea situaţiei şomajului şi creării de noi locuri 
de muncă.
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13 Statele Unite intenţionau chiar să dea în judecată 

OPEC, care urmăreşte numai profitul, ca o companie 
profitabilă.

14 Vezi dr. Nicolae DOLGHIN, op. cit., p. 120.
15 Paul CLAVAL, Geopolitică şi geostrategie. 

Gândirea politică, spaţiul şi teritoriul în secolul al 
XX-lea, Editura Corint, Bucureşti, 2001, p. 10, apud dr. 
Nicolae DOLGHIN.

Generalul de brigadă (r.) prof. univ. dr. Constantin-Gheorghe BALABAN este profesor 
consultant în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
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POLITICI ŞI INTERESE ENERGETICE 
ÎN SPAŢIUL MĂRII CASPICE 

     Elena-Dana FRUNZETI

Ultimele evoluţii de pe scena politică şi a rela-
ţiilor economice din spaţiul CSI au demonstrat im-
portanţa resurselor energetice într-o lume globali-
zată şi, totuşi, dependentă de un număr relativ mic 
de furnizori de energie. Lucrarea de faţă îşi pro-
pune o reluare a principalelor elemente ce conferă 
importanţă strategică regiunii Mării Caspice şi a 
Caucazului şi a confruntării actuale de interese şi 
strategii ale marilor actori internaţionali implicaţi 
economic, politic sau militar în regiune.

În prima parte, articolul face o trecere în revis-
tă a relevanţei strategice a regiunii Mării Caspice, 
pornind de la problematica resurselor de petrol şi 
de gaze naturale şi descriind parametrii în care se 
derulează noul mare joc strategic în regiune.

A doua parte a lucrării include o caracterizare 
a profilului actorilor ce se confruntă în regiune, de 
la state naţionale la organizaţii internaţionale. O 
importantă parte este alocată trecerii în revistă a 
intereselor şi strategiilor principalilor jucători ce 
pot fi identificaţi ca deţinând un rol strategic în re-
giune: SUA, F. Rusă şi Uniunea Europeană. Par-
tea finală a lucrării este consacrată concluziilor.

1. Relevanţa strategică şi energetică 
 a regiunii caspice

Regiunea caspică a fost, de-a lungul timpului, 
şi este, în continuare, sursa unor rivalităţi geopoli-
tice intense, în principal datorită rezervelor impor-
tante de petrol şi gaze naturale pe care le deţine. În 
prezent, această rivalitate se concentrează în jurul 
proceselor de extracţie şi de transport ale resurse-
lor naturale menţionate. 

Principalele aspecte în dispută sunt: rezervele 
extinse de petrol şi gaze naturale, pretenţiile cu 
privire la proprietatea acestor resurse ale diverse-
lor state, opţiunile multiple pentru conductele de 
transport, preocupările legate de mediul înconju-
rător (ecologice), conflictele politice şi economice 
şi procesul de militarizare crescândă a statelor din 
regiune. 

Revenind la problema rivalităţii pentru conduc-
tele de transport al resurselor din regiunea Mării 
Caspice, trebuie menţionat că propunerile de rute 
pentru conducte, lansate de către diverse companii 
petroliere şi de gaze ale statelor din afara regiunii, 
sunt, în principal, orientate în scopul menţinerii in-
fluenţei în regiune a două ţări importante: Rusia şi 
Iranul. Aceste state din afara spaţiului propriu-zis 
al Mării Caspice doresc să-şi intensifice controlul 
asupra regiunii, atât prin influenţarea directă a sta-
telor foste sovietice, cât şi prin furnizarea de rute 
alternative de transport al resurselor naturale. În 
acelaşi timp, Rusia acţionează oarecum unilateral, 
încercând prezervarea influenţei regionale de care 
se bucură, prin promovarea unor proiecte care să 
asigure ca majoritatea rutelor de transport să tra-
verseze în continuare teritoriul său naţional, con-
solidând astfel dependenţa fostelor state-satelit. 

Pe de altă parte, Iranul, dornic, de asemenea, să 
asigure transportul resurselor pe propriul teritoriu, 
prezintă aceste rute alternative ca fiind mai ieftine, 
mai scurte şi mult mai puţin vulnerabile. Alte inte-
rese aflate în joc sunt, de exemplu, cele americane, 
SUA fiind preocupate de asigurarea unui flux ne-
întrerupt de petrol şi gaze din regiune şi încercând, 
pentru aceasta, să limiteze accesul Iranului şi Rusi-
ei la extracţia, prelucrarea şi transportul petrolului 
şi gazelor caspice. 

a) Problematica resurselor energetice
Relativ recent, existenţa resurselor naturale în 

zona Mării Caspice a devenit subiectul unor poli-
tici polemice în regiune, denumite „diplomaţia pe-
trolului”. Dimensiunile propriu-zise ale resurselor 
pot fi doar aproximate, valorile dovedite în prezent 
situându-se între 2 şi 7 miliarde tone petrol, adică 
5-10% din rezervele totale de petrol ale planetei. 
Pentru comparaţie, merită menţionat că doar Ara-
bia Saudită acoperă mai mult de 25% din rezervele 
globale de petrol. În ceea ce priveşte resursele de 
gaze naturale, în regiunea caspică se află localiza-
te între 3 şi 5% din totalul rezervelor de pe glob. 
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În concluzie, în evaluarea importanţei energetice a 
regiunii caspice, nu se poate vorbi de un nou Golf 
Persic. Pe de altă parte, rezervele estimate în pre-
zent în Marea Caspică sunt la un nivel comparabil 
cu cele din Marea Nordului, singura diferenţă, în 
acest sens, fiind faptul că nivelul exploatării rezer-
velor din Marea Nordului, care constituie princi-
pala sursă energetică pentru statele UE, este mult 
mai avansat. În Marea Caspică există posibilitatea 
ca rezervele de petrol să ajungă până la 28 de mi-
liarde de tone, în timp ce cele de gaze naturale să 
fie mult mai mari, constituind astfel o zonă cu un 
potenţial de dezvoltare impresionant. 

Statutul Mării Caspice şi împărţirea apelor 
teritoriale între cele cinci state riverane constitu-
ie o problemă centrală a regiunii, în special din 
perspectiva piedicilor ridicate de nesoluţionarea 
situaţiei pentru intensificarea exploatărilor petroli-
ere. Rusia, Azerbaidjan şi Kazahstan au semnat, în 
2003, un acord care împarte suprafaţa mării între 
aceste state, dar celelalte două state riverane, Iran 
şi Turkmenistan, nu au recunoscut valabilitatea 
acordului. Este probabil ca, în viitor, cele trei state 
semnatare ale acordului să demareze lucrările de 
forare şi exploatare a petrolului, în timp ce Iranul 
şi Turkmenistanul vor trebui să mai aştepte. 

Până în prezent, Azerbaidjanul şi Kazahstanul 
au înregistrat cea mai mare creştere la producţia de 
petrol – mai mult de 70% din 1992. 

Cu toate acestea, analiştii economici apreciază 
că regiunea nu a atins potenţialul maxim în privin-
ţa capacităţii de extragere a petrolului, totalul pro-
ducţiei regionale fiind, în prezent, de 1,6 milioane 
de barili (250.000 metri cubi) pe zi – o cantitate 
aproximativ egală cu cea a Braziliei. Până în 2010 
este de aşteptat ca acest volum să se tripleze.

 b) Noul „mare joc strategic”
În secolul XIX, arcul euro-asiatic, ce se întin-

dea din Balcani până în Afghanistan, a fost mărul 
discordiei pentru interesele conflictuale ale Marii 
Britanii şi Rusiei. În secolul următor, actorii mare-
lui joc s-au schimbat – după 1917, locul Rusiei a 
fost luat de Uniunea Sovietică, iar după terminarea 
celui de-al Doilea Război Mondial, Marea Britanie 
a fost înlocuită de Statele Unite. Sfârşitul Războ-
iului Rece şi destrămarea Uniunii Sovietice au dat 
naştere noilor state în Caucaz şi Asia Centrală, cele 
mai multe cu populaţii vorbitoare de limbă turcică. 
Marele joc din secolul XXI este o continuare a ri-
valităţilor de tip „joc cu sumă nulă”1, dar la un ni-

vel mai complex, fiind implicaţi mai mulţi actori. 
Confruntarea pentru zona de influenţă din Caucaz 
se manifestă între Iran şi Turcia, între Iran şi State-
le Unite, între Rusia şi Turcia, precum şi între Iran 
şi Rusia, pe de o parte, şi Statele Unite şi Turcia 
pe de alta. 

În acest nou joc strategic, interdependenţa din-
tre jucători, dar şi dintre actorii regionali a compli-
cat destul de mult situaţia. Cu toate acestea, Statele 
Unite şi Rusia rămân principalii jucători în privinţa 
resurselor energetice din zonă. Într-o măsură mai 
redusă, companiile multinaţionale petroliere, însă 
şi nonpetroliere, constituie, de asemenea, un set de 
actori distincţi în cadrul marelui joc. Totuşi, putem 
distinge o diferenţă în categoriile de interese im-
plicate: în timp ce statele menţionate sunt interesa-
te de extinderea influenţei şi poziţiei lor strategice, 
companiile multinaţionale sunt conduse mai ales 
de calcule economice. 

În general, politica americană faţă de Rusia este 
centrată pe tentativele SUA de atragere şi integrare 
a acestui stat în structurile de securitate şi econo-
mice (precum G-8, OMC2). Dar, în ceea ce priveş-
te regiunea Asiei Centrale şi a Caucazului, politica 
Washingtonului referitoare la Rusia este oarecum 
diferită şi caută limitarea influenţei exercitată de 
Moscova, prin diferite modalităţi. 

Turcia este un actor din ce în ce mai important 
în regiune şi, mai presus de toate, un aliat al ame-
ricanilor în noua geopolitică a energiei, dar moşte-
nirea istorică şi infrastructura existentă în regiune 
favorizează, totuşi, Rusia. De exemplu, infrastruc-
tura de comunicaţii şi de transport este, în conti-
nuare, orientată către fostele republici sovietice, 
iar Rusia deţine, pe mai departe, controlul asupra 
reţelelor de conducte pentru transportul petrolului 
şi gazului. 

Cu toate că propusele rute de transport care tra-
versează Caucazul de Sud şi Iranul (şi în special 
conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, ce va fi finalizată 
în cursul acestui an) vor sparge monopolul rusesc 
în această direcţie, Rusia depune eforturi susţinute 
pentru a-şi menţine sfera de influenţă în regiunea 
caspică. Politica sa de „vecinătate apropiată” ce vi-
zează Caucazul şi Asia Centrală este o confirmare 
a acestor demersuri. Pe de altă parte, Statele Uni-
te doresc să limiteze influenţa iraniană şi să eli-
mine, pe cât posibil, prezenţa rusească. În acelaşi 
timp, autorităţile de la Teheran urmează o politică 
pragmatică faţă de vecinele sale din nord, prin fo-
calizarea pe cooperarea economică şi diminuarea 
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diferenţelor de natură ideologică, în vederea inten-
sificării legăturilor lor cu regiunea şi asigurării co-
nectivităţii Iranului la reţeaua de conducte. 

2. Profilul şi interesele principalilor  
actori din regiune

 
Actorii de pe scena geopolitică din regiunea 

caspică pot fi grupaţi în trei mari categorii: actori 
globali, actori regionali şi organizaţii internaţiona-
le de securitate sau de cooperare cu interese în re-
giune, respectiv NATO, UE, OSCE, CSI, GUAM 
şi BSEC. 

Actorii globali beneficiază de un profil şi de ca-
pacităţi economice, militare şi de sfere de interes 
majore în regiune, care le permit urmărirea pro-
priilor interese într-o manieră independentă de alţi 
actori. Aceştia sunt Statele Unite, Rusia şi, într-o 
anumită măsură, Uniunea Europeană, ale cărei in-
terese în regiune s-au amplificat considerabil. 

Al doilea grup este constituit din alţi actori 
– Turcia, Ucraina, România etc. Din cauza unor 
constrângeri de ordin economic, politic şi de altă 
natură, aceste state nu pot acţiona deocamdată ca 
actori geopolitici deplin independenţi, jucând mai 
degrabă rolul de aliaţi geostrategici.

Acest grup include state pentru care interesele 
regionale constituie cel mai important aspect de 
politică naţională. Demn de evidenţiat la adresa 
acestui grup este faptul că, de obicei, interesele 
naţionale şi cele regionale nu se contrazic, ci, dim-
potrivă, se relaţionează pe o bază de complemen-
taritate. De obicei, actorii regionali sunt puternic 
interesaţi de menţinerea securităţii şi stabilităţii 
regionale, în promovarea dezvoltării durabile şi 
asigurarea funcţionării conductelor de transport a 
resurselor energetice – indiferent de diversele inte-
rese ale marilor actori. Din acest punct de vedere, 
se pot identifica posibilităţi clare ca aceste state să-
şi coordoneze interesele şi priorităţile lor naţionale 
în acţiuni care să fie în avantajul tuturor ţărilor din 
regiune. De exemplu, pot fi iniţiate noi forme de 
cooperare sau structuri alternative de stabilitate şi 
securitate. Deşi acest proces este considerabil de 
dificil, se poate dovedi de succes pe termen me-
diu. 

În actualele condiţii şi caracteristici ale ordinii 
internaţionale, aceste state vor alege cel mai pro-
babil să-şi coordoneze strategiile şi priorităţile cu 
cele ale principalilor actori globali. 

Interesele şi acţiunile celui de-al treilea grup, 

cel al organizaţiilor internaţionale de cooperare şi 
de securitate, influenţează în mod direct procesele 
regionale şi distribuţia puterii în zonă. Organiza-
ţiile de securitate şi cooperare sunt interesate de 
regiunea caspică, în principal datorită potenţialului 
economic şi energetic considerabil, dar şi datorită 
poziţiei sale geostrategice, mai ales din perspecti-
va securităţii şi stabilităţii regionale. 

NATO este cel mai important membru al aces-
tui grup. Evenimentele din 11 septembrie 2001 au 
creat premisele realizării unui sistem de cooperare 
internaţională al marilor puteri în confruntarea cu 
terorismul considerat global. 

Această nouă configuraţie a ordinii şi relaţiilor 
internaţionale a determinat schimbări inclusiv la 
nivelul relaţiilor şi opţiunilor strategice de politi-
că externă ale statelor din regiunea Mării Caspice. 
Cele mai multe din statele foste sovietice au ales 
opţiunea aderării la NATO. Prin acest demers, ofi-
cialii acestor state caută atât să avanseze reformele 
interne, necesare unei schimbări democratice reale, 
cât şi să se apropie de comunitatea valorilor demo-
cratice şi de arhitectura securităţii euro-atlantice. 
Pe de altă parte, NATO este interesat de extinderea 
umbrelei de securitate şi stabilitate cât mai depar-
te spre est, inclusiv prin soluţionarea conflictelor 
din regiune. Noua strategie a NATO prevede, cu 
precădere, o gamă variată de acţiuni derulate cu 
state din afara zonei sale tradiţionale de respon-
sabilitate, respectiv statele din Caucazul de Sud şi 
Asia Centrală.

Principalii actori din prima categorie de jucă-
tori regionali sunt, evident, Statele Unite şi Rusia. 
Influenţa lor în regiune este determinată de o serie 
de factori culturali, economici şi sociali. În ciuda 
faptului că puterea economică a SUA este net su-
perioară celei ruseşti3, influenţa rusească în zonă 
este mai puternică decât cea americană. Acest lu-
cru este valabil mai ales în lumina evenimentelor 
înregistrate aici în ultimul an, când s-a conturat un 
vizibil rol central al Rusiei în regiune, în detrimen-
tul relaţiilor americanilor cu statele din zonă. Re-
laţiile de cooperare ale statelor Asiei Centrale, în 
special ale Uzbekistanului, cu administraţia de la 
Washington au cunoscut o evoluţie descendentă, în 
ciuda valului de mişcări politico-sociale denumite 
„revoluţii portocalii”, care au determinat schim-
bări de regim nu numai în Georgia şi Ucraina, ci 
şi în Kârgâzstan. Cu toate acestea, având în vedere 
că mişcările cvasirevoluţionare din spaţiul CSI şi 
din Caucaz au deschis drumul unui proces de de-
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mocratizare - este adevărat, destul de anevoios -, 
pe termen lung se pare că principalul câştigător în 
lupta strategică pentru zona caspică va fi sistemul 
de valori democratice şi, implicit, comunitatea de 
interese şi de securitate euro-atlantică, iar nu Ru-
sia.

O principală caracteristică a actorilor din prima 
categorie este, deci, că interesele lor sunt adese-
ori contradictorii şi competitive. Numai interesele 
americane, ale Alianţei Nord-Atlantice şi ale Uni-
unii Europene sunt oarecum complementare, în 
sfere însă bine delimitate. 

a) Interesele şi abordarea strategică  
a Statelor Unite

Evenimentele din 11 septembrie 2001 şi mai 
ales repercusiunile acestora asupra unor state din 
regiunea extinsă a Mării Caspice, precum Afgha-
nistan şi Irak, au schimbat în mod radical situaţia 
şi relaţiile geopolitice din zonă. Cea mai notabilă 
evoluţie a fost impunerea SUA ca actor dominant, 
care a proclamat regiunea în sfera sa de interese 
strategice şi care încearcă, în prezent, să modifice 
echilibrul tradiţional al puterii din bazinul Mării 
Caspice. Strategia naţională de securitate a Statelor 
Unite, prezentată de administraţia Bush în septem-
brie 2002, descrie regiunea Mării Caspice ca fiind 
de interes strategic, nu numai datorită rezervelor 
de resurse naturale, dar şi pentru utilizarea sa drept 
cap de pod pentru accesul la potenţiale pieţe de 
desfacere din Pakistan, India şi Asia de Sud-Est. 

Complexitatea problemelor legate de dezvolta-
rea economică a regiunii poate fi considerată un 
factor de influenţă directă a relaţiilor americano-
ruse. Situaţia determină o serie de state să se anga-
jeze într-un dialog mult mai intens cu Statele Unite 
şi alte ţări occidentale. 

Acordurile pentru transportul petrolului şi/sau 
al gazelor naturale semnate la Istanbul au avut 
drept efect subminarea influenţei ruseşti în zonă 
şi amplificarea rolului SUA (şi, în acelaşi timp, al 
Turciei). Conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan 
a jucat un rol important în accelerarea apropierii 
Turciei de Uniunea Europeană, dar cea mai rele-
vantă consecinţă va fi diminuarea dependenţei eco-
nomice şi politice a statelor din regiune de politica 
de la Moscova, prin înlăturarea oricărui control al 
F. Ruse asupra procesului de transport al resurselor 
energetice din Marea Caspică. 

În prezent, Rusia se bucură de un monopol 
aproape complet asupra rutelor de tranzit din Ma-

rea Caspică spre Europa de Vest. Contracte relativ 
recent încheiate cu producători energetici-cheie 
din regiune garantează menţinerea acestui mono-
pol pentru următorii 15 sau 20 de ani. Din alt punct 
de vedere, rezultatul campaniei americane din Irak 
a fost şi că, din perspectiva asigurării accesului fir-
melor americane la petrolul irakian, oficialii de la 
Washington şi-au pierdut interesul pentru petrolul 
extras din Marea Caspică şi transportat prin con-
ducta Baku-Ceyhan. Mai mult, această variantă de 
accesare a petrolului este mult mai costisitoare şi 
mai vulnerabilă, comparativ cu transportul petro-
lului irakian, în special din cauza traversării unor 
zone de conflict. Pe de altă parte, nici varianta 
transportului petrolului irakian nu este prea sigură, 
un grad crescut de vulnerabilitate fiind generat de 
accesul insurgenţilor la conductele cu petrol şi po-
sibilitatea executării de atacuri teroriste.

Dintre toate variantele şi alternativele de trans-
port al petrolului din Marea Caspică, conducta 
Odessa-Brody-Gdansk4 este, probabil, cea mai fe-
zabilă şi mai profitabilă din punct de vedere econo-
mic. Din această perspectivă, este foarte probabil 
ca următorul val de extindere a NATO să vizeze 
statele din sud-estul continentului european, şi 
anume: Ucraina, Georgia şi Azerbaidjan. 

Ca postură în regiune, Statele Unite au, evi-
dent, mai multe avantaje faţă de Rusia, în princi-
pal datorită influenţei economice asupra situaţiei 
politice din Caucazul de Sud. Interesele de natură 
economică explică şi implicarea SUA şi rolul ac-
tiv al Washingtonului în procesul de negociere a 
conflictului din Nagorno-Karabah. Washingtonul 
a conectat în mod direct aproape toate proiectele 
economice din regiune şi din Armenia de soluţio-
narea acestui conflict. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale 
acestei părţi a regiunii eurasiatice a constituit-o, 
pentru o bună perioadă de timp, dezvoltarea vizi-
bilităţii militare americane, de la prezenţa militară 
din Afghanistan şi Golful Persic până la bazele din 
Uzbekistan şi Georgia. 

Prezenţa militară americană a devenit deja o 
condiţie pentru menţinerea stabilităţii, securităţii şi 
dezarmării regionale şi convieţuieşte cu interesele 
altor state în regiune care nu au pretenţii de mari 
puteri în zonă. 

Cert este că unul dintre obiectivele pe termen 
lung ale SUA în regiune îl constituie îndepărtarea 
Rusiei din zonă, prin diminuarea influenţei sale 
regionale, economice, politice şi militare. Un loc 
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important al strategiei americane în regiune este 
continuarea politicii de atragere şi, eventual, de 
integrare a statelor post-comuniste în structurile 
euro-atlantice. După aderarea celor şapte noi state 
la NATO, atenţia Alianţei s-a deplasat spre Caucaz 
şi Asia Centrală. 

Prin urmare, dacă în trecut Rusia şi alţi actori 
din zonă au fost principalii jucători geopolitici re-
gionali, în prezent Statele Unite şi aliaţii săi din 
cadrul NATO apar din ce în ce mai mult ca factori 
relevanţi în jocul geopolitic regional. Acest fapt a 
schimbat semnificativ echilibrul de forţe şi intere-
se din regiune. 

b) Federaţia Rusă şi eforturile sale de menţine-
re a sferei de influenţă

În prezent, Rusia caută să îşi consolideze influ-
enţa pe scena politicii mondiale, prin implicarea 
din ce în ce mai activă în afacerile internaţiona-
le. Încă din timpul ţarului Petru cel Mare, Rusia 
a considerat asigurarea accesului său la „mările 
calde” şi în special la Marea Caspică drept priori-
tară în cadrul ecuaţiei securităţii naţionale. Această 
importanţă deosebită acordată accesului maritim a 
condus la implicarea Rusiei în numeroase conflic-
te, războaie şi intervenţii în probleme interne ale 
statelor din regiune. 

Astăzi situaţia este destul de diferită, în prin-
cipal datorită faptului că noile state apărute după 
dezmembrarea Uniunii Sovietice caută să-şi con-
solideze independenţa şi suveranitatea prin distan-
ţarea de controlul rusesc. 

Noul rol, în ascensiune, al Statelor Unite în re-
giune – în special politica activă americană în pri-
vinţa Georgiei şi, până de curând, a Uzbekistanului 
– contribuie, după cum am mai menţionat, într-o 
mare măsură la scăderea influenţei ruseşti. 

Din moment ce tentativa Rusiei de a crea siste-
mul de securitate colectivă în cadrul CSI, bazat pe 
Tratatul de la Taşkent (Collective Security Trea-
ty), s-a dovedit a fi ineficientă, Moscova caută să 
se impună militar şi economic, prin crearea unor 
legături intensificate şi a Spaţiului Economic Co-
mun, elemente menite a facilita controlul asupra 
statelor din regiunea caspică. 

În acelaşi timp, Moscova a întreprins măsuri 
active pentru extinderea controlului său asupra 
resurselor energetice din Asia Centrală şi pentru 
exercitarea unor noi şi intensificate forme de in-
fluenţă asupra economiei şi politicii ucrainene, în 
vederea unei cooperări mai accentuate a acesteia 

cu Rusia. Profund deranjată de pierderea influenţei 
politice în Europa de Est şi statele baltice, confrun-
tată cu prezenţa militară americană în Caucaz şi 
cu expansiunea politică şi economică a influenţei 
SUA în Asia Centrală, Rusia încearcă cu obstinaţie 
să împiedice Ucraina să se distanţeze de depen-
denţa faţă de vecinul ei estic. 

Rusia încearcă, totodată, o reapropiere de Vest, 
doar ca politică de contrabalansare a influenţei 
americane în regiune, oficialii moscoviţi înţele-
gând destul de bine interesele americane în zonă 
şi instrumentele folosite de Washington pentru a-şi 
asigura realizarea acestora, dar neputând acţiona 
eficient pentru contracarare, întrucât nu deţin in-
strumentele, inclusiv politice, necesare unui astfel 
de demers.

 În acest context, Moscova depune eforturi con-
sistente pentru a instaura o nouă combinaţie/alian-
ţă în zonă, formată dintr-un număr de state post-
sovietice cheie – Ucraina, Belarus şi Kazahstan –, 
unite într-un format de cooperare economică (Spa-
ţiul Economic Comun, sau CES5), sub dominaţia 
Rusiei. Această asociere este prevăzută să implice 
uniunea vamală şi monetară, ceea ce ar însemna, 
de fapt, sfârşitul suveranităţii acestor state6.

Cu toate acestea, politicienii moscoviţi conşti-
entizează că, sub aspectul susţinerii economice, 
Rusia nu poate asigura, de una singură, bunăstarea 
regională. 

Rezolvarea problemelor regionale necesită cre-
area condiţiilor economice, politice şi sociale pen-
tru dezvoltarea dinamică şi, în acelaşi timp, stabilă 
a statelor din regiune, nu numai prin implicare po-
litică şi militară sau prin acţiuni diplomatice. 

Principalele priorităţi ale Rusiei în regiunea 
caspică sunt: menţinerea influenţei politice, eco-
nomice şi militare; subordonarea direcţiilor de 
politică externă ale statelor din regiune intereselor 
ruseşti şi împiedicarea dobândirii de putere şi in-
fluenţă în acest spaţiu de către terţe state (în primul 
rând, SUA, Turcia şi alte state occidentale). 

În general, Rusia nu este interesată de crearea 
unor noi formule de cooperare subregională, fie 
ele puternice sau slabe, mai ales dacă acestea ar 
presupune funcţionarea în afara spaţiului rusesc de 
dominaţie. 

În acelaşi timp, un interes vital pentru Rusia 
este prevenirea escaladării conflictelor nerezolvate 
din regiune, care ar putea ridica mari probleme la 
adresa securităţii naţionale a statului rus, inclusiv 
din perspectiva conexiunilor dintre acestea şi reţe-
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lele de criminalitate organizată. 
c) Importanţa resurselor energetice pentru 

Uniunea Europeană
Datorită resurselor din Marea Nordului, depen-

denţa pieţei europene faţă de resursele din Golful 
Persic şi faţă de Rusia s-a redus considerabil, în-
cepând cu 1980 şi până la sfârşitul anilor ‘90. Cu 
toate acestea, din perspectiva dezvoltării durabi-
le, decalajul existent încă între volumul de petrol 
consumat şi resursele disponibile ridică probleme 
serioase pentru Europa, pe termen mediu şi lung, 
pentru care, în următorii zece ani, va trebui să fie 
găsită o soluţie viabilă. Acest lucru este cu atât mai 
necesar cu cât se doreşte eliminarea dependenţei 
de un singur furnizor. 

Recenta criză a alimentării cu gaze a Europei 
Occidentale de către Gazprom a determinat o serie 
de analişti să intensifice avertismentele la adresa 
pericolelor implicate de dependenţa de un furnizor 
care îşi utilizează avantajul economic sub formă 
de instrument politic. „Este un semnal de alarmă 
pentru Europa, care trebuie să conştientizeze că 
Rusia îşi foloseşte gazul natural pentru a înge-
nunchia Ucraina7 şi Georgia. Rusia este şoferul”, 
a declarat recent George Soros, în cadrul lucrări-
lor Forumului Economic Mondial de la Davos. În 
acest sens, se observă că echilibrul de putere poate 
înclina extrem de uşor către Rusia, în contextul în 
care o Europă în plin proces de expansiune econo-
mică şi a consumului energetic depinde din ce în 
ce mai mult de deciziile de la Moscova. 

Europa depinde de Rusia pentru 25% din tota-
lul importurilor sale de gaze, iar F. Rusă intenţio-
nează să crească exporturile sale spre Europa cu 
o treime pe an, până în 2020, dar proporţia sa în 
totalul importurilor europene va rămâne constantă, 
în condiţiile creşterii, în acelaşi timp, a consumu-
lui european. Exportul rusesc de petrol a crescut, 
de asemenea, accelerat în ultimii ani, ajungând la 
un record pentru perioada post-sovietică în luna 
decembrie a anului 2005. Cu asigurarea a 10% din 
producţia mondială de petrol, Rusia este al doilea 
exportator de petrol pe plan global, după Arabia 
Saudită, beneficiarul fiind în principal Europa, 
pentru care acoperă mai mult de un sfert din nece-
sarul de petrol neprelucrat.

Mai mult, calculele analiştilor privind consu-
mul de energie pe piaţa mondială trebuie să ţină 
cont şi de creşterea cererii din partea statelor din 
Asia de Sud-Est. Această regiune, cu economia 
sa în expansiune, va deveni, cel mai probabil, ur-

mătorul mare consumator şi importator de resurse 
energetice din Golful Persic. În acest context, este 
evident de ce, în următorii zece ani, importanţa 
strategică a regiunii caspice pentru Uniunea Euro-
peană va creşte semnificativ. Dacă până în urmă cu 
doi ani se putea imagina supravieţuirea energetică 
a Europei fără exploatarea resurselor din Marea 
Caspică, după aderarea la Uniune a celor zece noi 
state şi din perspectiva integrării în UE a Români-
ei şi Bulgariei, consumul total de energie şi, prin 
urmare, dependenţa de cele două pieţe dominante 
în prezent (Golful Persic şi Rusia) au crescut îngri-
jorător. Cu atât mai mult cu cât statele nou aderate 
sunt, din punct de vedere al consumului energetic, 
caracterizate de un grad ridicat de dependenţă de 
resursele ruseşti.

Aceste evoluţii, alături de riscurile la adresa 
securităţii europene generate de persistenţa con-
flictelor îngheţate din zona Caucazului şi a Mării 
Caspice, au atras atenţia Comisiei Europene încă 
de la jumătatea anilor ’90. În acest sens, măsurile 
avute în vedere de Comisie, la acel moment, pen-
tru regiune, prevedeau: 

- furnizarea de sprijin pentru menţinerea inde-
pendenţei şi integrităţii teritoriale a noilor state din 
regiune; 

- consolidarea instituţiilor democratice şi a res-
pectării drepturilor fundamentale ale omului, ca 
fundament pentru un cadru coerent de stabilitate 
şi securitate; 

- descurajarea conflictelor, prin utilizarea refor-
melor politice şi economice, domenii care eviden-
ţiază UE ca donator şi partener imparţial pentru 
investiţii şi comerţ; 

- sprijin pentru transformarea şi dezvoltarea 
economică, în conformitate cu principiile sustena-
bilităţii şi al responsabilităţii privind mediul încon-
jurător; 

- implicarea activă a sectoarelor economice ale 
statelor din regiune la procesele decizionale refe-
ritoare la politicile investiţionale, de energie şi de 
minerit, precum şi la rutele conductelor viitoare de 
transport; 

- dezvoltarea unui rol strategic mai puternic al 
UE în regiune, în special prin menţinerea unui dia-
log politic intensificat cu statele din zonă. 

În 1998, Consiliul European şi-a exprimat, în 
cadrul unei declaraţii comune, angajamentul de a 
se implica în regiunea caspică. În respectivul do-
cument, în afară de conţinutul referitor la sectorul 
energetic (majoritar în Declaraţie), paragraful pri-
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vind conductele de transport este în mod deosebit 
remarcabil, datorită faptului că demonstrează de-
cizia Consiliului de a se distanţa de evaluările ge-
opolitice şi de a lăsa deciziile majore la latitudinea 
corporaţiilor comerciale implicate. 

Carta Energetică Europeană este unul dintre 
cele mai importante instrumente de politică euro-
peană cu privire la regiunea caspică. A fost sem-
nată de către statele membre UE şi alte 51 de ţări 
în decembrie 1991, iar ideea principală ce a stat 
la baza acestui document a fost dorinţa de a crea 
o serie de condiţii favorabile pentru promovarea 
unei dezvoltări economice incipiente, dar stabile 
în Europa de Est şi fosta Uniune Sovietică. 

Întâlnirea plenară finală a Conferinţei pentru 
Carta Energetică Europeană, de la Lisabona, din 
decembrie 1994, a condus la finalizarea Contrac-
tului pentru Carta Energetică Europeană. Statele 
semnatare au fost, pe lângă cele membre ale UE, 
toate ţările din Europa de Est, statele din CSI, Ja-
ponia şi Australia. Statelor Unite şi Canadei li s-a 
acordat statutul de observatori. Contractul a intrat 
în vigoare abia în 1998, când a fost ratificat de 13 
state. Cele mai importante obiective ale Cartei in-
cludeau: 

- garantarea tratamentului egal pentru toţi 
investitorii interni şi străini în toate statele sem-
natare şi asigurarea alocării corecte a profiturilor, 
fără intervenţii abuzive; 

-aplicarea reglementărilor OMC (Organiza-
ţiei Mondiale a Comerţului) în domeniul vamal şi 
al tarifelor vamale, inclusiv pentru statele care nu 
sunt membre OMC; 

-asigurarea securităţii transportului petro-
lului, cu un accent suplimentar pus pe situaţiile în 
care ar fi fost posibilă interzicerea sau întrerupe-
rea transporturilor din cauze politice; 

-înfiinţarea unei Curţi Internaţionale pentru 
reglementarea disputelor. Neratificarea de către 
Rusia a contractului nu reduce din importanţa sa 
ca instrument de contracarare a riscului politizării 
exploatărilor petroliere şi a transportului resurse-
lor de-a lungul regiunii caspice. 

Contractul pentru Carta Energetică Europeană 
reflectă contextul şi impactul modernizării asupra 
dezvoltării industriilor energetice, apariţiei unor 
pieţe energetice regionale cu tendinţe globale, din 
ce în ce mai integrate şi influenţa atotcuprinzătoare 
a liberalizării economice, principalul model eco-
nomic aplicat în statele democratice. De asemenea, 
constituie un cadru de cooperare preconstituţiona-

lă, care poate conduce pe viitor la o piaţă energe-
tică globală. În termenii strategiilor economice, se 
consideră că acest format constituie cel mai mo-
dern model pentru constituirea unui astfel de tip 
de tratate, punând accentul pe principii precum 
transparenţă, deschidere, nediscriminare şi crearea 
unor pieţe energetice competitive. Un important 
rol jucat de Contractul Energetic European a fost 
determinat prin aplicarea reglementărilor cuprinse 
în tratat pentru descurajarea posibilelor excese de 
pe piaţa internă a statelor membre. În acest sens a 
şi fost utilizat, în anumite situaţii, de către politi-
cienii liberali (în sens de liberalism economic) din 
Rusia şi alte state foste comuniste. 

Cu toate aceste evoluţii lăudabile, implicarea în 
proces a celui mai important producător regional 
de petrol, şi anume a Iranului, ar fi avut o contri-
buţie semnificativă la valoarea şi relevanţa Cartei. 
Până în prezent, acest stat a fost exclus din forma-
tul negocierilor naţiunilor constitutoare ale Cartei 
Energetice, iar din perspectiva ultimelor evoluţii 
în problematica dezvoltării de către Iran a progra-
mului său nuclear, o astfel de includere a statului 
iranian este improbabilă pe viitor. 

Principalul obiectiv al demersurilor Uniunii Eu-
ropene derulate de-a lungul anilor ’90 a fost dez-
voltarea unor legături mai strânse cu toate sta-
tele succesoare ale URSS. În acest scop, Uniunea 
a dezvoltat şi oferit acestor state un format special 
şi privilegiat de cooperare, respectiv aşa-numitele 
acorduri de parteneriat şi cooperare (Partner-
ship and Cooperation Agreements - PCA), o formă 
de acorduri compozite, mixte, care permit contu-
rarea unui cadru stabil de conlucrare şi cooperare, 
chiar în lipsa unor perspective reale de integrare în 
UE a respectivelor state. Gama de cooperare în ca-
drul unui Acord de Parteneriat şi Cooperare poate 
include prevederi comerciale, tranzacţii monetare 
şi protecţia investiţiilor, şi se poate aplica inclusiv 
la aspectele legate de proprietatea intelectuală. 

În plus, UE cooperează cu statele din regiune în 
cadrul programului TACIS (Technical Assistance 
to CIS countries).  În acest context, proiectul INO-
GATE (Inter-State Oil and Gas to Europe), parte 
componentă a TACIS, este de o deosebită impor-
tanţă pentru politica energetică din regiune. Acest 
proiect regional are ca obiectiv reconstrucţia şi 
modernizarea conductelor transnaţionale de petrol 
şi gaze din statele CIS, în general, şi din regiunea 
caspică, în particular, costul total al proiectului ri-
dicându-se la aproximativ 50 milioane euro. 
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În termeni generali, politica Uniunii Europene 
faţă de statele din Caucaz şi regiunea caspică a fost 
oarecum contradictorie. Astfel, în timp ce statele 
europene, individual sau în comun, au reprezen-
tant donatori importanţi pentru regiunea Cauca-
zului, politica europeană în zonă a fost adeseori 
caracterizată ca fiind „un eşec costisitor” sau ca o 
politică de „splendidă izolare”. 

Alte organizaţii europene, precum OSCE, Con-
siliul Europei şi, din ce în ce mai puternic, NATO 
(în special prin Parteneriatul pentru Pace şi pro-
gramele de lucru individuale încheiate în cadrul 
acestui format de Alianţă cu statele din regiune), 
s-au implicat puternic în zonă.

În ciuda aspiraţiilor UE, de a se lansa ca actor 
global, lucru afirmat inclusiv în propria Strategie 
de Securitate, aceasta a decis să nu implice state-
le caucaziene foarte intens în programele sale de 
cooperare. În timp ce o parte din statele europene 
a insistat pentru un rol mai evident al Uniunii în 
zona caspică (a se vedea, în acest sens, solicitarea 
Parlamentului European pentru elaborarea la nivel 
comunitar a unei strategii pentru Caucaz), nehotă-
rârea factorilor decizionali europeni şi chiar lipsa 
unei viziuni strategice pe termen lung a fost de-
monstrată în 2003, când s-a decis neincluderea sta-
telor din regiune în Politica Europeană de Vecină-
tate (European Neighbourhood Policy - ENP), însă 
integrarea altor regiuni, precum Africa de Nord şi 
zona Mediteraneană. 

Este posibil ca zona caspică să fi fost lăsată pe 
dinafară, la acel moment, tocmai datorită funcţi-
onării programelor de asistenţă economică şi de 
cooperare pe linia pieţei energetice, demonstrând 
predominanţa interesului economic european pen-
tru zona Caucazului şi a Mării Caspice. 

Cu toate aceste şovăieli, în iunie 2004, statele 
din regiunea Caucazului au fost incluse în Politica 
de Vecinătate a UE, evoluţie considerată deosebit 
de pozitivă. În acest context, se doreşte lansarea 
unui dialog al statelor respective cu Uniunea Eu-
ropeană, care să contribuie la dezvoltarea capaci-
tăţilor instituţionale şi administrative, în vederea 
asumării şi implementării acquis-ului comunitar. 

Desigur, trebuie reţinut că gradul de armoni-
zare depinde de voinţa politică a statelor implica-
te, unele domenii putând rămâne în afara acestui 
spaţiu de cooperare, mai ales că în Politica de Ve-
cinătate nu se prevede nimic referitor la posibila 
aderare a statelor participante. 

Concluzii

Regiunea Mării Caspice va continua să rămână, 
pe termen mediu şi îndepărtat, una dintre principa-
lele scene de confruntare geostrategică a interese-
lor economice, dar şi de influenţă politică a marilor 
actori internaţionali: SUA, Rusia, UE, NATO, CSI, 
Turcia etc. Dacă rolul şi profilul politic al Statelor 
Unite sunt date, în principal, de prezenţa militară şi 
activismul din cadrul NATO pentru intensificarea 
cooperării cu statele din Caucaz şi Asia Centrală, 
Rusia beneficiază, în continuare, de monopolul 
asupra unor factori economici (exportul de petrol 
şi gaze), proximitatea geografică şi moştenirea is-
torică, ce îi asigură de asemenea un rol central pe 
scena regiunii caspice. 

Evoluţiile post 11 septembrie 2001 au determi-
nat oficialii de la Washington să regândească stra-
tegia de abordare a relaţiilor cu statele din regiune, 
în vederea asigurării unui cap de pod care să le 
permită accesul facil în teatrele de operaţii din Irak 
şi Afghanistan. Relaţiile bune dezvoltate de-a lun-
gul timpului cu state precum Georgia şi Uzbekis-
tan s-au dovedit extrem de lucrative în acest con-
text. Mai mult, sprijinirea „revoluţiilor portocalii“ 
în regiune a creat, de asemenea, un cadru de dez-
voltare a unor atitudini pro-occidentale extrem de 
benefice pentru viitorul dialog economic, politic şi 
militar cu statele din zonă. Cu toate acestea, de-
mersurile F. Ruse de la începutul acestui an, când 
a decis utilizarea exportului său de gaze ca instru-
ment de sancţiune sau/şi influenţare a politicilor 
statelor din regiune, în principal vizând Ucraina 
şi Georgia, demonstrează existenţa unei strategii 
atent elaborate şi aplicate de către Moscova, care 
urmăreşte exploatarea oricărui „vid de influenţă” 
americană în regiune. Prin urmare, cei doi mari 
actori sunt angajaţi într-un „joc strategic cu sumă 
nulă”, în care acţiunile unuia sunt considerate ine-
rent direcţionate împotriva intereselor şi relevanţei 
strategice a celuilalt.

Uniunea Europeană, prezentă în regiune în prin-
cipal prin intermediul Politicii sale de Vecinătate şi 
prin aplicarea unui program de cooperare energe-
tică (Contractul Energetic European), urmăreşte 
identificarea unui rol propriu în zonă, bazat mai 
ales pe dimensiunea economică. Cu toate acestea, 
o serie de decizii sau mai bine spus de indecizii 
politice ce caracterizează strategia UE în regiunea 
caspică îi determină pe unii comentatori politici să 
denumească implicarea Uniunii ca „eşec costisi-
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tor”. Dincolo de lipsa de coerenţă în ce priveşte in-
tensificarea legăturilor politice cu statele din zonă, 
obiectivul principal al UE, de extindere a coope-
rării economice, îndeosebi pe linia energetică, în 
vederea diminuării dependenţei energetice de ex-
porturile din Golful Persic şi Rusia, va determina 
oficialii de la Bruxelles să se implice din ce în ce 
mai mult în regiune şi să intensifice programele de 
cooperare politică.
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NOTE:

1 În engleză „zero-sum game”, concept dezvoltat înÎn engleză „zero-sum game”, concept dezvoltat în 
cadrul teoriei jocurilor, descrie o situaţie în care câştigul 
sau pierderea unui participant este perfect echilibrată de 

pierderea sau câştigul celuilalt participant. Numele e 
dat de faptul că suma câştigurilor şi pierderilor tuturor 
participanţilor la joc este zero (nulă). 

2 Deşi este candidată din 1993 la OrganizaţiaDeşi este candidată din 1993 la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC), pe atunci GATT – Gen-
eral Agreement on Tarrifs and Trade - , Rusia nu a ad-
erat nici până în prezent la această organizaţie.

3 Pentru comparaţie, e sugestiv să menţionăm căPentru comparaţie, e sugestiv să menţionăm că 
PIB-ul Rusiei este mai mic decât venitul brut al statului 
New York. 

4 Conducta traversează în prezent Ucraina, pe laConducta traversează în prezent Ucraina, pe la 
Odessa, ajungând până la graniţa cu Polonia, în ora-
şul Brody. Datorită importanţei sale geopolitice, a fost 
sursa unor dispute internaţionale intense, mai ales că 
proiectul iniţial prevedea ca punctual său final să fie în 
oraşul Gdansk, din Polonia. Presiunile din partea guver-
nului rus exercitate asupra Ucrainei l-au determinat pe 
fostul preşedinte Kucima să devieze conducta, pentru 
a o transforma în rută de transport al petrolului rusesc 
spre Marea Neagră şi, de aici, spre destinaţii din spaţiul 
mediteranean. 

În urma revoluţiei portocalii şi a accederii la putere 
a lui Victor Iuşcenko, noul guvern s-a arătat interesat de 
utilizarea conductei în scopul său originar, de transport 
al petrolului din Marea Caspică spre pieţele Europei oc-
cidentale. 

5 La 27 august 2005, preşedinţii Federaţiei Ruse,La 27 august 2005, preşedinţii Federaţiei Ruse, 
Belarusului şi Kazahstanului au adoptat, la Kazan, în 
Rusia, o rezoluţie pentru crearea Spaţiului Comun Eco-
nomic al celor trei state. În cadrul aceluiaşi summit al 
CSI, preşedintele Putin a declarat că Ucraina s-a arătat 
interesată de participarea, ca al patrulea stat, la acest 
format de cooperare. Cu toate acestea, în lumina ulti-
melor dezvoltări din cadrul relaţiilor bilaterale Ucraina-
Rusia şi a politicilor de distanţare a Ucrainei de Rusia, 
este puţin probabilă o astfel de evoluţie. 

6 Decizia de formare a CES nu implică funcţionarea 
instantanee a principiilor unei pieţe comune. Mecanis-
mul ce va fi aplicat depinde de deciziile ulterioare ale 
oficialilor statelor membre, ceea ce face ca demersul de 
anul trecut să fie mai degrabă un act politic, la insisten-
ţele Rusiei

7 Deşi cele două state au ajuns la un acord pentru 
soluţionarea crizei energetice ce a marcat începutul 
acestui an, compromisul făcut de oficialii de la Kiev a 
angajat Ucraina într-o criză parlamentară, care a com-
promis stabilitatea guvernului, deja slăbit de confruntă-
rile interne dintre preşedintele Iuşcenko şi legislativul 
ucrainean. 

Elena-Dana FRUNZETI este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, masterand în relaţii 
internaţionale şi îndeplineşte funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei Cooperare Militară 
Internaţională.
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RĂZBOIUL ECONOMIC 
ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 

     Irina CUCU

Globalizarea înseamnă mai mult decât simple 
relaţii comerciale, deşi, în ultimul timp, totul a de-
venit un bun supus vânzării. În vreme ce actorii 
principali ai expansiunilor trecute erau cei statali, 
în prezent ei sunt întreprinderi şi mari corporaţii 
industriale şi financiare care au drept scop domi-
narea lumii şi pentru aceasta se folosesc de orice 
mijloace. După căderea blocului comunist, peri-
oada de tranziţie de la o economie centralizată la 
o economia de piaţă a devenit totodată o perioadă 
de extensie a războiul economic.

Economia a exercitat întotdeauna o influenţă 
asupra capacităţii de apărare, asupra puterii mili-
tare, într-un cuvânt asupra războiului, dar şi aces-
ta din urmă exercită o influenţă asupra dezvoltării 
economiei, prin cerinţele sale, de-a lungul timpu-
lui. 

Corelaţia dintre economie şi război a fost ac-
centuată odată cu dezvoltarea forţelor de produc-
ţie, perfecţionarea armamentului şi a mijloacelor 
tehnice de ducere a războiului şi evoluţia tipurilor 
de război.

După cum spunea politologul Silviu Brucan în 
Lumea după războiul rece, „ameninţarea răz-
boiului nuclear s-a risipit şi balansoarul rămâne 
înclinat spre factorul economic şi tehnologic, care 
domină acum jocul puterii pe arena internaţio-
nală. Principalul câmp de bătălie a devenit piaţa 
mondială. Aş putea spune că am ajuns la situaţia 
în care succesul în lupta pentru putere în lume nu 
se mai măsoară cu metrul cuceririlor teritoriale 
şi cu numărul de bombe şi rachete, ci cu locul sau 
ponderea câştigate pe piaţa mondială”. Acum lup-
ta nu se mai dă pe câmpul de luptă, dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice şi tehnice, ce iniţial era folosită 
pentru descoperirea unor noi tipuri de arme şi „ac-
cesorii” necesare ducerii războiului, este utilizată 
în prezent pentru descoperirea şi cucerirea unor noi 
surse de energie, a unor noi pieţe de desfacere.

De-a lungul timpului, producţia socială a avut 
forma economiei naturale, în care bunurile crea-

te serveau consumului propriu al producătorului 
(autoconsumul). Treptat, aceasta şi-a restrâns sfera 
de cuprindere în favoarea economiei de schimb, în 
care bunurile se produc preponderent pentru pia-
ţă. 

Astfel, fiecare societate umană a fost nevoită 
să îşi organizeze activitatea economică astfel încât 
să-şi clarifice unele probleme: Ce, cum şi pentru 
cine produce? Ce bunuri şi în ce cantităţi trebuie 
produse? Cum vor fi folosite diferitele feluri de 
resurse pentru realizarea acestor produse? Pentru 
cine sunt produse bunurile respective? Acestor în-
trebări societatea le-a răspuns în diferite moduri.

Conform Dicţionarului Macmillan de Econo-
mie Modernă, economia de piaţă este un sistem 
în care deciziile sunt luate în funcţie de preţurile 
generate de schimburile voluntare între producă-
tori, consumatori, lucrători şi deţinători de factori 
de producţie. În economia de piaţă luarea deciziei 
este descentralizată, deciziile nu sunt elaborate de 
planificatorii de la centru, ci în mod independent, 
de grupurile şi indivizii care acţionează în cadrul 
economiei. Economia de piaţă este invocată frec-
vent ca economie „capitalistă” sau a „liberei între-
prinderi”. 

Totodată, poate exista şi o economie de piaţă 
mixtă, care combină întreprinderea privată compe-
titivă cu un anumit grad de control central - ce joa-
că un rol important în determinarea nivelului pro-
ducţiei agregate prin intermediul politicilor fiscale 
şi monetare - asupra unor sectoare din economie, 
îndeosebi cele din domenii de importanţă naţiona-
lă, unde se exercită un oarecare control al statului. 
Astfel de combinaţii între economia privată şi pu-
blic funcţionează foarte bine în majoritatea statelor 
capitaliste industrializate.

O analiza comparativă a economiilor reale de 
piaţă duce la identificarea a trei modele principale 
de economie „reuşită”: economia de piaţă socială 
(Germania, ţările nordice), economia de piaţă „di-
recţionată de consum” (SUA) şi economia de piaţă 
„ghidată administrativ” (Japonia).



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006 ��

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
Pentru economia de piaţă contemporană, în lu-

crarea Capitalism contra capitalism, M. Albert 
identifică două modele: modelul neoamerican 
(SUA, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă) 
şi modelul renan (Germania, Elveţia, Olanda, Sue-
dia, Austria, Japonia).

În modelul neoamerican, sectorul public este 
neglijabil şi are tendinţa de reducere, statul are o 
implicare neglijabilă în economie, piaţa are rolul 
determinant în circulaţia bunurilor de la producă-
tor la consumator, stimularea ofertei este baza po-
liticii economice, de bază este reuşita individuală 
şi maximizarea profitului pe termen scurt, fiscalita-
tea este redusă, întreprinderea este considerată bun 
comercial ca oricare altul, bursa are rolul decisiv 
de barometru al activităţii economice, mobilitatea 
socială este ridicată, clasa mijlocie este relativ re-
dusă (50-60% din populaţie), sistemul de învăţă-
mânt este elitist, protecţia socială este mai redusă.

Modelul renan este caracterizat de interven-
ţia statului, ca apărător al protecţiei sociale şi al 
liberei negocieri între partenerii sociali, egalita-
tea şi echitatea socială sunt corelate cu eficienţa 
economică, bunurile economice necomerciale au 
o pondere semnificativă, politica economică încu-
rajează economisirea şi redistribuirea de venituri, 
redistribuirea amplă a veniturilor, printr-o fiscali-
tate mai ridicată, un sistem bancar puternic arti-
culat cu firmele, asigurând finanţarea acestora pe 
termen lung, cogestiunea întreprinderii, realizată 
de acţionari, sindicate şi conducere, firma, salari-
aţii şi statul sunt coresponsabili de perfecţionarea 
profesională, există o mişcare sindicală puternică, 
clasa mijlocie este numeroasă (75-85% din popu-
laţie), un grad ridicat de protecţie socială.

O armă importantă de acţiune a războiului eco-
nomic, folosită preponderent în economia de pia-
ţă contemporană, este cea psihologică şi vizează 
elementele de psihologie naţională: schimbarea 
mentalităţilor, aspiraţiilor, ideilor, teoriilor, com-
portamentelor, moravurilor etc. Sunt folosite me-
tode de manipulare foarte greu de depistat, bazate 
pe exploatarea instinctelor primare (de hrană, de 
apărare, de reproducere) şi a înclinaţiilor primitive 
din om.

Una din direcţii o constituie inocularea şi dez-
voltarea spiritului consumatorist, în dauna spiri-
tului de economie, prin reclame manipulatoare, 
trezirea instinctelor acaparatoare, exploatarea or-
goliului, superficialităţii, naivităţii şi a altor trăsă-
turi negative de personalitate. Pentru a-şi asigura 

o viaţă normală, fiecare om are un complex de ne-
voi. Agresorul economic îşi propune să dezvolte 
în omul-ţintă şi în naţiunea-ţintă nevoi şi cerinţe 
artificiale, să-i smulgă ultimul bănuţ din buzunar 
sau din bancă, pentru a-l aduce în starea de falit, 
dependent de împrumuturi pe care tot el, manipu-
latorul, le oferă. Astfel, dacă individul şi/sau naţi-
unea-ţintă nu rezistă tentaţiilor abil construite, va 
ajunge sclav economic. Acest fenomen se poate 
observa şi în România. La ora actuală, la noi se 
consumă tot mai multe produse de lux din import, 
iar băncile se întrec în oferte de credite, care mai 
de care mai avantajoase.

O altă direcţie de acţiune este abaterea atenţiei 
şi interesului cetăţenilor de la sectorul economic, 
material, producător de bunuri şi valori, către di-
recţii neproductive sau nocive. În ţara noastră se 
poate observa, în prezent, o creştere a numărului 
de supermarket-uri supraaglomerate, care vând 
zilnic, dar nu produc nimic. 

În acelaşi timp, sunt create şi inoculate în con-
ştiinţa (şi inconştientul) naţiunii-ţintă unele false 
valori umane şi tehnice, în scopul înlocuirii valori-
lor adevărate şi tradiţionale (naţionale). Se practică 
distrugerea imaginii unor lideri sau oameni politici 
care luptă pentru înflorirea economică a naţiunii 
lor şi, totodată, aceştia sunt intoxicaţi cu informa-
ţii false cu privire la domeniul pe care trebuie să-l 
conducă, la economie, în primul rând.

Cea mai gravă situaţie o reprezintă afectarea re-
laţiilor economice ale ţării respective cu alte state 
ori cu firme economice din diferite zone ale lumii. 
Pentru a atinge acest obiectiv sunt folosite diverse 
procedee: ideologizarea economică (prin care eşti 
făcut să crezi că poţi avea afaceri bune numai cu 
o anumită tabără, dominată de o anumită ideolo-
gie), promovarea amatorismului în rândul lideri-
lor economici, denigrarea produselor şi serviciilor 
proprii, prin mijloace de luptă psihologică (propa-
gandă neagră, zvonuri, bancuri, ştiri false sau deni-
gratoare în mass-media etc.). Desigur, invadatorii 
economici fac afaceri cu toată lumea, indiferent 
de ideologie, religie ş.a.m.d. În războiul economic 
planetar nu există altă ideologie decât a avantaju-
lui economic. Un caz de distrugere a relaţiilor eco-
nomice dintre state este cel dintre ţările scandinave 
şi lumea arabă.

Spionajul economic reprezintă o formă impor-
tantă şi cel mai des uzitată de un stat sau o firmă/
societate economică pentru a căuta şi culege în 
secret informaţii economice necesare menţinerii 
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şi dezvoltării unui stat sau a firmei. Informaţia în-
seamnă putere. Dacă eşti primul care deţine anu-
mite informaţii (despre pieţe de desfacere, resurse, 
produse noi şi competitive), poţi avea şi obţine un 
avantaj substanţial.

În prezent, pe plan mondial, există o confrun-
tare economică modernă, nu numai între state, ci 
şi între mari companii ale căror venituri anuale 
depăşesc PNB al multor state dezvoltate, care a 
determinat apariţia unor noi forme de luptă eco-
nomică: lupta pentru impunerea standardelor pen-
tru anumite categorii de produse (fiecare creator şi 
producător este interesat să acapareze cât mai mult 
pe piaţa mondială, să elimine cât mai mulţi con-
curenţi, prin obţinerea standardizării produsului), 
devalorizarea forţată a valutelor naţionale, prin 
speculaţii financiar-bancare - cazul lirei englezeşti, 
devalorizată de miliardarul George Soros), crearea 
dependenţei printr-un produs livrat foarte ieftin, 
dar al cărui preţ creşte, pe măsură ce populaţia din 
ţara-piaţă devine dependentă de el (cazul preţului 
gazului rusesc).

Toate statele lumii se află, în prezent, implicate 
într-o formă sau alta de cooperare internaţională, 
îndeosebi economică - zone de liber schimb sau 
uniuni vamale. Este mai evident ca niciodată că o 
autarhie economică nu poate funcţiona, că este sor-
tită eşecului, cu suferinţe enorme pentru populaţie. 
Poate cu o singură excepţie – Coreea de Nord – , 
celelalte tentative de autarhii economice nu sunt 
autoimpuse, ci datorate unor embargouri interna-
ţionale. Aceste situaţii caracterizează statele unde 
interesul naţional nu este formulat în mod demo-
cratic, fiind un interes fals, pervertit. El reprezintă, 
de fapt, interesul unui grup de putere, care deţine 
şi exersează puterea în mod discreţionar, interes de 
grup impus cu forţa, nedemocratic şi promovat pe 
post de interes naţional. 

Colaborarea economică externă promovată de 
astfel de regimuri este, la rândul său, pervertită, 
având ca scop nu optimizarea funcţionării econo-
miei naţionale şi dezvoltarea sa prin participarea 
la diviziunea internaţională a muncii, ci acoperi-
rea necesităţilor grupului aflat la putere. Acest tip 
de colaborare internaţională poate funcţiona doar 
ca schimburi simple şi sporadice şi nu se poate ri-
dica la nivelul, fie şi incipient, al unor forme de 
integrare economică. Simplificând raţionamentul, 
putem spune că numai statele democratice, unde 
interesul naţional promovat este real, pot participa 
la iniţiative de integrare economică. Participarea la 

mecanisme de integrare economică este o expre-
sie a nevoii de securitate economică a fiecărui stat. 
După Emilian M. Dobrescu, principiul democratic 
este o condiţie sine qua non a integrării. „Numai 
o Uniune Europeană care respectă identitatea fie-
cărei ţări membre, care prosperă prin diferenţele 
dintre ele şi este puternică prin instituţiile sale, va 
putea permite mersul înainte pe calea progresului 
economic şi social, al securităţii şi demnităţii”.

Cele mai importante trăsături caracteristice ale 
economiei mondiale actuale sunt: liberalizarea pie-
ţelor (ce presupune circulaţia liberă a capitalurilor 
financiare şi a forţei de muncă în întreaga lume); 
preponderenţa tehnologiei informaţiilor (IT), tele-
comunicaţiilor şi afacerilor audiovizuale; concu-
renţa acerbă dintre cei trei mari poli de putere eco-
nomică şi comercială - NAFTA (SUA, Canada şi 
Mexic), Uniunea Europeană (UE) şi Asia de SE. 

M. D. Popescu apreciază, în lucrarea Globali-
zarea şi dezvoltarea trivalentă, că, astăzi, econo-
mia mondială se află în faţa unei triple provocări:

1. mondializarea şi implicaţiile sale asupra 
competitivităţii economiilor naţionale;

2. contradicţia dintre legile pieţei (logica eco-
nomică) şi datoria statelor de a asigura un anumit 
grad de „justiţie distributivă“ (logica socială);

3. contradicţia dintre logica economică şi ne-
cesitatea protecţiei mediului înconjurător (ecolo-
gia).

În prezent există două tendinţe majore pe are-
na internaţională, care sunt în contradicţie: pe de 
o parte, competiţia dintre state şi grupuri de state 
pentru cucerirea unor pieţe de desfacere şi zone cu 
importante resurse, fapt ce poate duce la conflicte 
de interese, trecând de la competiţie la război, iar 
pe de altă parte, tendinţa spre cooperare şi integra-
re, impulsionată de noile tehnologii.

Competiţia economică a fost prezentă de sute 
de ani, dar azi a devenit dominantă şi, din păca-
te, s-a transformat din competiţie în conflict, iar 
părţile implicate nu sunt doar state naţionale, ci şi 
companii multinaţionale care luptă pentru contro-
lul pieţelor şi al zonelor cu resurse.

După unii autori, războiul economic este faza 
economică post-concurenţială, trecerea pragului în 
care concurenţa se transformă în criză şi criza în 
conflict. 

Diferenţa dintre competiţia economică şi con-
flictul economic este greu de sesizat. Prof. univ. dr. 
Mircea Mureşan consideră că războiul economic 
cunoaşte trei etape importante:
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- la nivelul entităţilor economice statale;
- în procesul realizării globalizării economice;
- la nivel global, între economia globală şi eco-

nomia subterană.
Încheierea războiului rece a favorizat deschi-

derea economiilor ţărilor din fostul bloc comunist, 
acestea trecând de la economii centralizate la eco-
nomii de piaţă. În această perioadă de tranziţie a 
început o acerbă competiţie între statele puternic 
industrializate şi marile companii, pentru deţinerea 
controlului asupra pieţelor şi resurselor din acest 
spaţiu, statele din această zonă devenind ţinte ale 
unui război economic al cărui obiectiv este deţine-
rea controlului resurselor energetice şi al căilor de 
acces către acestea. 

În acelaşi timp, investiţiile în unele ramuri in-
dustriale din aceste state au adus profituri foarte 
mari investitorilor străini (fie ei state sau compa-
nii), având în vedere numai forţa de muncă cali-
ficată şi foarte ieftină, preţul redus al materiilor 
prime şi infrastructura industrială existentă, achi-
ziţionată la preţuri foarte mici, comparativ cu ţările 
puternic industrializate. Toate acestea au condus la 
transformarea competiţiei în conflict economic.

După cum se poate observa din tabelul de mai 
jos, în rândul primelor 50 de puteri ale lumii nu se 
află doar statele, ci şi mari companii care au reuşit 
să pătrundă pe pieţele lumii şi al căror profit depă-
şeşte PIB-ul multor state dezvoltate.

Primele 50 de puteri economice ale lumii 
(Capital, 09.12.1999)

Companiile globale ocupă, aşa cum arată şi 
Declaraţia Mileniului, un loc special în noua con-
stelaţie economică a lumii. Acestea au creat un 
spaţiu economic unic, în care deciziile proprii in-
fluenţează perspectivele economice ale oamenilor 
şi popoarelor. Faptul că activează în întreaga lume 
asigură, practic, controlul acesteia. Mai ales că în 
relaţiile de zi cu zi au de-a face cu sisteme slabe de 
reglementare, cu poziţii inegale de negociere ale 
ţărilor-gazdă. 

În raport cu politicul, companiile, care repre-
zintă economicul, ştiu şi pot să iasă, mai întotdeau-
na, în câştig. Iar atunci când economicul sprijină 
politicul, pentru a câştiga puterea unui stat, iar po-
liticul ajunge să deţină puterea, acesta din urmă va 
favoriza economicul, prin impunerea unor politici 
fiscale protecţioniste. 

Este situaţia cea mai des întâlnită în care eco-
nomicul, companiile realizează beneficii uriaşe 
şi se impun în acest permanent război economic 
care, la suprafaţă, arată extrem de paşnic, pe când 
în profunzime este foarte brutal şi lipsit de scru-
pule. Pe măsură ce profitul marilor companii va 
creşte tot mai mult, competiţia şi conflictele dintre 
ele vor influenţa tot mai accentuat, mai substanţial 
statele şi viitoarea configuraţie geopolitică. Pentru 
entităţile statale cu o economie în tranziţie, care 
nu este bazată pe reglementări şi legi respectate cu 
stricteţe, integrarea economică constituie o şansă 
viabilă de reducere a probabilităţii de a deveni o 
ţintă în războiul economic. 

BIBLIOGRAFIE:

ADAMS, James – Următorul – ultimul război 
mondial, Editura Antet, Oradea, 1998.

ALBERT, Michel – Capitalism contra capitalism, 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994.

ARĂDĂVOAICE, Gheorghe; Valentin Stancu 
– Războaiele de azi şi de mâine, Editura Militară, 
Bucureşti, 1999.

ARON, Raymond – 18 lecţii despre societatea 
industrială, Editura All, Bucureşti, 2003.

BRUCAN, Silviu – Lumea după războiul rece 
– locul României şi viitorul ei, Editura „România 
Liberă”, Bucureşti, 1996.

GILPIN, Robert – Economia mondială în secolul 
XXI, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

KALDOR, Mary – Războaie vechi şi noi, Editura 
Antet, Oradea, 1999.

LABARDE, Philippe, Maris Bernard – Doamne, ce 
frumos e războiul economic!, Editura Antet.

POPESCU, Maria - Globalizarea şi dezvoltarea 



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006�6

trivalentă, Ed. Expert, Bucureşti, 1999.
MUREŞAN, Mircea - Pentru ce fel de război ne 

pregătim?, Impact Strategic nr. 1/2004.
DOLGHIN, Nicolae - Securitatea naţională şi răz-

boaiele economice, Impact Strategic 3-4/2003.
http://www.iags.org/n0124052.htm
http://www.joshuagoldstein.com/jgeconhi.htm
http://www.hermes-press.com/econ2.htm
http://www.military.com/Resources/HistorySubmitt

edFileView?file=history_gulfwar.htm

http://www.infoguerre.com/
http://www.gabriellereillyweekly.com/gabrielle_re-

illy/politics/the_new_economic_war_opec_and_oil.
htm

http://www.actrus.ro/buletin/2_2000/articol18.html
http://maxpages.com/secretele/RAZBOIUL_ECO-

NOMIC
http://capriro.tripod.com/polit/polint06.htm
http://www.mapn.ro/strategiasecuritate/strategsecu-

ritmediul.html

Irina CUCU este expert gr. I la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Univer-
sitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi masterand în Geopolitică şi Geostrategie la Facultatea de 
Relaţii Economice Internaţionale a Academiei de Studii Economice Bucureşti. 

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006 ��

NATO ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI

ROMÂNIA LA INTRAREA ÎN UE. 
OCAZII - PROVOCĂRI - REZERVE 

D. MANIKA*

Între schimbările intervenite în ultima perioa-
dă în Europa de Sud-Est, se înscrie şi faptul că 
România a aderat la NATO şi se află la intrarea 
în UE. Ca membră NATO, aceasta beneficiază de 
securitate şi oferă securitate. Poziţia sa geogra-
fică, trecerea axelor de transport european peste 
teritoriul său, ca şi resursele remarcabile de care 
dispune, fac din România o ţară atractivă pentru 
Alianţă, dar şi pentru UE, care asigură, la rândul 
ei, condiţii de prosperitate, pace şi siguranţă, ce se 
cer valorificate corect, prin realizarea unui echili-
bru între Provocări şi Ocazii.

Evoluţiile din ultimii 15 ani au format un me-
diu mondial cu totul diferit faţă de secolul trecut. 
Schimbările şi diferenţierile survenite au afectat 
catalitic şi teritoriul apropiat României şi au pro-
dus readaptări de regim politic, de relaţii, de depen-
denţe, de tensiuni, şi în special pe teritoriul fostei 
Federaţii Iugoslave au produs scindări şi detaşări. 
Ţările nou formate şi regimurile politice s-au miş-
cat în acest interval de timp şi continua să se mişte 
pe axe de activităţi politice, adesea contradictorii, 
dar cu scopuri evidente cum sunt: 

a. Consolidarea ca stat, prin întărirea şi consoli-
darea caracteristicilor etnice.

b. Integrarea lor în UE şi la NATO, astfel încât 
să rezulte beneficii de dezvoltare şi prosperitate de 
la UE, precum şi de susţinere şi securitate de la 
NATO. Statutul de membru NATO sau eforturile 
de integrare le determină să stabilească relaţii ra-
pide şi preferenţiale de parteneriat cu SUA. Din 
acest motiv, ele au atât de multe de oferit. 

c. Păstrarea tuturor obiectivelor, aspiraţiilor şi 
visurilor din trecut şi adaptarea lor la noile condiţii 
şi situaţii. În special se dedică cu insistenţă căutării 
unor arii de „infiltrare”, unor declaraţii neoficiale 
şi directe, în spaţiul şi noţiunile Patrimoniului Eu-
ropean, nevoilor, cererilor şi ofertelor de securita-
te, pace şi dezvoltare.

UE, NATO şi mai ales SUA îşi demonstrează 
faptic ambiţiile, intenţiile şi interesele lor pentru 
Europa de Sud-Est. Chiar şi din ţările UE, în spe-
cial cele cu un trecut megalodinamic, încearcă să 
îşi integreze obiectivele în aceste relaţii şi situa-
ţii evolutive, sau să preîntâmpine sau cel puţin să 
diminueze intenţiile altora, neconvenabile sau ne-
conforme cu ale lor. 

Federaţia Rusă, respinsă de extinderea NATO 
şi presată de revoluţiile colorate, încearcă să îşi 
păstreze influenţa în regiune, salvând relaţiile şi 
legăturile trecutului (Imperiul şi URSS) şi valo-
rificându-şi elementele dinamice actuale, precum 
energia, puterea militară, perspectiva unei dezvol-
tări economice, dinamice şi întărirea continuă a re-
laţiilor cu ţările în curs de dezvoltare din SE Asiei. 
Evident, Federaţia Rusă este îngrijorată de dezvol-
tarea puterilor euro-atlantice (SUA) şi a bazelor 
militare din Europa de Sud-Est şi le consideră o 
dublă ameninţare. 

Pe de o parte, deoarece înfrânează dezvoltarea 
relaţiilor ei cu UE, prin sprijinirea antirusismului 
în ţările foste membre ale Tratatului de la Varşovia 
şi, pe de altă parte, fiindcă oferă baza intervenţiilor 
şi interferenţelor din ţările fostei URSS. 

La prima vedere sunt evidente intenţiile euro-
atlantice de folosire a Europei de Sud-Est ca spaţiu 
de staţionare şi tranzit al forţelor şi mijloacelor, 
incluzând şi sprijinul în intervenţia în regiuni agi-
tate sau nu din Mediterana de Est, Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală.

În mod corespunzător, este evidentă dorinţa no-
ilor state membre NATO de a oferi şi chiar de a 
pretinde maximul de beneficii cu privire la staţio-
narea şi facilităţile de tranzit. 

Evident, România este conştientă de această si-
tuaţie şi a făcut faţă cu succes problemelor legate 
de fostul regim, iar pentru prima dată în istorie, tră-
ieşte în democraţie. Îşi are deja locul ei în NATO 
şi, fireşte, se simte în siguranţă. Se află la intrarea 

* Opiniile exprimate în acest articol sunt ale autorului şi nu reprezintă punctele de vedere ale CSSAS. 
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în UE, cu speranţa unui nou puternic proces de 
dezvoltare şi de prosperitate, ce o va împinge spre 
valorificarea capacităţilor sale productive. 

Există provocări şi oportunităţi, dar nu lipsesc 
şi problemele. Se cere maximizarea rezultatelor 
pozitive pentru România, prin acceptarea provo-
cărilor. 

Un domeniu care necesită alternative politice 
este valorificarea cererii euro-atlantice (mai ales 
a SUA), în ceea ce priveşte folosirea teritoriului 
românesc şi a infrastructurii pentru staţionarea şi 
transportul trupelor de sprijin, de menţinere a păcii 
şi de intervenţie spre zone agitate sau care se află 
pe punctul de a deveni regiuni conflictuale. Poziţia 
geografică a României pavează drumul unor des-
tinaţii precum regiunile Mării Negre, Caspicii şi 
Asiei Centrale. Folosirea teritoriului românesc va 
urma reţeaua axelor transeuropene care traversea-
ză România spre Marea Neagră, adică axele IV, 
VII şi IX, dintre care:

a. A VII-a (Dunărea) este în exclusivitate ro-
mânească, pentru orice folosinţă spre şi dinspre 
Marea Neagră. 

b. A IX-a este mai ales de interes românesc. 
Chiar şi în cazul îndreptării spre Sud (Marea Egee), 
din nou, prin Estul României, va trece spre puntea 
de legătură Ruse. 

c. A IV-a este cea mai de interes axă, fiindcă 
ramura Budapesta-Bucureşti-Constanţa traversea-
ză România de la vest la est, deci, dezvoltarea in-
frastructurii creează coloana vertebrală de bază a 
reţelei de transport a României. Faptul că această 
axă este cea mai rapidă, dacă nu şi unica legătu-
ră cu Marea Neagră (Constanţa), dă României un 
avantaj decisiv şi un argument pentru finanţări eu-
ropene şi aliate. 

Ramura sudică a axei IV, practic, este inexis-
tentă, deoarece duce lipsă de legături şi este uşor 
înlocuită de către axa X pentru mişcări spre Marea 
Egee, dar şi prin folosirea celei de-a IX-a axe, în 
parte prin Ruse şi pentru interiorul Bulgariei (legă-
tura cu X şi VIII) şi spre Istanbul (pe axa X).

Dat fiind faptul că axele europene de tranzit 
nu sunt numai rutiere, ci şi feroviare, România, 
cu arterele ei feroviare, acoperă orice nevoie de 
transport. Acestea au aceeaşi importanţă şi pentru 
transporturile europene din UE spre ţările din zona 
Mării Negre şi invers. Orice alt punct de trecere va 
fi mai costisitor din punct de vedere al infrastruc-
turii, dar şi pentru costul transporturilor din cauza 
distanţei şi morfologiei. Pentru viitor, de valoare 

specială se va dovedi axa IX, prin România, care 
ocoleşte Marea Neagră şi duce direct spre Egee. 
La această axă se va adapta o mare parte a trans-
porturilor şi orice fel de comunicare spre UE din 
Ucraina şi R. Moldova.

Cu siguranţă, România nu este numai o ţară de 
trecere şi a transporturilor comerciale, ci are resur-
se remarcabile. Dureroasa perioadă de tranziţie, a 
căii spre democraţie şi piaţa liberă au dezactivat, 
dacă nu distrus, infrastructurile productive şi per-
sonalul calificat. Adaptarea la cerinţele UE şi spri-
jinul pentru cererile de mai sus creează României 
ocazii ideale de dezvoltare, prosperitate şi, simul-
tan, o determină să le ducă la îndeplinire. 

Din punct de vedere istoric, România din tim-
pul dacilor s-a găsit, până de curând, fie în spaţiul 
conflictelor şi confruntărilor marilor Imperii şi Su-
perputeri, fie în calea marilor strămutări de triburi 
şi de hoarde migratoare. În ciuda influenţelor, po-
pulaţia şi-a păstrat caracteristici specifice, capabile 
să formeze şi să modeleze Naţiunea şi Conştiinţa 
Naţională. N-a fost niciodată complet subjugată şi 
nici complet liberă şi independentă. 

Astăzi, e liberă şi independentă, cu un regim 
clar democratic. Angajamentele şi dependenţele se 
hotărăsc de bunăvoie, cu consecinţele de rigoare. 
Constituţia, cu adevărat progresistă, oferă o bază 
sigură de aranjamente, în interior şi în relaţie cu 
vecinii, pentru orice problemă legată de minorităţi. 
Partea dezlipită a Moldovei, după al Doilea Război 
Mondial, este şi va rămâne o problemă pentru Ro-
mânia, poate preţul pe care trebuie să-l plătească 
pentru auspiciile de bun augur.

România, bineînţeles, se va confrunta cu pro-
bleme şi de la posibila ei folosire de către structu-
rile euro-atlantice, în special dacă i se va imputa 
intenţia de a lua parte la intervenţii probabile în 
Asia Centrală.

România şi celelalte ţări ale fostului Tratat de la 
Varşovia (probabil, cu excepţia Bulgariei şi Slova-
ciei) au motive să înainteze cererea de securitate, 
având memorii fobice, de la fostul lor supraprotec-
tor aliat, URSS. Această cerere le determină, aşa 
cum s-a menţionat anterior, să dezvolte relaţii bi-
laterale speciale (în interiorul NATO, bineînţeles) 
cu SUA. 

De la SUA primesc garanţii de securitate, ajutor 
militar, privilegii la relaţiile de asociere, creşterea 
prestigiului în cadrul Alianţei. În schimb, oferă un 
demers politic comun în opţiunile politice de in-
teres special pentru SUA, în cadrul ONU, OSCE, 
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NATO, Cooperării pentru Pace şi uneori în interi-
orul UE. De asemenea, le oferă facilităţi în spaţiul 
lor de dominaţie naţională, pentru servirea aces-
tor opţiuni şi, câteodată, cooperează şi participă la 
aplicarea lor.

Dorinţa, uneori, depăşeşte limita echilibrului 
dintre ofertă şi schimb. Aceasta se întâmplă fie 
sub aspectul înşelător al revendicării rolului celui 
mai preferat aliat, fie în efortul servirii propriilor 
interese naţionale (de la anticiparea satisfacerii ve-
chilor interese naţionale de la ţările vecine până la 
protejarea lor de cererile venite de la acei vecini) şi 
obţinerea unor privilegii.

Toate acestea, cu criteriul de servire a interese-
lor naţionale, sunt de înţeles şi, probabil, acceptate, 
deşi, în esenţă, sunt dăunătoare, atât pentru UE, cât 
şi pentru acele ţări angajate în conflicte, pentru că 
duc la amânarea unificării reale a UE şi, mai ales, 
la întârzierea acordului de punerea în aplicare a 
Politicii Externe şi de Securitate Comune (PESC).

PESC, ca expresie şi practică consecventă a vo-
inţei europene complete, va asigura UE, ca întreg, 
dar şi ţărilor membre, protecţia maximă contra 
ameninţărilor de orice fel. De asemenea, va elibera 
ţările asociate UE de insecuritate, competiţie şi că-
utare de protecţie în afara UE.

Toţi trebuie să conştientizăm, să credem şi să 
acceptăm că UE nu e numai un consorţiu de relaţii 

economice şi o sursă de capital (sprijin financiar) 
care ajută la refacerea economică şi dezvoltarea 
asociaţilor slabi din punct de vedere financiar. Din 
contra, este o organizaţie specială de state, care, 
prin intermediul colaborării economice şi dez-
voltării, leagă, pe baza criteriilor de acceptare şi 
respect al regulilor şi principiilor comune, ţările 
Europei şi le asigură condiţii de dezvoltare, pros-
peritate, pace şi siguranţă. 

Ca entitate ce reprezintă voinţa comună şi pute-
rea UE, acţionează pe scena internaţională în avan-
tajul său (şi al statelor membre, bineînţeles), dar şi 
al restului lumii, ca întreg. Înfiinţarea şi evoluţia 
UE s-au bazat şi continuă să se bazeze pe dialog, 
înţelegere, compromis, convergenţă şi consens 
pentru binele comun. Simultan, îşi demonstrează 
puterea de toleranţă şi acceptare a fiecărei parti-
cularităţi legitime. Toate ţările membre UE, spre 
binele UE, care, în principiu, este şi binele lor, sunt 
datoare să accepte şi să servească promovarea ade-
văratei UE. De asemenea, trebuie să respingă atât 
sindroamele fobice, cât şi aspiraţiile secrete, păs-
trând componentele speciale sau personale ale na-
ţionalităţii, astfel încât să convieţuiască ca întreg.

Păstrarea echilibrului bilanţului dintre Provo-
cări şi Ocazii şi valorificarea lor, în limitele per-
cepţiei corecte a patrimoniului european, va pava 
drumul drept, prin Mijloacele de Aur necesare. 

Generalul de brigadă (r) D. Manika este Inspector General de Onoare al Armatei, fost Ministru 
al Ordinii Publice din Republica Elenă. 
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Interesul naţional este finalitatea esenţială ur-
mărită de orice stat. Globalizarea şi integrarea 
regională, fenomene corelative, complexe şi mul-
tidimensionale, răspund imperativelor interesului 
naţional. De aceea, statele lumii se implică activ, 
voluntar, conştient şi concertat în derularea lor. 

1. Globalizarea - fenomen comple�,
 omniprezent şi multidimensional

Globalizarea reprezintă un fenomen complex, 
întrucât se desfăşoară în toate sectoarele de activi-
tate umană din întreaga lume, în condiţii extrem de 
diverse de dezvoltare economică, socială, politică 
şi culturală. Ea promovează, de regulă, interesele 
statelor puternic dezvoltate economic şi ale între-
prinderilor multinaţionale. De aici, o interferare 
cu interesele regionale şi naţionale. Atunci când 
efectele generate de globalizare sunt percepute ca 
negative, apar manifestări împotriva sa. 

Caracteristica fenomen omniprezent indică fap-
tul că globalizarea există în întreaga lume şi în 
toate domeniile de activitate. Astfel, globalizarea 
apare ca procesul în care distanţa geografică îşi 
diminuează importanţa în stabilirea şi menţinerea 
„obstacolelor” în calea relaţiilor economice, poli-
tice şi socio-culturale între toate statele lumii. În 
acest context, un rol semnificativ îl joacă actorii 
nonstatali, adică diferite organizaţii regionale şi 
planetare, economice, politice, culturale, de me-
diu. 

Globalizarea, ca fenomen multidimensional, 
este o etapă viitoare a procesului general de dez-
voltare politico-economică şi culturală a omenirii. 
Aceasta întrucât, mai întâi de toate, globalizarea 
este un proces geoeconomic, şi mai apoi, geopo-
litic şi geocultural. Acest proces nu este doar o 
apropiere, o integrare a economiilor mai multor 
ţări, ci o schimbare a caracteristicilor calitative ale 
acestor economii, care se transformă din nişte sis-
teme închise în elemente ale unui sistem mondial. 
Se schimbă însăşi noţiunea de „economie naţiona-

lă”. Instituţia economică de bază devine corpora-
ţia transnaţională, care îşi amplasează fabricile şi 
îşi comercializează produsele acolo unde îi este 
mai convenabil, fără a lua în considerare existenţa 
graniţelor statale. Din această cauză are loc apro-
fundarea procesului de diviziune internaţională a 
muncii, iar în cadrul unui singur stat, fie şi dezvol-
tat, apar „economia” dublă, cu „enclave înfloritoa-
re”, dar şi „regiuni donatoare, regiuni creditabile”. 
Regiuni întregi se transformă în furnizori de mate-
rie primă şi pieţe de desfacere pentru corporaţiile 
transnaţionale, fără a dezvolta producţiile proprii. 

Procesul de aprofundare a diviziunii muncii dă 
naştere la grave probleme social-politice. În dis-
cuţiile despre globalizare apare tot mai des noţiu-
nea de „învinşi”- acestea sunt unele pături sociale 
sau chiar naţiuni întregi care s-au pomenit în afara 
dezvoltării economice, fără vreo şansă de a ieşi de 
unele singure dintr-o situaţie extrem de dificilă, 
aşa cum circuitul liber al mărfurilor din ţările dez-
voltate spre ţările în curs de dezvoltare diminuează 
posibilitatea ţărilor sărace de a-şi dezvolta produc-
ţiile proprii în diverse domenii. Decalajul dintre 
ţările bogate şi cele sărace, adică dintre Nord şi 
Sud, este într-o creştere continuă, se accentuează 
tot mai mult. 

Totuşi, globalizarea are un potenţial enorm de 
a genera creştere, dar, în acelaşi timp, provoacă 
„status quo”, adică slăbeşte reglementarea socia-
lă, politică, economico-financiară naţională, fără a 
furniza o alternativă satisfăcătoare. 

În concluzie, globalizarea este un fenomen 
complex, omniprezent şi multidimensional, care 
afectează toate domeniile de activitate umană şi, 
implicit, toate statele. Unii autori îl socotesc un 
fenomen capabil să aducă fericirea şi bunăstarea 
pentru toată lumea, în timp ce alţii îl apreciază ca 
fiind dăunător umanităţii, prin efectele pe care le 
generează1. De regulă, mişcările antiglobaliste au 
o atitudine profund critică la adresa globalizării, 
pe care o consideră vinovată de inegalităţile dintre 
Nord şi Sud, de creşterea şomajului, de exploata-
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rea de către ţările dezvoltate a resurselor materiale 
şi umane ale ţărilor în dezvoltare, de diminuarea 
veniturilor din muncă şi de sporirea celor din ca-
pital, de adâncirea decalajului intern între bogaţi 
şi săraci. 

2. Integrarea - proces regional

Integrarea reprezintă o relaţie, o interacţiune di-
namică între două entităţi distincte - sistemul care 
se integrează şi sistemul care integrează. În cursul 
acestui proces, atât în sistemul care se integrează, 
cât şi în cel ce integrează au loc mutaţii. În funcţie 
de caracterul activ al primului şi de capacitatea de 
răspuns a mediului care se integrează, se disting 
mai multe faze ale acestui proces: acomodarea, 
adaptarea, participarea şi integrarea propriu-
zisă2. Dacă se analizează ansamblul demersurilor 
României pentru aderarea la Uniunea Europeană, 
se va constata că au fost parcurse toate aceste faze. 
Astfel, acomodarea începe la 1 februarie 1993, 
când România semnează Acordul European, prin 
care se instituie o asociere între ţara noastră şi Co-
munităţile Europene şi statele membre ale acesto-
ra. Mai întâi, s-au aplicat prevederile comerciale 
din Acordul European. Este faza în care România 
începe cunoaşterea sistematică a valorilor şi nor-
melor ce ghidează întreaga activitate din UE. În iu-
nie 1995, ţara noastră depune cererea de aderare la 
UE. Aceasta marchează debutul fazei de adaptare 
a României la cerinţele UE, iar în iunie 1999 se ad-
optă Planul Naţional de Aderare la UE. În timpul 
acestei faze are loc o armonizare legislativă, şi nu 
numai, între România şi UE. Începând cu februarie 
2000, se declanşează procesul aderării ţării noas-
tre la UE, prin deschiderea oficială a negocierilor 
de aderare dintre România şi Uniunea Europeană. 
Acum, începe deschiderea capitolelor de negocie-
re (Un capitol de negociere se referă la un anumit 
domeniu din legislaţia europeană - spre exemplu, 
agricultura sau politica regională. Există 31 de ca-
pitole, pe care fiecare ţară candidată trebuie să le 
discute cu Uniunea Europeană, ele reprezentând 
ceea ce este cunoscut sub numele generic de acquis 
comunitar). Faza denumită participare va începe 
pentru România la 1 ianuarie 2007, când, dacă 
se îndeplinesc toate cerinţele impuse de UE, ţara 
noastră va deveni stat membru cu drepturi depline 
al acestei uniuni de state. În această fază, întreaga 
activitate din România se va desfăşura în consens 
cu valorile şi normele specifice UE. Cea de-a pa-

tra fază şi ultima a procesului analizat (integrarea) 
o constituie integrarea propriu-zisă, etapă în care 
începe integrarea socială, economică, culturală, 
politică etc. a ţării noastre în UE. De fapt, acum 
valorile şi normele specifice vieţii şi activităţii din 
UE sunt asimilate, însuşite, interiorizate şi puse în 
practică atât de instituţiile statului, de societatea 
civilă, cât şi de cetăţenii ţării, care se consideră şi 
cetăţeni europeni. În plus, toţi cei menţionaţi acţi-
onează pentru apărarea şi promovarea valorilor şi 
normelor UE, socotindu-le ca fiind ale lor, iar nu 
pentru că i-ar obliga cineva. Practic, în cea de-a 
patra fază începe realizarea integrării României în 
UE sub toate aspectele şi pe toate planurile.

În acest context, se vor înfăptui efectiv: 
a. integrarea normativă (măsura în care valori-

le UE devin norme pentru toţi cetăţenii ţării); 
b. integrarea culturală (normele şi valorile 

culturii UE sunt asimilate şi însuşite de membrii 
acesteia);

c. integrarea comunicaţională (schimbul inter-
personal de semnificaţii);

d. integrarea funcţională (schimbul de servicii, 
ce variază de la interdependenţă la autonomie); 

e. integrarea psihosocială (procesul de interi-
orizare ce permite membrilor UE să acţioneze în 
conformitate cu normele şi valorile mediului in-
tegrator); 

f. integrarea socială (ajustarea relaţiilor mem-
brilor UE potrivit normelor şi regulilor existente 
în cadrul acesteia); 

g. integrarea politică (procesul de acceptare de 
către membrii UE – state şi cetăţenii acestora - a 
unui mod de a acţiona, de a simţi şi de a vedea 
specifice mediului integrator); 

h. integrarea economică (ansamblul de măsuri 
destinat să suprime discriminările între economii-
le ţărilor membre ale UE).

3. Interesul naţional - finalitatea esenţială a 
acţiunii actorilor statali 

Interesul naţional reprezintă expresia activă a 
necesităţilor statului naţional, acea finalitate care 
îi orientează, în permanenţă, conduita. De fapt, în 
mod teoretic, orice stat naţional, în tot ceea ce în-
treprinde, urmăreşte atingerea interesului naţional. 
Acesta din urmă este un concept multidimensional, 
referindu-se la toate domeniile de activitate uma-
nă. De aceea, se poate vorbi de interes naţional în 
plan economic, militar, politic, cultural, diploma-
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tic, social, financiar, informaţional. 
În acelaşi timp, interesul naţional apare ca ul-

tim argument utilizat de guvernanţi atunci când 
trec la adoptarea unor măsuri nepopulare, la dimi-
nuarea sau restricţionarea unor drepturi generale 
ale omului. De exemplu, România, începând cu 1 
ianuarie 2006, ridică preţurile la gazele naturale, 
energia electrică şi termică şi face aceasta nu din 
motive economice, ci pentru a armoniza preţuri-
le interne cu cele din UE. La fel, din motive de 
securitate, în cadrul luptei împotriva terorismului 
internaţional se adoptă măsuri prin care se limitea-
ză şi restricţionează o serie de drepturi ale omului, 
cum ar fi: libera circulaţie dintr-o ţară în alta, înăs-
prirea pazei şi a controlului în aeroporturi, gări şi 
autogări, sporirea drepturilor forţelor de ordine şi 
intervenţie.

Totodată, interesul naţional reprezintă, cel puţin 
teoretic, factorul determinant al acţiunilor interne 
şi internaţionale ale statului în toate domeniile de 
activitate. De pildă, măsura implicării active a Ro-
mâniei în lupta împotriva terorismului internaţio-
nal, inclusiv prin participarea cu trupe la coaliţia 
internaţională din Irak, se argumentează tot prin 
apelul la interesul naţional. 

De asemenea, interesul naţional este factorul ce 
stă la baza consensului naţional, a coeziunii sociale 
şi a obedienţei populaţiei. Aceasta pentru că, atunci 
când este vorba de interesul naţional, toţi cetăţenii 
ţării sau marea lor majoritate sunt de acord cu de-
punerea de eforturi susţinute pentru atingerea unor 
obiective strategice, să acţioneze uniţi şi solidari în 
aceeaşi direcţie, să se supună conştient măsurilor 
adoptate de guvernanţi pentru a asigura dezvolta-
rea durabilă şi securitatea ţării. 

Interesul naţional se pune în evidenţă prin acti-
vitatea din interiorul ţării, dar şi în afara acesteia, 
în toate domeniile. El se traduce prin preocuparea 
constantă a instituţiilor statului, a cetăţenilor săi, 
dar şi a societăţii civile de a asigura dezvoltarea 
economică durabilă a ţării, de a realiza schimburi 
economice avantajoase cu celelalte state, de a pre-
zerva independenţa, suveranitatea şi integritatea 
teritorială a ţării, de a garanta securitatea umană a 
locuitorilor săi, de a stabili şi întreţine relaţii utile 
şi necesare României cu celelalte ţări şi cu organi-
zaţiile internaţionale, precum şi cu societatea civi-
lă regională şi internaţională, de a promova cultura 
naţională, de a face demersurile necesare integrării 
regionale şi internaţionale, şi nu numai. 

Conţinutul fiecărei dimensiuni a interesului 

naţional cunoaşte o evoluţie dinamică, în timp, 
ca urmare a schimbărilor produse în domeniile de 
activitate umană cu care acesta are tangenţă. De 
exemplu, interesul naţional privind suveranitatea 
se exprimă, astăzi, când România este stat mem-
bru NATO şi aspiră la integrarea în UE, într-o altă 
formă şi în alţi parametri decât acum 15 ani. De 
altfel, documentele ce definesc interesul naţional 
în domeniul amintit, la rândul lor, au cunoscut 
transformări de esenţă. Astfel, ceea ce se înţelegea 
prin suveranitatea statului român în anul 1989, de 
exemplu, diferă substanţial de accepţia dată acum 
acestui termen.

4. Corelaţia globalizare, integrare regională 
şi interes naţional

Globalizarea, integrarea regională şi interesul 
naţional se află în corelaţie. Afirmaţia aceasta are 
în vedere faptul că interesul naţional este funda-
mental pentru orice actor statal, care ar face tot ce 
depinde de el pentru a-l atinge la parametrii doriţi 
şi în timp optim. Apoi, globalizarea şi integrarea 
regională se află într-o strânsă interdependenţă şi 
interacţiune. Practic, statele aleg integrarea regi-
onală atât ca formă primară de satisfacere a inte-
resului naţional, prin cooperare multilaterală cu 
celelalte state, cât şi ca modalitate de a participa 
activ şi avantajos la globalizare. Totodată, integra-
rea regională permite statelor să atenueze efectele 
negative ale globalizării printr-un efort comun şi 
concertat. 

De asemenea, integrarea regională poate fi in-
terpretată ca o primă etapă a procesului de globa-
lizare. Statele din diverse regiuni ale lumii îşi con-
stituie organizaţii mai ales de natură economică, 
încercând pe această cale să-şi pună în valoare po-
tenţialul lor într-un domeniu sau altul de activita-
te economică. Un exemplu edificator de integrare 
regională completă (economică, politică, socială, 
culturală, militară) a unor state îl constituie Uniu-
nea Europeană. Aceasta este, în prezent, alcătuită 
din 25 de state şi are instituţiile aferente unei fede-
raţii de state. Rezultatele sale, pe toate planurile, 
dar mai ales în cel economic, o recomandă ca for-
mă de integrare ce permite o dezvoltare durabilă 
pentru toţi.

Globalizarea, ca fenomen multidimensional, 
complex şi omniprezent, generează atât efecte po-
zitive, cât şi negative. Se pare că integrarea regi-
onală, văzută ca proces premergător globalizării, 
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contribuie la minimizarea efectelor negative ale 
celei din urmă şi la amplificarea celor favorabile. 
Pe de altă parte, integrarea regională, odată reali-
zată, permite statelor o implicare activă în procesul 
globalizării. 

Dacă se are în vedere că interesul naţional este 
finalitatea urmărită de orice actor statal, atunci este 
evident că statele lumii vor face tot ce le stă în pu-
tinţă pentru atingerea sa, în condiţii avantajoase, 
inclusiv acceptarea conştientă şi voluntară a con-
secinţelor integrării şi globalizării. Într-un fel şi 
într-o anumită măsură, interesul naţional impune 
ca statele să accepte şi să acţioneze în direcţia inte-
grării regionale şi a globalizării, în calitatea lor de 
fenomene ce definesc evoluţia omenirii.

5. Concluzii

Interesul naţional este factorul fundamental ce 
mobilizează statele la acţiuni multiple şi pe toate 
planurile. Globalizarea şi integrarea regională sunt 
fenomene corelative şi definitorii pentru evoluţia 
omenirii. Ele răspund adecvat atingerii interesului 
naţional. De aceea statele sunt motivate să acţione-
ze concertat în direcţia înfăptuirii integrării regio-
nale şi implicării active în procesul globalizării. 

Este adevărat că atât integrarea regională, cât 
şi globalizarea presupun o serie de costuri socia-

le, economice etc., dar respingerea celor două fe-
nomene nu este benefică nici unui stat. Astăzi, pe 
arena mondială, acţionează destul de consistent 
o serie de actori nonstatali, definiţi printr-o mare 
putere economică. Este vorba de organizaţiile 
multinaţionale, care agreează şi susţin ideea glo-
balizării. Aceste instituţii financiare şi economice 
(multinaţionale sau transnaţionale) au capacitatea 
financiară şi economică, dar şi influenţa politică 
necesară de a promova şi susţine cu succes globa-
lizarea. Ele sunt interesate de obţinerea unui profit 
cât mai mare şi fac tot ceea le stă în putinţă în acest 
sens, iar globalizarea le satisface din acest punct 
de vedere. 

Prin urmare, statele nu se pot opune acestei ten-
dinţe de evoluţie mondială, dacă vor să se dezvolte 
durabil şi în deplină armonie şi securitate. Practic, 
pentru ele este mult mai avantajos să se implice 
în integrarea regională şi globalizare, decât să se 
opună acestor fenomene, susţinute de organizaţiile 
multinaţionale, şi nu numai. 

 
NOTE:
1 BAUMAN, Zygmunt, Globalizarea şi efectele ei 

sociale, Bucureşti, Antet, 2004.
2 ZAMFIR, Cătălin, VLĂSCEANU, Lazăr, Dicţio-

nar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 1998, pp. 
300-301.

Dr. Petre DUŢU este cercetător ştiinţific gradul II în cadrul Centrului de Studii Strategice de 
Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. De profesie sociolog militar, 
este autor a numeroase volume, studii şi articole pe teme circumscrise securităţii zonale, regionale, 
globale şi sociologiei. 
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FACTORII DE INSECURITATE 
AI LUMII CONTEMPORANE 

 Cristian BĂHNĂREANU

Nordul şi Sudul par a avea viziuni diferite 
asupra provocărilor la adresa securităţii – unul 
preocupat de terorism şi armele de distrugere în 
masă, celălalt de problemele grave ale sărăciei şi 
subdezvoltării. Noii factori de insecuritate ai lumii 
moderne, precum terorismul, proliferarea armelor 
de distrugere în masă, conflictele nesoluţionate, 
criminalitatea, cele privind mediul ş.a.m.d., ală-
turi de fizionomia noilor conflicte, precum dispute-
le etnice, războiul de gherilă sau alte conflicte de 
intensitate scăzută, au determinat schimbări ale 
organizării şi structurii forţelor, modului de acţi-
une, tehnicii şi mijloacelor de luptă.

La nivelul comunităţii internaţionale s-au cris-
talizat, în general, puncte de vedere comune sau 
similare asupra principalelor vulnerabilităţi ale 
lumii de astăzi şi asupra unor factori de insecuri-
tate majori. Persistă deosebiri, unele marcante, în 
privinţa importanţei unor categorii de factori şi a 
modalităţilor de contracarare a acestora.

Raportul Naţiunilor Unite intitulat „O lume mai 
sigură: Responsabilitatea noastră comună”1 consi-
deră că există o serie de ameninţări - ce se con-
stituie în factori de insecuritate - care vizează atât 
statele puternice, cât şi statele slabe: terorismul 
internaţional; proliferarea armelor de distrugere 
în masă; conflictele interetnice şi interreligioase; 
reţelele crimei organizate; problemele privind me-
diul; adâncirea periculoasă a decalajelor de dez-
voltare între Nord şi Sud.

Desigur că s-au exprimat şi alte puncte de ve-
dere referitoare la ameninţările la adresa securităţii 
internaţionale. Există specialişti care trec în ca-
tegoria ameninţărilor globale şi: creşterea demo-
grafică accelerată; scăparea de sub control a pro-
greselor ştiinţei şi tehnologiei; globalizarea eco-
nomică, culturală şi politică, îndeosebi aspectele 
sale conflictuale (competiţia pentru pieţe, resurse 
energetice şi de materii prime); proasta guvernare; 
„ciocnirea civilizaţiilor” etc. Factorii de insecu-
ritate ai începutului de secol XXI sunt rezultatul 

unui ansamblu variat şi complex de efecte politice, 
economice, sociale, militare, ecologice ce reflectă 
dinamicile procesului de globalizare.

Terorismul internaţional

Terorismul reprezintă o ameninţare strategică, 
nu doar pentru Statele Unite ale Americii şi ţările 
Uniunii Europene, ci şi pentru Rusia, China, India 
şi pentru foarte multe ţări, inclusiv România. După 
atacurile din 11 septembrie 2001, lumea a intrat 
în epoca terorismului, manifestat sub toate forme-
le, ce ameninţă pacea şi securitatea a milioane de 
oameni. Posibilitatea unui atac terorist implicând 
arme de distrugere în masă sau explozibili rămâne 
cât se poate de reală. Ultimele atentate soldate cu 
sute de victime – Turcia (noiembrie 2003), Spania 
(martie 2004), Marea Britanie (iulie 2005) şi nu-
meroasele atacuri din Irak – demonstrează că lupta 
împotriva acestui flagel al lumii moderne trebuie 
intensificată, iar cooperarea între statele amenin-
ţate şi între acestea şi organizaţiile de securitate 
trebuie să fie mult mai eficientă. Campania declan-
şată de SUA împotriva terorismului internaţional a 
coagulat întreaga comunitate internaţională, rivalii 
de altădată fiind acum parteneri în această luptă 
fără precedent.

Asociat îndeosebi fundamentalismului islamic, 
terorismul internaţional şi-a lărgit considerabil 
spaţiul de acţiune, din Cecenia în Asia Centrală, 
din Peninsula Arabică în Pakistan, India, Thai-
landa, Malaiezia, Indonezia, Filipine, Australia şi 
chiar în unele zone locuite de musulmanii uiguri 
din R. P. Chineză.

În ultimul timp, se remarcă o proliferare a me-
sajului global al terorismului şi o reorientare a 
acţiunilor teroriste de la ţintele guvernamentale, 
diplomatice şi militare spre ţintele civile uşoare, 
precum bănci, hoteluri, trenuri, lăcaşe de cult, ce 
au o puternică încărcătură simbolică şi asigură un 
mare număr de victime. Acţiunile de acest fel de-
termină presiuni din partea opiniei publice naţio-
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nale asupra factorilor decizionali, în sensul accep-
tării solicitărilor rebelilor. Un exemplu concludent 
este dat de atacurile teroriste de la Madrid, din 11 
martie 2004, în urma cărora noul guvern socialist 
spaniol a hotărât retragerea imediată a contingen-
telor din Irak.

Prevenirea şi combaterea terorismului necesi-
tă întărirea sistematică a coordonării, consultării 
şi cooperării internaţionale şi măsuri bazate pe un 
consens multilateral eficient al statelor, având ca 
fundament prevederile dreptului internaţional în 
domeniu.

Proliferarea armelor de distrugere în masă

Armele de distrugere în masă (ADM) reprezin-
tă o ameninţare de maximă importanţă la adresa 
păcii şi stabilităţii internaţionale, un pericol de pri-
mă mărime pentru chiar existenţa civilizaţiei uma-
ne. În ansamblul sistemelor de distrugere în masă, 
armamentul nuclear îşi păstrează, pe mai departe, 
poziţia de prim rang, constituind instrumentul ca-
pabil să realizeze cea mai rapidă, masivă şi radica-
lă anihilare a „forţei vii şi tehnicii militare”.

Proliferarea ADM cunoaşte în vremurile recen-
te o dublă determinare. Prima se referă la exportul 
ilegal de către un stat a unor echipamente, tehnolo-
gii, materii prime, licenţe referitoare la producerea 
de arme nucleare, biologice, chimice sau rachete 
balistice. Cea de-a doua priveşte eforturile unui 
stat de a cerceta, dezvolta, produce şi testa aces-
te arme, experienţe desfăşurate cel mai ades în cel 
mai mare secret2. Mai mult, din ce în ce mai multe 
state şi grupuri teroriste au acces la armele atomi-
ce, biologice şi chimice, precum şi la tehnologia 
rachetelor balistice.

Această dublă determinare a impus revizuirea 
tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul 
ADM şi mai ales a Tratatului de Neproliferare Nu-
cleară. Totuşi, unii experţi în relaţii internaţionale 
şi politică externă susţin că probabilitatea unui răz-
boi şi a ameninţării cu un război nuclear a fost mult 
redusă la începutul secolului XXI. Ei argumentea-
ză prin faptul că globalizarea va întări şi mai mult 
interdependenţa economică între state. 

Posibila dezvoltare a unui pol nuclear în Asia 
(China, India, Pakistan, Coreea de Nord, Iran) 
nu este pe placul Occidentului, în special a SUA. 
În prezent, „problemele nucleare” care preocupă 
comunitatea internaţională sunt Coreea de Nord 
şi Iranul, din „axa răului”. Continuarea acestor 

programe ar putea transforma regiunile respective 
într-o sursă permanentă de tensiuni şi insecuritate.

Armele de distrugere în masă constituie un 
domeniu de mare preocupare, în special în rela-
ţia acestuia cu terorismul, care poate fi combătut 
adecvat numai prin coordonarea eforturilor tuturor 
părţilor implicate pentru consolidarea şi respecta-
rea legislaţiei internaţionale privind ADM.

Conflictele interetnice şi interreligioase

Astfel de conflicte sunt determinate, în princi-
pal, de condiţiile economice precare şi proliferarea 
criminalităţii transfrontaliere, de pretenţii teritori-
ale reciproce, clivaje etnice sau religioase, balanţa 
forţelor celor două părţi, presiuni externe etc. Con-
flicte şi dispute precum cele dintre Israel şi Pales-
tina, dintre India şi Pakistan, problema kosovară, 
Cecenia, cele îngheţate din Transnistria, Osetia de 
Sud, Nagorno-Karabah etc. formează un adevărat 
„complex de insecuritate” şi constituie profunde 
surse de nelinişti, atât în plan regional, cât şi in-
ternaţional.

În ultimul timp, tensiunile şi conflictele interet-
nice şi interreligioase s-au intensificat, însă, şi în 
alte regiuni. Pe continentul african, ciocnirile ar-
mate, epurările etnice, masacrele sunt la ordinea 
zilei în Sudan (Darfur), R. P. D. Congo, Coasta de 
Fildeş etc. Situaţia se complică atât din cauza pu-
ternicelor adversităţi intertribale, cât şi a ameste-
cului unor puteri dezvoltate, angrenate în compe-
tiţia pentru resurse energetice şi de materii prime. 
Asemenea tensiuni şi conflicte, unele istorice, se 
înregistrează în Afghanistan, Pakistan (între ba-
luci, punjabi, sind), în provincia Kashmir, în India 
(între musulmani şi hindu), în Sri Lanka (revolta 
tamililor), Indonezia (provincia Aceh), Thailanda 
(acţiunile minorităţii musulmane) etc., în America 
Centrală şi de Sud, gherilele de stânga acţionează 
încă în Columbia, Peru, Honduras, El Salvador, 
Guatemala. În unele cazuri, lupta armată împotri-
va autorităţilor exprimă şi revolte ale populaţiei de 
amerindieni, supusă marginalizării sociale şi poli-
tice. Alteori, gherilele rurale acţionează în legătu-
ră chiar cu cultivatorii de coca şi cu traficanţii de 
droguri (America de Sud, Birmania, Bangladesh, 
Afghanistan etc.).

Potrivit ultimului studiu realizat de Centrul 
pentru Informaţii de Apărare3, la începutul anului 
2005 se înregistrau 22 de conflicte armate majore 
şi 28 de „focare”, având la bază cauze de natură 
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etnică, religioasă, teritorială sau ideologică. So-
luţionarea acestor conflicte trebuie să constituie o 
prioritate a tuturor statelor implicate, o rezolvare 
reală necesitând bineînţeles implicarea comunităţii 
internaţionale.

Crima organizată

Crima organizată este apreciată ca fenomen re-
zidual al procesului de globalizare, ce speculează 
oportunităţile oferite de permeabilitatea frontie-
relor şi de revoluţia în domeniul comunicaţiilor, 
pentru a creşte abilitatea reţelelor proprii4, a pro-
lifera acţiunile acestora şi a le consolida poziţia în 
diferite state.

Acţiunile reţelelor de crimă organizată privesc 
contrabanda cu droguri, traficul cu fiinţe umane şi 
armament, infracţiunile financiare. Asistăm la o 
aşa-numită „internaţionalizare” a violenţei şi cri-
mei organizate la nivelul diferitelor societăţi, state 
şi naţiuni, prin apariţia şi proliferarea unor noi ti-
puri de delicte şi crime comise prin violenţă şi co-
rupţie, cu scopul de a inspira frica, spaima şi groa-
za în rândul opiniei publice, şi care aduc atingere 
drepturilor şi libertăţilor individului.

Principalele tendinţe5 care definesc evoluţia fe-
nomenului criminalităţii organizate în secolul XXI 
sunt: amplificarea şi diversificarea fenomenului in-
fracţional transfrontalier, dobândirea unui caracter 
tot mai bine organizat, conspirat şi internaţionali-
zat; specularea abilă a legislaţiei existente; cone-
xarea unor infracţiuni aducătoare de mari venituri 
cu alte infracţiuni violente (acţiuni teroriste, de-
stabilizatoare) etc. Securitatea internaţională este 
din ce în ce mai mult afectată de controlul pe care 
crima organizată îl exercită asupra tot mai multor 
teritorii şi pieţe interne şi externe, ceea ce impu-
ne o abordare preventivă, sistematică, coordonată 
a problematicii securităţii globale, a armonizării 
politicilor statale şi internaţionale de combatere a 
acestei ameninţări majore, a întăririi actualelor in-
stituţii şi mecanisme de acţiune globală.

Problemele privind mediul

Asemenea ameninţări vor putea fi percepute la 
valoarea lor reală abia în anii următori, când zone 
mari din Terra vor ajunge de nelocuit6. Tendinţa 
actuală de deteriorare a mediului, cel puţin în ţă-
rile industrializate, constituie o agresiune majoră 
împotriva sistemelor ecologice esenţiale, încât, 

continuând, ea va distruge capacitatea biogeoce-
nozei de a menţine societatea umană pe o treaptă 
acceptabilă de civilizaţie.

Aspectele ecologice ce afectează securitatea re-
prezintă o largă paletă de factori de natură diversă 
şi de o mare complexitate7, precum: schimbarea 
climei; pierderea biodiversităţii; distrugerea pădu-
rilor; deşertificarea; distrugerea stratului de ozon; 
diverse forme de poluare; reducerea, raritatea şi 
distribuţia inegală a resurselor naturale; gestiona-
rea dezastrelor (nucleare, chimice); războaiele ce 
produc pierderi ecologice etc. Consecinţele aces-
tora sau ale combinării lor sunt greu de prevăzut.

Degradarea mediului reprezintă un factor „as-
cuns” crucial şi, posibil, fatal al funcţionării sis-
temului economic. Aspectul economic este clar: 
spre deosebire de tehnica obişnuită, tehnica anti-
poluantă nu sporeşte valoarea producţiei de bunuri 
vandabile. Aşadar, există un conflict fundamental 
între combaterea poluării şi continua maximizare 
a productivităţii. Criza mediului ambiant ne arată 
limpede că, pentru a păstra nealterat actualul eco-
sistem, trebuie să aşezăm considerentele ecologice 
deasupra celor economice şi politice.

Decalajele de dezvoltare

Globalizarea tot mai accentuată a economiei a 
dus inevitabil la adâncirea disparităţilor economi-
ce între regiunile lumii – statele/uniunile de state 
bogate devin tot mai bogate (SUA, UE, Japonia, 
China), iar zonele în curs de dezvoltare sau sub-
dezvoltate devin tot mai sărace (Africa, Asia de Est 
şi de Sud-Est). Sărăcia extremă, crizele financiare 
şi de resurse energetice, presiunile exercitate de 
statele dezvoltate şi marile organizaţii economice 
asupra zonelor mai puţin dezvoltate sau instabile 
economic se constituie în tot atâtea ameninţări la 
adresa securităţii zonale şi internaţionale.

Creşterea dominaţiei economice a unor state 
sau organizaţii/corporaţii multinaţionale aduce în 
discuţie problema sărăciei persistente şi de mare 
amploare din unele regiuni. Problemele demogra-
fice (creşterea populaţiei/consumului în raport cu 
resursele planetei, condiţiile insalubre de trai şi 
răspândirea bolilor infecţioase, urbanizarea iraţio-
nală etc.), problemele legate de hrană (sărăcia, foa-
metea, consumul în exces, degradarea terenurilor 
cultivabile şi a resurselor de apă etc.), problemele 
economice (menţinerea unor modele nesustenabi-
le de producţie, instabilitate socială legată de exis-
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tenţa lipsurilor şi a distribuţiei inegale a resurselor 
etc.) constituie un ansamblu de factori ce impie-
tează procesul de dezvoltare a zonelor mai puţin 
favorizate, creşterea şi circuitele economiei globa-
le. Cu adevărat îngrijorător este faptul că PIB-ul 
însumat al celor mai sărace 48 de state e cu mult 
mai mic decât cel al celor mai prospere trei ţări ale 
mapamondului8.

Intensificarea eforturilor internaţionale, în sco-
pul combaterii acestui fenomen şi al întăririi capa-
cităţii ţărilor sărace de a-şi soluţiona propriile pro-
bleme, constituie o prioritate pe agenda ONU (prin 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului), a Fon-
dului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale 
(prin programele de asistenţă „Poverty Reduction 
and Growth Facility”), a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (prin politicile de liberalizare econo-
mică) etc.

Principalii factori de insecuritate ai lumii con-
temporane sunt profund interdependenţi, iar pro-
bleme ca terorismul, conflictele interetnice şi inter-
religioase sau sărăcia nu pot fi tratate independent 
unele de altele. Prin urmare, vor trebui folosite 
cele mai bune resurse şi vor trebui găsite cele mai 
bune căi de combatere a acestor ameninţări majo-
re. Noua Strategie de Securitate Naţională a Ro-
mâniei, ce urmează să fie prezentată în Parlament 
în acest an, se va axa, probabil, mult mai aprofun-
dat pe dimensiunile non-militare ale securităţii, 
printre principalele ameninţări se vor regăsi şi cele 
de mai sus, iar direcţiile de acţiune vor fi mult mai 
eficiente şi diversificate.

O concepţie comună a celor două părţi (Nordul 
şi Sudul) asupra securităţii poate fi dezvoltată doar 
dacă înţelegem faptul că mulţi dintre factorii de 
insecuritate actuali sunt de fapt ameninţări comu-
ne ce necesită soluţii comune. Numai o securitate 
cooperativă, cu roluri şi responsabilităţi bine stabi-
lite, ar putea garanta stabilitatea, pacea şi prosperi-
tatea în epoca actuală.

NOTE:

1 Report of the Secretary General’s High Level Panel 
on Threats, Challenges and Change, A more secure 
world: Our shared responsibility, United Nations, 
2004, p. 23.

2 Vezi subcapitolul „Proliferarea armelor de 
nimicire în masă” din lucrarea lui COSMA, Mircea, 
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STĂRILE DE SECURITATE  
ŞI INSECURITATE NAŢIONALĂ 

 Mirela ATANASIU

Lumea se află într-o perioadă de transformări 
continue şi profunde, ca urmare a trecerii de la un 
tip de organizare la altul, complet diferit şi pe cu 
totul alte baze decât cel anterior. Această realitate 
determină o stare de vulnerabilitate a societăţilor 
la o multitudine de riscuri, pericole şi amenin-
ţări la adresa securităţii lor. Mai mult, se asistă 
la un proces complex de reconstrucţie a identităţii 
culturale, etnice şi religioase. Acest proces se ca-
racterizează prin două tendinţe majore: efectul de 
falie şi efectul de confluenţă. Există spaţii în care 
se manifestă fie doar unul din efecte, fie ambele 
simultan, ceea ce poate conduce la apariţia unor 
stări asimetrice acute. 

Scopul politicii de apărare naţională este acela 
de descurajare a oricărei agresiuni la adresa sta-
tului, iar în cazul producerii acesteia, prezervarea 
prin mijloace militare a intereselor naţionale fun-
damentale.

1. Argument

În prezent, securitatea şi apărarea individuală 
se leagă puternic de securitatea şi apărarea colec-
tivă, de aici şi responsabilitatea ce ne revine ca 
stat membru NATO şi viitor membru UE. Nu se 
poate exclude în totalitate posibilitatea apariţiei 
unor efecte colaterale, datorate noilor răspunderi 
şi obligaţii ce revin în sarcina ţării noastre, dar şi 
poziţiei sale geostrategice în cadrul Alianţei Nord-
Atlantice. 

Securitatea se bazează atât pe stabilitatea poli-
tică, cât şi pe cea militară, acestea fiind condiţio-
nări complementare. Un sistem viabil de securitate 
europeană va putea fi edificat numai dacă vor fi 
consolidate cele două componente. 

Politica de securitate actuală este bazată pe co-
operare şi pe renunţarea la orice idee de a impune 
stabilitatea prin mijloace de confruntare. Scopul ei 
este promovarea cooperării în vederea prevenirii 
conflictelor în sfera politică şi a reducerii pericolu-
lui confruntării armate. De asemenea, mai are sco-

pul de a evita escaladarea potenţialelor conflicte, 
punând un accent deosebit pe promovarea deschi-
derii şi a transparenţei. România, ca stat membru 
al Alianţei Nord-Atlantice şi, în viitorul apropiat, 
al Uniunii Europene, are o serie de responsabili-
tăţi, atât la nivel regional, cât şi global. De aceea, 
securitatea sa dobândeşte noi valenţe şi forme de 
manifestare. Astfel, acum, s-a depăşit dimensiunea 
ei individuală, trecându-se la cea colectivă. 

2. Starea de securitate

În contextul abordărilor de tip sistemic, ce au ca 
domeniu de referinţă şi subiect relaţiile internaţio-
nale, „starea de securitate naţională” este definită 
în funcţie de stabilitatea entităţilor politico-statale 
naţionale şi de relaţiile stabilite în plan regional 
şi universal1. Astfel, „securitatea” este percepută 
drept:

- „pace internă” sau „starea de echilibru nece-
sar organizării naţionale”;

- „pacea internaţională” sau „relaţia de echi-
libru interstatală, bazată pe cooperarea între sta-
te”.

Ideologii au ajuns la concluzia că securitatea 
este expresia modalităţilor concrete de manifestare 
a sociabilităţii, a predominanţei relaţiilor de cola-
borare şi cooperare faţă de cele de „confruntare”. 
Orice individ simte nevoia interioară de securiza-
re, securitate, siguranţă. 

La prima vedere, putem trage concluzia că se-
curitate înseamnă, de fapt, limitarea acţiunilor de 
forţă sau de excludere a acestora din relaţiile so-
cio-politice.

Ideea de „securitate comună” a fost rezultatul 
unor concepte născute prin analizarea celui de se-
curitate, şi anume, „coexistenţă paşnică” (dezira-
bilă mai ales pentru statele mici), „securitate co-
lectivă” (care doreşte securizarea tuturor naţiuni-
lor, pe principiul „securitatea este indivizibilă”) şi 
„securitate egală” (un deziderat ce se poate realiza 
doar între state sensibil egale).
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Securitatea este o funcţie de sistem şi de sistem 
de sisteme. Ea se manifestă în toate formele: eco-
nomică; politică; socială (colectivă); individuală; 
de mediu; informaţională; militară; culturală; in-
formatică; interrelaţionară.

Sistemele de securitate sunt: globale, regionale 
şi naţionale. 

Sistemul naţional de securitate funcţionează pe 
bazele unei strategii naţionale de securitate, care 
presupune:

a) creşterea gradului de integralitate a sistemu-
lui care trebuie securizat;

b) creşterea potenţialului informatic, militar şi 
economic;

c) integrarea în sisteme de securitate internaţio-
nale şi regionale deja existente;

d) înţelegeri secrete;
e) alianţe şi parteneriate;
f) schimb de informaţii şi experienţă între state 

cu aceleaşi interese;
g) diversificarea şi flexibilizarea activităţilor de 

securizare;
h) creşterea gradului de implicare a ţării noastre 

în crearea unui sistem integrat de securitate inter-
naţional.

Securitatea naţională se referă, în fapt, la se-
curitatea statului, şi nu la cea a naţiunii, cum am 
putea deduce la prima vedere. Există o multitudine 
de ameninţări la adresa acesteia – teroristă, proli-
ferarea armelor de distrugere în masă, criminalita-
te organizată, economică, socială, politică, etnică, 
demografică etc.

Cel mai cunoscut şi mai ameninţător este tero-
rismul, datorită caracterului ambiguu al metodelor 
celor implicaţi, efectelor psihosociale negative, 
demoralizatoare şi stării create, scăderii drastice a 
încrederii în instituţiile statului, care nu au puterea 
de a prezuma un astfel de act.

Crima transnaţională este un alt factor de in-
securitate şi de ameninţare, chiar la adresa demo-
craţiei, economiei, prin acţiuni specifice: trafic de 
droguri, arme, fiinţe umane, substanţe interzise 
(chimice, biologice etc.), contrabandă, furt de pro-
prietate intelectuală etc. 

Proliferarea armelor nucleare este una dintre 
cele mai mari temeri ale omenirii. Ameninţarea 
este cu atât mai gravă cu cât ne aflăm la confluenţa 
mediilor strategice rivale din acest punct de vede-
re, Rusia şi SUA.

Ameninţarea demografică tinde să pericliteze 
şi ţara noastră, ca urmare a exodului tineretului în 

Europa Occidentală, în căutarea unui loc de mun-
că. Calculul este simplu: creşte media de vârstă a 
populaţiei, tinerii rămaşi fiind prea puţini pentru a 
acoperi necesarul de securitate, nu numai strict mi-
litară, ci şi civilă, socială, identitară şi culturală.

Ameninţarea ecologică. Mediul natural se află 
într-o continuă deteriorare. Omul – fiinţa din natu-
ră cea mai slab înzestrată cu mijloace de apărare 
– şi-a suplinit acest handicap folosindu-şi capaci-
tatea intelectuală pentru a modifica mediul încon-
jurător spre a-i servi necesităţilor, acţiune care a 
dus cu timpul la aglomerarea planetei, industria-
lizarea şi urbanizarea excesivă, tăierea pădurilor, 
dispariţia multor specii de plante şi animale, dis-
trugerea echilibrului natural al biotopului în care 
ne ducem existenţa, deşertizarea, distrugerea stra-
tului de ozon etc.

Sistemul de securitate cuprinde „un ansamblu 
de principii şi norme referitoare la securitate, 
adoptate de un grup de state, precum şi instituţiile 
şi instrumentele prin care se realizează securitatea 
şi se impune respectarea lor”2. Securitatea este 
analizată, în principal, ca un parametru de stare 
a naţiunii, care rezultă din echilibrul dinamic al 
forţelor organizate, generatoare de stabilitate şi 
progres economic, social, politic, cultural, ecologic 
al acesteia. 

În consecinţă, securitatea naţională este 
definită, de regulă, ca rezultantă a fenomenelor 
ce se produc pe două planuri distincte, dar strâns 
corelate: planul obiectiv, care se referă efectiv la 
situaţia de a fi la adăpost de orice pericol şi cel 
subiectiv, care se referă la sentimentul pe care-l 
inspiră perceperea lipsei de ameninţare3.

În concluzie, se poate aprecia că în abordările 
sistemice s-au conturat mai multe interpretări, care 
tind să ia în considerare tot mai multe aspecte ce 
pot să fie investigate de pe poziţiile teoretice adop-
tate de analişti.

Statul naţional trebuie să ofere soluţii sociale la 
orice situaţie critică şi să evite producerea „crize-
lor sociale”, prin gestionarea reproducerii naţiunii 
în cadrul unor strategii de securitate a naţiunii, de-
grevate de orice abordare ideologică4. 

Statul naţional gestionează starea de insecuri-
tate prin:

- prevenirea producerii şi escaladării violenţei 
socio-politice, prin reglementări pe cale juridică a 
disputelor;

- elaborarea şi menţinerea cadrului juridic naţi-
onal, necesar prevenirii gestionării insecurizante a 
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naţiunii, conform cadrului juridic internaţional, pe 
temeiul „voinţei naţiunii” şi al supremaţiei Con-
stituţiei;

- fundamentarea şi asigurarea dreptului naţiunii 
de a legifera, pentru a conferi autonomie organului 
legislativ;

- menţinerea, prin popor şi ca expresie a puterii 
poporului, a „puterii naţionale” – cu atributele sale 
(suveranitate şi independenţă) şi componentele 
acesteia (informaţie, avuţie, forţă), prin care statul 
naţional se defineşte ca simbol al puterii naţiona-
le;

- asigurarea reprezentării în viaţa publică, prin 
crearea şi protejarea dreptului de manifestare a 
partidelor politice şi a organizaţiilor civice în ca-
drul ordinii sociale; 

- fundamentarea şi susţinerea juridică a răs-
punderii organizaţiilor militare, pentru prevenirea 
„situaţiilor-limită” şi conferirea legitimităţii şi au-
torităţii acestora în gestionarea „crizelor social-po-
litice”;

- folosirea, numai ca apel de „ultimă instanţă”, 
a sprijinului organizaţiilor internaţionale de securi-
tate pentru gestionarea unor situaţii sociale critice 
şi numai pentru a sprijini naţiunea;

- sancţionarea publică a elitelor politice şi mili-
tare generatoare de „crize sociale”, pe care popo-
rul să le oblige să răspundă în faţa naţiunii, moral, 
politic şi penal.

Misiunea statului naţional este guvernarea na-
ţiunii în „stare de securitate”, prin cunoaşterea, 
prevenirea şi contracararea agresiunilor sociale şi 
apărarea naţiunii în caz de agresiune.

În concluzie, „starea de securitate” a naţiunii 
se construieşte prin puterea poporului şi se susţine 
şi întreţine de către statul naţional pe temeiul „se-
curităţii sociale”, pe care organizaţiile cu funcţii 
gestionare explicite o realizează prin solidaritatea 
tuturor oamenilor care se raportează la naţiune în 
faţa riscurilor, ameninţărilor, pericolelor şi agresi-
unilor de orice gen.

 
3. Starea de insecuritate

„Starea de insecuritate” a naţiunii reprezintă 
expresia limitării sau pierderii capacităţii aceste-
ia de a produce şi utiliza resurse informaţionale, 
energetice şi umane, de a-şi menţine coeziunea, 
omogenitatea, unitatea şi identitatea, ca urmare 
a gestionării politice ineficiente, a agresiunilor şi 
crizelor generatoare de situaţii sociale patologice, 

crize sistemice ori de situaţii limită.
Ameninţarea şi conflictul militar au constituit o 

perioadă îndelungată principalii vectori generatori 
de insecuritate. 

Cele mai importante aspecte, cu relevanţă pen-
tru problematica insecurităţii, implicate puternic în 
generarea celor mai multor crize sunt:

- insecuritatea este o stare de fapt (naţională şi 
internaţională), o realitate obiectivă identificabilă 
printre indicatorii de evaluare a procesului consi-
derat;

- nivelul dezvoltării social-economice şi calita-
tea relaţiilor existente în acest domeniu sunt gene-
ratoare de stabilitate, interese cooperante, justiţie, 
moralitate şi satisfacţie socială;

- funcţionalitatea sistemului de relaţii politice şi 
manifestarea voinţei politice şi a guvernanţilor pot 
fi benefice dacă se axează pe soluţionarea paşnică 
a diferendelor;

- sistemul alianţelor, al doctrinelor promovate 
de statele mari ale lumii exercită presiuni asupra 
ordinii şi ansamblului relaţiilor internaţionale;

- sistemul şi mecanismul valorilor culturale, 
starea elitei sociale şi activismul acestora exercită 
influenţe ample. Societăţile tind să se dezintegreze, 
dacă nu-şi gestionează propriile valori culturale şi 
nu mai promovează idealurile sociale;

- naţiunile sunt tot mai condiţionate de nivelul 
formării conştiinţei ecologice;

- dimensiunile etnică, confesională şi informa-
tică a securităţii sunt valenţe complementare ale 
acestei realităţi, securitatea este un sentiment mul-
tidimensional şi plurivalent.

La insecurizarea naţiunii, pe lângă proliferarea 
„situaţiilor sociale patologice”, o contribuţie în-
semnată o au crizele, numite de sociologi „crize 
sistemice”, expresie ce desemnează blocarea func-
ţionalităţilor unor organizaţii şi a organizărilor so-
ciale ce le întreţin.

Sursele ameninţărilor pentru o naţiune sunt:
a. procesele sociale dezorganizate, rezultate din 

imperfecţiunile funcţionale, incidente, insuficienţa 
resurselor, din greşelile de gestionare, diminuarea 
capacităţii productive sau ritmul deficitar al adap-
tării naţiunii la acţiunea factorilor destabilizatori;

b. conducerea pe baze doctrinare a oamenilor 
şi organizaţiilor generatoare de valori sociale, evi-
denţiată în erori decizionale datorate nerespectării 
standardelor şi tehnologiilor de management;

c. insuficienţa informaţională, datorită lipsei 
cantităţii suficiente de informaţii necesare proce-
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sării pentru realizarea actului de conducere;
d. insuficienţa şi precaritatea mediului de secu-

ritate naţională.
Genurile de situaţii insecurizante se împart în 

următoarele categorii: cele identificabile prin fo-
losirea evaluărilor sistemice (intrarea organizărilor 
sociale în stări critice, procese disfuncţionale, pro-
cese destructurante, dereglări în cadrul organiză-
rii sociale, reţele de statusuri şi roluri neadecvate 
etc.), cele identificabile prin folosirea evaluărilor 
procesual-organice (de natură politică, adminis-
trativă, militară etc.) şi cele care folosesc varianta 
combinată a celor două.

Un posibil factor de insecuritate îl reprezintă şi 
lipsa de credibilitate faţă de puterile statului: exe-
cutivă, legislativă şi judecătorească şi instituţiile 
statului naţional create pentru a ne proteja: poliţie, 
armată, servicii speciale etc.

4. România, noi valenţe de securitate

Contribuţia României la menţinerea păcii şi se-
curităţii internaţionale, participarea activă la for-
me ale cooperării multilaterale, precum şi întărirea 
cooperării internaţionale împotriva ameninţărilor 
neconvenţionale reprezintă teme centrale, asumate 
şi afirmate ale politicii sale externe. 

România este, de asemenea, preocupată de 
promovarea principiilor şi a practicilor utilizate 
de Uniunea Europeană în regiune, derulând ini-
ţiative proprii care să asigure consistenţă comba-
terii migraţiei ilegale, traficului cu fiinţe umane, 
criminalităţii transfrontaliere în general. Prezenţa 
românească în Kosovo şi Bosnia-Herţegovina re-
prezintă un exemplu de implicare a ţării noastre în 
gestionarea problemelor din regiune, alături de UE 
şi de state terţe angajate în acest proces. 

Reţeaua de ofiţeri de legătură în statele membre 
şi în cele în curs de aderare, precum şi activitatea 
în cadrul unor organisme europene şi internaţiona-
le reflectă preocuparea României pentru un dialog 
constant şi consistent cu partenerii din UE, pentru 
dezvoltarea unei capacităţi optime de reacţie faţă 
de dezvoltările politice şi de necesităţile operative 
în domeniu. 

Politicile care contribuie la consolidarea ariei 
de securitate, libertate şi justiţie sunt:

• Libera circulaţie a persoanelor 
• Politica de vize 
• Managementul frontierelor externe 
• Spaţiul Schengen 

• Migraţia 
• Azilul 
• Cooperarea judiciară în materie civilă şi pe-

nală 
• Prevenirea şi combaterea traficului şi consu-

mului de droguri 
• Cetăţenia UE 
• Drepturile omului 
• Combaterea rasismului şi a xenofobiei 
• Cooperarea poliţienească şi vamală 
• Prevenirea criminalităţii 
• Combaterea crimei organizate 
• Combaterea terorismului 
• Managementul crizelor transfrontaliere în ca-

drul Uniunii Europene 
• Relaţii externe 
• Extinderea UE din perspectiva domeniului 

Justiţie şi Afaceri Interne5.

5. Ralierea României la Politica 
de securitate a Uniunii Europene

Integrarea europeană are la bază conceptul de 
libertate, drepturile omului, instituţiile democrati-
ce şi aplicarea legii. Aceste valori comune s-au do-
vedit a fi necesare pentru asigurarea păcii şi pros-
perităţii în Uniunea Europeană, constituind criterii 
ferme pentru extinderea UE.

Conceptul Uniunii Europene, văzută ca o arie 
de libertate, securitate şi justiţie, a fost introdus de 
Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare la 1 mai 
1999. Acesta menţionează că UE trebuie să fie păs-
trată şi dezvoltată ca o arie în care libera circulaţie 
a persoanelor şi dreptul de rezidenţă pe întreg teri-
toriul UE sunt asigurate. 

De altfel, acestea reprezintă elemente esenţiale 
ale cetăţeniei europene. Obiectivele sunt susţinu-
te de mecanisme legislative şi instituţionale care 
să determine funcţionarea acestei arii fără a aduce 
prejudicii drepturilor şi intereselor cetăţenilor sta-
telor membre.

Opinia teoretică asupra modelului unic de se-
curitate în Europa este expusă de autorii James 
Sperling şi Emil Kirchner în felul următor: „Dacă 
nivelul minim de interdependenţă între elementele 
militar şi economic ale securităţii nu poate fi rea-
lizat cu instituţiile existente ale securităţii, acest 
lucru poate să sugereze necesitatea creării arhi-
tecturii securităţii europene care ar tolera, dacă 
ar încuraja diferenţierea economică (sau integra-
rea) însoţită de cooperare mai puţin formalizată 
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sau care ar include un set de instituţii în dome-
niul securităţii. Rezolvarea acestei dileme poate fi 
găsită în distribuirea capacităţilor în Europa de 
după războiul rece. Distribuirea capacităţilor re-
introduce polaritatea ca variabilă critică în deter-
minarea graniţelor de contur ale viitorului sistem 
de securitate europeană. Dacă puterea militară 
devine pur şi simplu baza relaţiilor interstatale în 
Europa şi nu va funcţiona mai mult ca instrument 
de operare al statului, atunci statele care ocupă 
spaţiul securităţii europene vor merge pe una 
din logicele atribuite multipolarităţii economice: 
pe de o parte, aceasta prevede o bază mai fertilă 
pentru cooperare şi stabilitate, pe de altă parte, 
poate duce la o întoarcere într-o lume competitivă 
şi necooperativă a neomercantilismului. Alegerea 
instituţiilor în ambele dimensiuni — economică şi 
militară a securităţii — va determina pe larg care 
este calea eventual aleasă pentru Europa“. 

România are, încă din acest moment, o contri-
buţie importantă la Politica Externă şi de Securi-
tate Comună a UE, nu doar prin asocierea şi, im-
plicit, susţinerea poziţiilor şi declaraţiilor comune 
ale Uniunii, ci şi prin implicarea sa în misiunile 
militare şi de poliţie europene şi împărtăşirea ex-
perienţei sale în sfera politicii externe, pe diferite 
relaţii. 

6. Politica naţională de securitate

Apărarea armată reprezintă ansamblul măsuri-
lor şi acţiunilor desfăşurate unitar în sistemul mili-
tar, în spaţiul terestru, aerian şi maritim, în scopul 
descurajării, zădărnicirii şi respingerii oricărei ac-
ţiuni militare care ar leza interesele fundamentale 
statale. 

Obiectul participării active a României la struc-
turile europene şi euro-atlantice este de a contribui 
la întărirea securităţii politice, economice şi de me-
diu pentru toate ţările membre, inclusiv pentru ea 
însăşi, pe baza respectării drepturilor omului şi a 
asigurării prosperităţii, securităţii şi justiţiei socia-
le. Asigurarea stabilităţii naţionale implică în mod 
direct participarea la menţinerea păcii şi stabilităţii 
regionale şi internaţionale. 

Promovarea acestui rol este şi un rezultat al 
necesităţii reale, datorită faptului că instabilitatea 
regională poate genera efecte de propagare cu in-
fluenţă negativă asupra securităţii naţionale. 

Obiectivele de ordin strategic în domeniul apă-
rării sunt:

- Consolidarea statutului României de stat 
membru NATO, integrarea în UE şi dezvoltarea 
unui profil strategic adecvat în cadrul acestor or-
ganizaţii;

- continuarea reformei organismului militar 
pentru dezvoltarea unei capacităţi de apărare cre-
dibile, moderne şi eficiente;

- întărirea controlului civil şi democratic asupra 
armatei şi perfecţionarea mecanismelor de realiza-
re a acestuia, în conformitate cu principiile şi valo-
rile democraţiei constituţionale;

- consolidarea statutului României de contribu-
tor la securitatea regională şi globală.

Securitatea este un bun al întregii umanităţi. 
De aceea, actorii statali şi nonstatali trebuie să 

acţioneze concertat pentru asigurarea şi menţine-
rea unui climat de securitate, stabilitate şi control 
adecvat al tuturor disfuncţionalităţilor specifice 
mediului de securitate.

7. Concluzii

Abordarea securităţii naţionale trebuie să por-
nească de la cunoaşterea mediului intern şi inter-
naţional şi a agresiunilor la adresa acesteia.

Ideologii percep „securitatea naţională” doar 
ca raport de putere, în cadrul relaţiilor interstatale 
care asigură echilibrul de putere, şi ca stare de să-
nătate, integritate, fizică şi psihică.

Ca securitate a statului ideologic, „securitatea 
naţională” semnifică securitatea sistemului socio-
politic, fiind definită în funcţie de stabilitatea en-
tităţilor politico-statale şi de sistemul de relaţii în 
plan regional şi universal.

Starea de securitate naţională este expresia ca-
pacităţii de protecţie în faţa agresiunilor de orice 
natură.
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ROMÂNIA INTERBELICĂ 
ŞI STRATEGIA SA DE APĂRARE 

A SPAŢIULUI AERIAN NAŢIONAL 
 Dr. Constantin-Ion MARINESCU

Trăsătură esenţială, definitorie a întregii gân-
diri şi acţiuni politice şi militare române de-a lun-
gul istoriei, aspectul defensiv este caracteristic, 
evident, şi în dezvoltarea aviaţiei sale. Dimensi-
unea strategică defensivă este prezentă şi în epo-
ca noastră, în noul context definit de apartenenţa 
României la NATO. Misiunile la distanţă, în afara 
spaţiului aerian român, implică doar o componen-
tă logistică (transportul trupelor de menţinere a 
păcii în/din teatrele de operaţii şi suport logistic 
general). În perioada interbelică, pe aceleaşi co-
ordonate strategice consecvent defensive, Româ-
nia a devenit o ţară cu o contribuţie importantă în 
domeniul aviaţiei.

1. Aerul - o nouă dimensiune a războiului
 
Între cei doi termeni ai alternativei război de 

poziţii (de stabilizare) / război de mişcare, era 
evident pentru unii analişti, chiar în cursul primei 
conflagraţii mondiale, că a doua variantă va fi pre-
ferată în viitor. Soluţia era deja găsită: progresul 
tehnic.

Apariţia şi perfecţionarea tancurilor, utilizarea 
transporturilor mecanizate, dezvoltarea aviaţiei au 
schimbat organismele militare în ansamblul lor, 
dar şi elementele acestora.

Cea mai mare mutaţie, probabil, este datorată 
evoluţiei aviaţiei: cu o prezenţă simbolică şi mi-
siuni auxiliare la început, ea trece rapid la înălţi-
mea unei arme independente, redutabile. Impune 
schimbări importante pe planul doctrinei şi al stra-
tegiei. Producţia de avioane a crescut într-o mani-
eră impresionantă.

2. Aeronautica în sistemul militar român

În 1918, în structura armatei române, Aeronau-
tica este prezentă prin Corpul aviaţiei, Corpul ae-
rostaţiei şi un regiment de artilerie antiaeriană. 

Teoreticienii militari români au acordat o aten-
ţie specială dezvoltării şi modernizării structurilor 

Aeronauticii. În 1920, aceasta era organizată în 
şapte grupuri aeronautice (corespunzând corpuri-
lor de armată). Fiecare grup dispunea de: 

- o escadrilă de luptă;
- două escadrile de recunoaştere;
- două companii de aerostaţie;
- o companie depozit;
- două secţii fotografie aeriană;
- două secţii meteo;
- un depozit mobil;
- o secţie hangare.1

În 1927, evoluând spre autonomie în raport cu 
armata terestră, Aeronautica înregistrează o schim-
bare importantă: organizarea diviziei aeriene ca 
mare unitate. 

În 1928, în subordinea Ministerului de Război 
apare Inspectoratul general al aeronauticii, a cărui 
structură era următoarea:

- Aeronautica teritorială (două regimente de 
apărare antiaeriană, trei escadrile de vânătoare);

- Aeronautica armatelor 1, 2, 3 (31 escadrile 
de recunoaştere apropiată, pentru divizii şi pentru 
corpurile de armată; şase escadrile de recunoaştere 
îndepărtată, pentru armate; două escadrile de hi-
droaviaţie pentru diviziile de mare şi de Dunăre; 
nouă escadrile de vânătoare – protecţie; trei regi-
mente de aerostaţie);

- Aeronautica Marelui Cartier General (două 
escadrile de recunoaştere strategică; 33 escadrile 
de vânătoare; 27 escadrile de bombardament)2.

3. Cadrul legislativ şi noua organizare 
a aviaţiei

Legea relativă la stabilirea cadrelor şi efec-
tivelor armatei şi Legea relativă la modificarea 
legii de organizare a armatei în special, adoptate 
în 1932, produc schimbări evidente în organizarea 
aviaţiei militare.

Ea are autonomie administrativă, prin crearea 
Subsecretariatului de Stat al Aerului, în cadrul Mi-
nisterului Apărării Naţionale, cu atribuţiuni de „or-
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ganism de conducere, de organizare, de directivă 
şi de administrare a tuturor mijloacelor aeriene pe 
teritoriul naţional”.3

Prin aceeaşi lege este organizat Comandamen-
tul forţelor aeriene, având ca atribuţiuni „organiza-
rea, prepararea, conducerea şi administrarea forţe-
lor aeriene militare”.4

El avea în subordinea sa: 
- Comandamentul aeronautic teritorial (respon-

sabil cu organizarea şi administrarea întregii su-
prastructuri a aeronauticii); 

- două divizii aeriene; 
- Comandamentul apărării contra aeronavelor 

(regimentele de apărare contra aeronavelor).
În acelaşi timp, a fost decisă crearea unei noi 

structuri pentru divizia aeriană, în locul comanda-
mentelor de brigadă şi de regiment: 

- comandamentul diviziei; 
- escadre aeronautice (flotile de aviaţie, de hi-

droaviaţie şi de aerostaţie, un regiment de apărare 
contra aeronavelor);

- escadre de aviaţie (2-3 flotile de aviaţie). 
În 1934 a fost suprimat un comandament 

de divizie aeriană; al doilea va fi desfiinţat la 
15.04.19355. În 1936, Aeronautica a fost reorgani-
zată în trei regiuni aeriene, având comandamente 
la Bucureşti, Iaşi şi Cluj.6 

La 14.11.1936 a fost creat Ministerul Aerului 
şi Marinei7, organism de stat, autonom din punct 
de vedere al conducerii, preparării şi instruirii tru-
pelor, subordonat Marelui Stat Major din punct de 
vedere operaţional.

Conform doctrinei române de apărare, obiecti-
vul principal al trupelor subordonate aeronauticii, 
în cadrul Ministerului Aerului şi Marinei, era apă-
rarea antiaeriană a teritoriului de către aviaţia mili-
tară şi trupele terestre de apărare antiaeriană. Uni-
tăţile aviaţiei de luptă nu erau subordonate marilor 
unităţi tactice sau operative, ci executau misiuni de 
sprijin în favoarea acestora.

4. Aviaţia română înaintea 
celui de-al Doilea Război Mondial

Regiunea 1 aeriană Cluj, Regiunea 2 aeriană 
Iaşi, Regiunea 3 aeriană Bucureşti, subregiunea 
litoralului maritim - Constanţa, Comandamentul 
apărării contra aeronavelor, Comandamentul apă-
rării antiaeriene a teritoriului, Comandamentul 
şcolilor şi centrelor de instrucţie ale Aeronauticii, 
Regimentul de geniu aeronautic, serviciile afectate 

Aeronauticii erau subordonate Comandamentului 
forţelor aeriene.

Legea de creare şi organizare a Ministerul Ae-
rului şi Marinei preciza structura Aeronauticii în 
timp de război: formaţii la dispoziţia comanda-
mentelor marilor unităţi operative; formaţii în re-
zerva generală a Marelui Cartier General; formaţii 
operative în zona interioară.

La mobilizare, România crea 16 comandamen-
te aeronautice (din care patru comandamente pe 
lângă comandamentele de armată şi 12 aferente 
comandamentelor corpurilor de armată), care co-
ordonau misiunile escadrilelor de recunoaştere.8

În 1938, România dispunea de: trei flotile de 
aviaţie de recunoaştere, o flotilă de vânătoare (a 
doua era în curs de organizare), o flotilă de bom-
bardament (a doua era pe cale de a fi formată), o 
flotilă de hidroaviaţie şi o flotilă de aerostaţie.

Patru grupuri de apărare contra aeronavelor, re-
partizate în patru regiuni la nivel naţional, regrupau 
toate mijloacele terestre de apărare antiaeriană.

Declanşarea celui de-al doilea conflict mondi-
al a găsit aviaţia României în situaţia descrisă mai 
sus.

5. Aviaţia şi orizontul gândirii militare 
de specialitate

Rolul strategic al aviaţiei este pus în evidenţă 
de mai mulţi autori români, care i-au consacrat o 
atenţie specială, precum celei acordate tancurilor, 
utilizării lor în bătălie.

Aviaţia şi tancurile au impus o nouă concepţie 
referitoare la bătălie şi, în particular, la acţiunile 
din perioada iniţială a războiului. 

Specialiştii militari au ajuns la concluzia că 
războiul viitor va începe prin lovituri masive, de-
clanşate chiar de la început.

În România, unul dintre adepţii lucizi şi entu-
ziaşti ai lui Douhet a fost Marin T. Anton, autor al 
două cărţi semnificative: Bombardamentul aerian9 
şi Pericolul aerian şi măsurile de apărare10.

Generalul Radu Rosetti, în 1934, în studiul său 
Problema militară românească, alaltăieri – ieri - 
azi, atrage atenţia că mobilizarea unei armate con-
stituie o operaţiune care are tendinţa de a deveni 
din ce în ce mai dificilă, din cauza efectivelor nu-
meroase, şi că ”intervalul de timp dintre declaraţia 
de război şi începutul acesteia se reduce din ce în 
ce mai mult şi tinde la zero”11. El pune întrebarea: 
„Ce pericol este cel mai mare în timpul primelor 
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zile ale unui război?”12. Răspunsul său la această 
întrebare a fost următorul: „Atacul neaşteptat dat 
de forţele inamice contra armatei noastre în plină 
transformare şi descurajarea generală pe care acest 
atac poate să o producă”13.

Analizând posibilităţile inamicului de a începe 
agresiunea, generalul Rosetti ajunge la concluzia 
că surpriza poate fi realizată ca urmare a unui atac 
aerian: „Acest atac este sigur, pentru că aviaţia este 
totdeauna gata, pentru că efectul său material este 
mai mare şi pentru că efectul său moral este şi mai 
mare, şi pentru că a descuraja chiar de la început 
adversarul şi a-i încurca mobilizarea şi concentra-
rea forţelor sale armate constituie un obiectiv nu 
numai normal, ci obligatoriu”.14

Concepţia conform căreia războiul va începe 
printr-un atac aerian, aplicare a principiului sur-
prinderii, a fost comună mai multor autori români. 
G. Vizanti şi Scarlat Urlăţianu, în lucrarea lor 
Strategia românească în viitorul război15, afirmă 
că superioritatea strategică iniţială va fi realizată 
utilizând căi diferite în raport cu cele ale trecutu-
lui, din cauza condiţiilor noi ale unei eventuale 
conflagraţii, dar şi a mijloacelor de luptă apărute în 
primul conflict mondial: aviaţia, tancurile şi arma 
chimică.

Autorii sus-menţionaţi considerau că, dacă Na-
poleon obţinuse superioritatea strategică iniţială 
graţie „picioarelor soldaţilor” (adică prin mane-
vre bine concepute şi executate), dacă Moltke cel 
Bătrân o realizase printr-o concentrare judicioa-
să a forţelor în timp ce Moltke cel Tânăr reuşise 
aceasta printr-o subtilitate de organizare (corpurile 
de armată din rezervă), într-un război viitor ea va 
fi obţinută prin surpriza de la început, chiar dacă 
aceasta semnifică violarea tratatelor şi a normelor 
de drept internaţional.

O ţară având intenţii agresive nu va mai lăsa 
victimei sale timpul necesar de a lua măsuri de si-
guranţă: „Invazia va fi echivalentă cu declaraţia de 
război, lăsând ca interpretarea faptului să fie jude-
cată la masa verde, cum au fost judecate, până în 
prezent, acţiunile învingătorilor”.16

Cei doi autori prezintă tabloul acţiunilor iniţiale 
ale confruntării în modul următor: „Pentru realiza-
rea surprizei, şi în special pentru a obţine chiar de 
la început superioritatea, cu urmări incalculabile, 
dacă nu chiar decisive, marcată de bulversarea şi 
dezorientarea tuturor operaţiunilor de mobilizare 
ale ţării, aviaţia inamică va ataca centrele vitale, 
secondată de numeroase trupe mobile”.17

Începutul războiului printr-o acţiune de am-
ploare a aviaţiei a fost prevăzut, de asemenea, de 
generalul I. Sichitiu şi colonelul A. Ioaniţiu. Cei 
doi autori ai lucrării Elemente de strategie consi-
deră că aviaţia de bombardament ar putea executa 
lovituri în spatele frontului, în adâncimea terito-
riului. „Această activitate a aviaţiei de bombarda-
ment va începe chiar din prima zi de mobilizare 
şi va continua fără încetare în timpul concentrării, 
manevrei strategice şi bătăliei”.18

Aviaţia ar putea lovi trupele inamice în mişcare 
sau în staţionare, căile de comunicaţii, nodurile de 
comunicaţii, obiectivele industriale, economice, 
dar şi centrele politice.

Autorii afirmă, în concluzie, că intervenţia avi-
aţiei în teatrele de operaţiuni „va paraliza sau cel 
puţin va întrerupe întreaga activitate din spatele 
frontului, blocând astfel mişcările şi aproviziona-
rea”.19 Această analiză va fi confirmată integral de 
evenimente: la 1 septembrie 1939 Germania atacă 
Polonia, fără declaraţie de război prealabilă (acţi-
unile au început printr-un atac de amploare al avi-
aţiei, care a reuşit, în câteva zile, să neutralizeze 
aviaţia poloneză, transporturile, comandamentul 
trupelor). 

În acelaşi timp, pe teritoriul polonez au intrat 
trei grupări de forţe, reunind un număr conside-
rabil de tancuri, ale căror acţiuni s-au desfăşurat 
rapid, paralizând tot teritoriul.

Alţi specialişti români au adus contribuţii in-
teresante la analiza aviaţiei ca element strategic 
în configuraţia războiului modern: Emanoil Leo-
veanu20, Dumitru I. Georgescu21, Mircea Bianu22, 
D. S. Drăgan23, Gh. Vasilescu24, V. Chiţu25, Const. 
Telemac26, Florin Georgescu27, Radu Dinulescu28, 
Gheorghe Cristescu şi Vladimir Poltaraschi29, Ia-
cob Bălan30, V. Economu31, H. Dimitriu32, Gh. 
Constantinescu33, I. Drăgan34, I. T. Ciulpan35, Mi-
hail P. Grigoriu36, Constantinescu Berzelie37, Gh. 
Săruleanu38, St. Cernătescu39, M. Schina40, Al. Sa-
hini41, Eugeniu Săvulescu42 ş.a.
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UN VIITOR SPAŢIU  
DE PROSPERITATE, STABILITATE  

ŞI SECURITATE:  
EUROREGIUNEA MĂRII NEGRE 

Vasile POPA

EVENIMENT STRATEGIC

Începutul anului care premerge integrarea Ro-
mâniei în marea familie a popoarelor Europei mar-
chează un pas înainte, decisiv, al politicii externe 
româneşti, prin impunerea, pe firmamentul ideilor 
şi acţiunilor de edificare democratică regională, a 
consacrării zonei Mării Negre ca „spaţiu de coo-
perare reală, în cadrul unui proces multilateral, 
susţinut de partenerii europeni, ce poate consolida 
funcţionarea principiilor şi valorilor democratice 
în statele din zonă“1, stabilitatea şi securitatea 
continentului.

Demersurile se plasează în dimensiunea ge-
neroasă a obiectivelor incluse în mandatul ţării 
noastre la Preşedinţia Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei, responsabilitate care se întin-
de pe perioada noiembrie 2005 – mai 2006. Acest 
mandat, recunoscut ca o oportunitate pentru spo-
rirea contribuţiei României la consolidarea man-
datului politic al Consiliului Europei, la întărirea 
stabilităţii şi securităţii Europei şi continuarea 
procesului de reunificare a acesteia, are ca obiec-
tive: promovarea standardelor democratice şi a 
bunei guvernări, intensificarea protecţiei generale 
a drepturilor omului pe continent, inclusiv în zone 
în care sistemele existente nu sunt încă eficiente; 
dezvoltarea de societăţi integratoare, prin spri-
jinirea diversităţii şi a dialogului între regiuni şi 
culturi; intensificarea eficienţei şi a coerenţei ar-
hitecturii instituţiilor europene.

Momentul-cheie de propulsare a iniţiativei la 
care vom face referire îl reprezintă reuniunea Adu-
nării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 
de la sfârşitul lui ianuarie a.c., în cadrul căreia 
şeful statului român a adus în discuţie necesitatea 
demarării Proiectului Congresului Puterilor Loca-
le şi Regionale din Europa (CPLRE) privind crea-
rea unei Euroregiuni a Mării Negre, ca activitate 
dedicată „promovării democraţiei la nivel local şi, 
de aici, a consolidării fundamentului pe care se 
susţine întreg edificiul democratic regional“2.

Este ştiut faptul că ideea realizării unui ase-
menea proiect se înscrie într-unul din obiectivele 
importante, adaptate la noile realităţi, ale CPLRE, 
cel privitor la „încurajarea creării de euroregiuni“. 
Exemplul creării şi lansării Euroregiunii Adriatice 
(în luna februarie 2006) este de bun augur pen-
tru noua euroregiune, a Mării Negre. Problemele 
politice, economice şi de securitate ale Europei 
de Sud-Est le includ şi pe cele ale spaţiului Mării 
Negre, justificând susţinerea obiectivului întăririi 
cooperării transfrontaliere, regionale şi interregio-
nale pentru promovarea păcii, democraţiei şi a du-
rabilităţii în regiunea Pontului Euxin. Cooperarea 
regională şi locală joacă un rol important în rea-
lizarea protecţiei şi gestiunii durabile a bazinului 
Mării Negre, a stabilităţii şi durabilităţii dezvoltă-
rii sale. 

Reuniunea de lansare a proiectului Euroregiu-
nii Mării Negre, ce a fost preconizată să aibă loc în 
luna martie a.c., sub preşedinţia română a Comite-
tului Miniştrilor al Consiliului Europei, prilejuieş-
te realizarea unui dialog deschis asupra modalită-
ţilor de cooperare în cadrul viitoarei euroregiuni, 
de consolidare a proceselor democratice din zonă 
şi a bunei guvernări. Iată cum, cu sprijinul impor-
tant al Consiliului Europei, capitalul democratic 
existent în sud-estul Europei începe să fie extins 
în vecinătatea imediată. În acest cadru, România 
are posibilitatea să-şi ofere propria experienţă a 
tranziţiei, acquis-ul său în materie de bune prac-
tici şi în promovarea relaţiilor de bună vecinăta-
te, respectarea drepturilor persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, a pluralismului şi relaţiilor 
interconfesionale.

Ca şi în cazul Mării Adriatice, şi Marea Nea-
gră se confruntă, ca spaţiu marin, cu numeroase 
probleme de mediu şi dezvoltare, privind poluarea 
din surse de uscat şi de pe mare, transportul sub-
stanţelor şi bunurilor periculoase, afectarea resur-
selor piscicole şi de mamifere marine, deteriorarea 
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calităţii apei, modificarea regimului salinităţii, a 
echilibrului fragil al ecosistemului marin etc. Dacă 
vedem viitorul regiunii în ansamblul său, toate 
aceste chestiuni trebuie să fie şi vor fi abordate de 
o manieră globală, cu ajutorul mecanismelor de 
cooperare transfrontalieră şi interregionale. Multi-
plele programe şi instrumente de care beneficiază 
zona vor consolida cooperarea regională, cu ajuto-
rul statelor riverane, al UE şi al ONU.

Aspectele marine, maritime şi costiere sunt 
cele care intră în preocupările majore de dezvolta-
re viitoare a regiunii Mării Negre. Este de aşteptat 
ca noua iniţiativă să permită atingerea obiectivului 
dezvoltării durabile a euroregiunii şi ameliorarea 
calităţii vieţii locuitorilor săi. 

Gestionarea integrată a problemelor ecosiste-
mului, cooperarea transfrontalieră consolidată, vo-
inţa politică şi activităţile coordonate, dar şi apro-
prierea finanţării şi parteneriatele între puterile 
publice, parlamente, autorităţi regionale şi locale, 
sectorul privat şi societatea civilă vor avea un rol 
însemnat în dezvoltarea accelerată a euroregiunii. 

Fireşte însă că dezvoltarea Euroregiunii Mării 
Negre depinde în mare măsură de modul în care 
este asigurată securitatea şi stabilitatea acesteia, de 
rapiditatea cu care statele şi instituţiile internaţio-
nale reuşesc să înlăture conflictele „îngheţate“ din 
zonă. În acelaşi timp, trebuie arătat că rămânerea 
în urmă, din punct de vedere al dezvoltării, a mul-
tor state ale zonei oferă un teren propice acţiunii 
grupărilor criminale transnaţionale.  Plasarea bazi-
nului Mării Negre la linia de contact a Europei cu 
Asia aşază, de asemenea, statele spaţiului la con-
fluenţa drumurilor migraţiei ilegale, traficului de 
droguri, contrabandei, care au un impact negativ 
asupra evoluţiei euroregiunii.

Dacă dificultăţilor interne li se adaugă perico-
lul amplificării componentei ideologice – cu into-
leranţa etnică şi religioasă, xenofobia şi antisemi-
tismul în regenerare -, dar şi presiunile economice 
şi politice ale Rusiei exercitate asupra unora din 
statele regiunii, este evident că responsabilitatea 
stabilizării şi dezvoltării durabile a zonei este o 
sarcină deloc uşoară. Nu trebuie omise din calcul 
nici încălcarea gravă a drepturilor omului, lipsa 
unor mecanisme reale ale economiei de piaţă, sără-
cia, corupţia, concentrarea puterii în mâinile unor 
clanuri mafiote, dacă le-am reitera doar pe cele 
mai importante din fenomenele ce se manifestă în 
prezent în multe din statele spaţiului, toate consti-
tuind o frână serioasă în calea propăşirii rapide şi 

durabile a regiunii.
Fără îndoială că Euroregiunea Mării Negre 

îşi poate pune în valoare marele potenţial de care 
dispune din punct de vedere al comerţului, turis-
mului, transportului de resurse energetice. Aflată 
la intersecţia unor spaţii geopolitice şi geoecono-
mice, Euroregiunea Mării Negre prezintă un inte-
res comercial care, pe măsura accederii resurselor 
caspice şi ale Asiei Centrale pe pieţele de energie 
europeană şi mondială, va creşte tot mai mult. În 
condiţiile în care instituţiile de securitate euro-
pene şi euro-atlantice vor acţiona mai dinamic şi 
mai decis în zonă, statele euroregiunii vor avea noi 
oportunităţi de întărire a formatelor de cooperare 
existente, care, corelate cu existenţa UE şi comple-
mentaritatea cu iniţiativele regionale de succes3, 
vor juca un rol catalizator al demersurilor proprii 
de dezvoltare accelerată şi durabilă, la începutul 
secolului XXI.

Ţările riverane Mării Negre au încă de luptat cu 
moştenirea istorică, dificultăţile procesului de re-
formă către democraţie şi economia de piaţă, care 
impietează asupra implicării lor în cooperarea şi 
integrarea regională. Acestora li se adaugă proble-
mele economice şi politice interne, aspectele con-
flictuale, multitudinea ameninţărilor din mediul re-
gional de securitate, care marchează semnificativ 
cooperarea şi integrarea regională.

Pozitiv este faptul că, pe plan regional, fiinţea-
ză mecanisme şi organizaţii cunoscute, destinate 
cooperării economice, politice şi militare, care 
consolidează procesul de dezvoltare durabilă, în 
stabilitate şi securitate al statelor spaţiului. Am 
menţiona aici: Organizaţia pentru Cooperare Eco-
nomică la Marea Neagră, Conferinţa pentru Secu-
ritate Regională la Marea Neagră, Grupul de Co-
operare Navală la Marea Neagră, Brigada Sud-Est 
Europeană, Forţa Multinaţională de Pace pentru 
Europa de Sud-Est, Iniţiativa pentru Apărarea Gra-
niţelor. Regiunea Mării Negre este, în acelaşi timp, 
supusă unor reale presiuni externe, care aparţin de 
mecanismele de control internaţional al traficului 
de droguri, arme şi persoane, de combatere a cri-
mei organizate, de exploatarea şi transportul spre 
Occident al resurselor energetice din arealul Mării 
Caspice, politica de vecinătate a UE şi de extinde-
rea acestei organizaţii, ca şi a NATO, mai departe, 
spre est.

Proiectul Euroregiunea Mării Negre va profita, 
desigur, de efectele benefice pe plan securitar şi 
al dezvoltării ale numeroaselor mecanisme speci-
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fice care funcţionează aici, la iniţiativa organizaţi-
ilor internaţionale de securitate: Programul pentru 
Dezvoltare lansat de ONU, Parteneriatul pentru 
Pace iniţiat de NATO, Iniţiativa de Cooperare în 
Sud-Estul Europei, Planul de Acţiune pentru Par-
teneriatul Individual cu ţările din regiunea Mării 
Negre, Programul „Securitatea de mediu şi sub-
stanţele toxice implicate în transportul de petrol 
şi gaze în Marea Neagră şi regiunea Mării Caspi-
ce“, Forţa Ecologistă de Intervenţie Dunăre – Ma-
rea Neagră, ca şi alte programe iniţiate de OSCE, 
GUAM şi CSI.

Dezvoltarea Euroregiunii Mării Negre va fi, 
de asemenea, influenţată corespunzător de noile 
forme de cooperare multiplă, interdependente, cu 
deschidere în toate domeniile, de activitatea iniţia-
tivelor Comisia UE pentru Comunicare în Privinţa 
Cooperării de Mediu în regiunea Dunăre – Marea 
Neagră sau Comisia Mării Negre, cu efecte impor-
tante în politica de mediu, ca şi a celor pe plan cul-
tural, ştiinţific, diplomatic etc. 

Lansarea proiectului noii euroregiuni, sub pa-
tronajul Congresului Puterilor Locale şi regionale, 
for al Consiliului Europei, în prezenţa reprezen-
tanţilor guvernelor, autorităţilor locale şi regiona-
le din statele vizate, precum şi a reprezentanţilor 
societăţii civile, organizaţiilor regionale şi inter-
naţionale interesate, oferă posibilitatea exprimă-
rii, prin textul Declaraţiei politice adoptate, a an-
gajamentului consolidării proceselor democratice 
în spaţiul extins al Mării Negre, dezvoltării unei 
bune guvernări, care să ajute la propăşirea statelor 

zonei şi, implicit, a regiunii, în ansamblu, şi repre-
zintă, cum apreciază şeful statului român, „un pas 
esenţial pentru deschiderea dialogului la nivelul 
administraţiilor locale”4. România îşi asumă, prin 
semnarea textului acestei declaraţii şi finalizarea 
lansării noului proiect al Consiliului Europei, în-
deosebi responsabilitatea „producerii de evoluţii 
pozitive înspre est – evoluţii de securitate, de dez-
voltare, de stabilitate“5, ca ţară puternic ancorată 
în sistemul de securitate şi în realităţile lumii civi-
lizate şi care dezvoltă democraţia la est de frontie-
rele NATO şi UE.

NOTE:

1 Discursul preşedintelui României, Traian Băses-
cu, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
25.01.2006, www.presidency.ro  

2 Ibidem.
3 Vezi Dr. Grigore ALEXANDRESCU şi Alexan-

dra SARCINSCHI, Modalităţi şi posibilităţi de am-
plificare a cooperării în zona Mării Negre, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, pp. 
8-12.

4 Comunicatul de presă al Preşedinţiei privitor la 
alocuţiunea preşedintelui României, Traian Băsescu, 
din 17 februarie a.c., la deschiderea lucrărilor confe-
rinţei internaţionale „Dezvoltarea infrastructurii în 
zona Mării Negre în noul context euro-atlantic”, de la 
Camera de Comerţ şi Industrie a României, www.pre-
sidency.ro

5Alocuţiunea preşedintelui României, Traian Bă-
sescu, la inaugurarea Institutului Diplomatic Român, 
27.01.2006, www.presidency.ro

Colonelul (r.) Vasile POPA este cercetător ştiinţific la Centrul de Studii Strategice de Apărare 
şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. 
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PROSPECONOMIE MILITARĂ - 
DETERMINĂRI ŞI PERSPECTIVE 

PENTRU O ECONOMIE A SISTEMULUI 
DE MANAGEMENTE 

ÎN DOMENIUL MILITAR 
Dr. Maricel POPA

Analizând sistemul militar ca sistem economic 
şi luând în calcul funcţiile logistică şi financiar-
contabilă ale acestuia, ce determină planificarea 
şi utilizarea resurselor specifice necesare atingerii 
obiectivelor stabilite, propunem o nouă şi modernă 
abordare economico-managerială în generarea şi 
utilizarea resurselor, prin disciplina denumită pro-
speconomie, altfel spus economia managementu-
lui, demers ştiinţific ce va conduce la optimizarea 
proiectării şi administrării oricărui sistem. 

După cum se cunoaşte, planificarea apărării 
este atribut şi componentă esenţială a politicii de 
apărare, reprezentând un complex de activităţi şi 
măsuri care vizează promovarea intereselor naţio-
nale, definirea şi îndeplinirea obiectivelor securită-
ţii naţionale în domeniul apărării. 

În acest complex de acţiuni este inclusă şi ac-
tivitatea prin care sunt stabilite volumul, structura 
şi modul de alocare a resurselor umane, materiale, 
financiare şi informaţionale necesare materializării 
obiectivelor fundamentale ale apărării naţionale.

Pentru realizarea acestor obiective şi a sarcini-
lor ce-i revin din documentele care fundamentează 
planificarea apărării, precum şi pentru stabilirea 
responsabilităţilor structurilor organizatorice cu 
atribuţii în acest domeniu, în Ministerul Apărării 
Naţionale se află în derulare sistemul privind pla-
nificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea for-
ţelor, activităţilor şi resurselor.

Reamintind aspectele de mai sus, am dorit să 
scoatem în evidenţă faptul că, în condiţiile date, 
abordarea unor tematici mai aparte, aşa cum ar fi, 
de exemplu, interoperabilitatea, codificarea sau 
standardizarea sistemelor militare, nu se poate 
efectua decât printr-o analiză a interdependenţei 
ce se manifestă între coordonatele economice şi 
cele militare ale sistemelor, respectiv prin anali-
za consecinţelor economice şi militare pe care le 

determină această interdependenţă. Deşi apărarea 
naţională face parte din rândul utilităţilor publice, 
este relevant faptul că nu întotdeauna contribuabi-
lii resimt aceste utilităţi în beneficiul lor imediat. 
Doar perturbarea mediului de securitate aduce în 
centrul atenţiei sociale importanţa asigurării apă-
rării naţionale şi, implicit, a asigurării resurselor 
care-i sunt necesare. Din această cauză, opinăm 
că analiza interacţiunii dintre mediul de securita-
te – politica de apărare – economia naţională nu 
poate ignora noua dimensiune economică a războ-
iului, ca fenomen social, precum şi învăţămintele 
desprinse din derularea managementului crizelor 
în diferite domenii şi, în primul rând, în domeniul 
economico-financiar. Apreciem, astfel, că noile 
niveluri aşteptate, virtuale, ale culturii economice 
şi militare, precum şi ale rezultatelor managemen-
tului organizaţional pot permite exprimarea unor 
opinii referitoare la noile provocări ale începutului 
de secol, în domeniu.

Orice abordare sistemică a unui sistem militar 
oarecare scoate în evidenţă faptul că el este, în ace-
laşi timp, şi un sistem economic. Sub acest dublu 
aspect, sistemul militar are toate funcţiile impor-
tante care îl determină, dar, prin prisma obiectivu-
lui nostru, vom scoate în evidenţă funcţia logistică 
şi funcţia financiar-contabilă. Prin concretizarea 
lor, cele două funcţii determină, în mod foarte sim-
plificat, planificarea şi utilizarea resurselor specifi-
ce, necesare atingerii de către sistem a obiectivelor 
propuse.

În domeniul economic, funcţia logistică este 
definită ca un „ansamblu de activităţi ce au drept 
scop punerea la dispoziţie, cu cel mai scăzut cost, 
a unei cantităţi dintr-un produs, la locul şi momen-
tul unde există o cerere pentru respectivul produs. 
Această funcţie foloseşte sistemele logistice care 
nu distribuie doar mărfuri şi servicii pentru a sa-
tisface nevoile şi dorinţele materiale, propagând 
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şi ideile aferente progresului cultural, social şi 
economic. Această funcţie este în legătură de in-
terdependenţă cu funcţia de cercetare-dezvoltare, 
funcţia de producţie, funcţia comercială, funcţia 
financiar-contabilă şi funcţia de personal, primind 
şi oferind la rândul ei informaţii preţioase.”1 De 
altfel, aceste funcţii constituie un ansamblu „uni-
tar, cu caracter dinamic şi prezintă legături interne 
de interdependenţă ce epuizează toate activităţile 
componente care concură la realizarea obiectului 
de activitate al sistemului.”2

La acest nivel al demersului nostru, considerăm 
că este important de scos în evidenţă faptul că fie-
care funcţie, din cele menţionate anterior, determi-
nă un management distinct, specializat. 

Altfel spus, orice sistem există şi rezistă prin 
funcţionarea concomitentă a mai multor manage-
mente. 

Cu cât un sistem este mai complex, cu atât mai 
multe şi mai diversificate sunt managementele 
intrinseci. De exemplu, din punct de vedere con-
ceptual, şi pe baza celor prezentate mai sus, putem 
aprecia că interoperabilitatea logistică, instrumen-
tată financiar şi reflectată în contabilitate, poate fi 
abordată şi ca un scop (obiectiv) economic.

 În aceste condiţii, codificarea sau standardi-
zarea pot fi sau pot deveni modalităţi (tehnici) cu 
ajutorul cărora poate fi atins obiectivul stabilit.

Pentru a evidenţia unele aspecte economico-fi-
nanciare privind interoperabilitatea, codificarea şi 
standardizarea în domeniul logisticii, vom reduce 
definiţia acesteia la „arta de a dispune de resursele 
necesare în timpul şi locul dorit.”3

În mod relevant, funcţia financiar-contabilă 
participă la îndeplinirea funcţiei logistice prin cele 
două elemente principale, care o şi definesc:

a) activitatea financiară, cu atribuţii de: previzi-
une, în privinţa asigurării resurselor financiare; de 
utilizare a resurselor disponibile; de control privi-
tor la modul de respectare a disciplinei financiare; 
de relaţii cu băncile, cu furnizorii şi beneficiarii; 
operaţiuni de încasări şi plăţi; urmărirea şi recupe-
rarea debitelor etc. 

b) activitatea contabilă, cu atribuţii de: eviden-
ţiere sintetică şi analitică a elementelor patrimoni-
ale; de analiză a activităţii economico-financiare, 
în primul rând a costurilor; de asigurare a inventa-
relor care să reflecte situaţia mijloacelor şi resur-
selor; de prelucrare a datelor, în vederea obţinerii 
informaţiilor financiare etc. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul con-

tabil reprezintă cele două instrumente de bază ale 
managementului economico-financiar.

În mod particular, activitatea financiar-conta-
bilă are ea însăşi ca scop asigurarea interoperabi-
lităţii cu alte sisteme, foloseşte standardizarea, în 
ceea ce priveşte principiile şi procedurile specifi-
ce, şi utilizează sisteme de codificare şi clasificare. 
În acest sens, contabilitatea reprezintă, în sine, un 
sistem de codificare specific, iar perfecţionarea, în 
viitor, a standardelor contabile îi vor asigura o şi 
mai mare eficienţă. 

De asemenea, activitatea financiar-contabilă 
utilizează şi un sistem specializat de clasificare, 
aceasta fiind clasificaţia indicatorilor financiari.

Elementele prezentate anterior pot fi concre-
tizate în desfăşurarea funcţiei logistice. Pentru 
exemplificare, dorim să accentuăm asupra fap-
tului că asigurarea codificării valorilor materiale 
determină contabilizarea lor, sintetică şi analitică, 
în mod corect şi operativ, oferind, astfel, deciziei 
militare, informaţiile necesare.

În proiectarea unei noi şi moderne abordări eco-
nomico-manageriale, opinăm că a sosit momentul 
pentru a analiza posibilitatea concretizării şi unui 
alt fel de a analiza problematica generării şi utili-
zării resurselor, luând în consideraţie efectele be-
nefice previzionate ale dezvoltării viitoare şi fără a 
ignora posibilele efecte nedorite ale acesteia. 

În cartea sa Introduction to the Study of the 
Future (New York, 1969), Watt Kenneth vorbea 
despre efectul Titanic, formulând principiul potri-
vit căruia “mărimea dezastrelor descreşte pe măsu-
ră ce oamenii le cred posibile şi proiectează preve-
nirea sau minimizarea efectelor lor.”4

Ca prognoză, în societatea viitorului, producţia 
şi utilizarea curentă a valorilor informaţionale vor 
determina coordonatele unui mediu firesc. 

Dar, în acelaşi timp, trebuie afirmat că o infor-
maţie neanalizată, nemonitorizată sau nestocată, 
nu poate deveni o valoare, în sensul deplin al cu-
vântului, şi, implicit, nu poate fi utilizată ca sursă 
sau resursă, după caz. 

De asemenea, este uşor observabil faptul că 
unele concepte, printre care şi interoperabilitatea, 
standardizarea şi codificarea, sunt folosite în toa-
te domeniile vieţii sociale şi, uneori, adaptate în 
funcţie de interesele acestora.

Având în vedere toate aspectele menţionate, 
propunem o modalitate nouă de sistematizare a 
tuturor elementelor care, în prezent, sunt sau par 
disparate, sub forma unei discipline integratoare, 
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care să accepte şi să facă faţă la provocările seco-
lului al XXI-lea.

Vom denumi această disciplină prospecono-
mia. Etimologic, acest cuvânt provine din conto-
pirea unor cuvinte din limba latină şi limba greacă, 
astfel:

a) prospicio (lat.) – a privi înainte, a fi prevă-
zător; din aceeaşi familie de cuvinte mai fac parte: 
prospicue – cu prevedere şi prospicuus – prevă-
zător;

b) oikia, oekos (gr.) – casă, mediu;
c) nomos (gr) – lege, regulă, normă.
În concepţia noastră, prospeconomia este ştiin-

ţa care studiază procesele şi relaţiile determinate 
de generarea şi utilizarea resurselor într-un sistem 
oarecare.

Scopul unui asemenea demers ştiinţific îl poa-
te constitui optimizarea proiectării şi administrării 
oricărui sistem.

În mod esenţializat, prospeconomia poate fi de-
finită ca ştiinţa economiei sistemului de manage-
mente sau a managementului managementelor. 
Apreciem, astfel, că prospeconomia este aplica-
bilă, în mod adecvat, tuturor domeniilor vieţii so-
ciale, dar, având în vedere tematica noastră, vom 
încerca o structurare a celei militare (aplicabilă 
sistemului militar).

În opinia noastră, prospeconomia militară 
poate fi sistematizată, conceptual, astfel: 

I. Sistemul de planificare:
A. Planificarea militară (cerinţe operaţionale, 

scenarii strategice, planuri de operaţii etc.):
a) planificarea strategică; 
b) planificarea operativă curentă; 
c) planificarea logisticii acţiunilor militare 

(când nu este inclusă, distinct, la pct. a) şi b)); 
d) subsistemul programării militare.
B. Planificarea economico-financiară (gene-

rarea şi regenerarea resurselor):
a) planificarea resurselor umane;
b) planificarea resurselor financiare;
c) planificarea resurselor materiale;
d) subsistemul regenerării resurselor;
e) subsistemul programării economico-financi-

are;
f) subsistemul de achiziţii;
g) subsistemul bugetării (definim bugetarea ca 

un ansamblu de tehnici şi metode pentru antecal-
culaţia costurilor de oportunitate, determinate în 
procesul decizional şi incluse în planuri şi progra-
me).

II. Sistemul de e�ecuţie a planurilor (utiliza-
rea resurselor):

a) execuţia planurilor militare;
b) execuţia bugetară (a bugetelor);
c) execuţia planurilor logistice;
d) subsistemul administrativ (include şi gesti-

unile);
e) contabilitatea;
f) alte subsisteme adiacente procesului de exe-

cuţie a planurilor.
III. Sistemul de evaluare a e�ecuţiei planuri-

lor (analiză şi control):
a) subsistemul evaluării forţelor;
b) subsistemul evaluării activităţilor;
c) subsistemul evaluării utilizării resurselor;
d) subsisteme adiacente evaluării:

- controlul intern;
- controlul financiar;
- auditul public intern;
- analiza economico-financiară (inclusiv 

analiza cost-beneficiu/eficacitate);
- managementul calităţii totale etc.

IV. Elemente de integrare, adaptare şi stan-
dardizare a sistemelor militare (în domeniul 
operaţional, tehnic şi administrativ):

a) subsistemul standardizării propriu-zise 
(compatibilitate, interoperabilitate, interschimba-
bilitate, comunitate etc.);

b) subsistemul codificării;
c) subsistemul de socializare şi motivare a per-

sonalului;
d) alte subsisteme de clasificare (ordonare, ca-

tegorisire etc.);
e) elemente adiacente, privind: valorificarea, 

raţionalizarea, conversia etc.;
f) subsistemul de integrare şi adaptare la me-

diu.
Menţionăm că şi resursele informaţionale (ca şi 

cele naturale, de altfel) pot fi incluse, analizate şi 
sistematizate potrivit prospeconomiei.

Este cunoscut faptul că managementul repre-
zintă unul din factorii esenţiali care fac posibilă 
integrarea oamenilor într-o activitate comună, în 
vederea realizării unor performanţe superioare su-
mei performanţelor pe care fiecare le-ar fi realizat 
în mod individual. 

Într-un mod sintetic, vom afirma că prospe-
conomia înseamnă economia managementului, 
respectiv conducere, simplificare, raţionalizare, 
specializare, diviziunea muncii, motivare, control, 
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cercetare, dezvoltare, legalitate, structuri organiza-
torice raţionale, instruire şi calificare orientate spre 
dezvoltare, capacitate sporită de adaptabilitate la 
schimbările mediului unităţii, toate acestea abor-
date economic şi îndreptate către un singur sens 
(scop, finalitate), eficienţa.

Asupra prospeconomiei militare vom reveni cu 
detalii concrete, privind latura sa practic-aplicati-
vă.

NOTE:

1 Ioan Constantin DIMA, Sistemul logisticii firmei, 
Editura Tehnică, Bucureşti, 1997, p.30. 

2 Ibiem, p.30.
3 W.H.NEWMAN, L�art de la gestion, Paris, 

Dunod, 1969, p.225.
4 Cf. Gabriel MIHAI, Modelarea şi simularea 

proceselor economice, Editura Amarcord, Timişoara, 
1998, p.37.

Generalul de brigadă Maricel POPA este doctor în ştiinţe militare şi îndeplineşte funcţia de locţii-
tor al şefului Direcţiei Financiar-Contabile. 

PUNCTE DE VEDERE
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RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL 
ŞI ARMELE NECONVENŢIONALE

Dr. Massimo MAURO*

În articol sunt prezentate armele neconvenţio-
nale care pot fi folosite în războiul informaţional 
şi evaluate implicaţiile strategice şi consecinţele 
utilizării armelor de către actorii nonstatali. 

Sunt subliniate, de asemenea, ameninţarea re-
prezentată de aceste arme şi măsurile de prevenire 
a lor. În note se arată de ce metodele convenţiona-
le de neproliferare nu sunt eficiente în faţa acestei 
ameninţări.

Introducere

Războiul informaţional1 continuă să fie obiec-
tul unei atenţii sporite şi include diferite tipuri de 
arme direcţionate energetic (DEW)2, ca şi armele 
neconvenţionale.Utilizarea armelor neconvenţio-
nale în războiul informaţional nu a fost analizată 
în profunzime. Articolul nostru nu-şi propune o 
tratare cuprinzătoare a acestei arii, ci mai degrabă 
vrea să stimuleze eventuale discuţii.

O ta�onomie simplificată 
a armelor neconvenţionale

Rezoluţia ONU nr. 46/36 L (6 decembrie 1991), 
denumită „Transparenţă în armamente”, impunea 
Secretarului General să instituie şi să menţină la 
sediul central al Naţiunilor Unite din New York un 
Registru universal şi nediscriminatoriu al armelor 
convenţionale, care să conţină informaţii furnizate 
de statele membre cu referire la holdingurile mili-
tare, procurarea prin producţie naţională şi politici 
relevante.

Registrul cuprinde şapte categorii principale 
de arme convenţionale, şi anume: tancuri de luptă, 
vehicule blindate de luptă, sisteme de artilerie de 
calibru mare, avioane de luptă, elicoptere de atac, 
nave de luptă (inclusiv submarine), ca şi rachete şi 
lansatoare de rachete.

Vom considera arme neconvenţionale toate ce-
lelalte arme ce nu sunt incluse în această catego-
rie.

Putem grupa armele neconvenţionale astfel:
- arme NBC (nucleare, biologice şi chimice)3;
- NLW (arme neletale)4.
Această nouă categorie de arme include, printre 

altele, armele utilizate în operaţii de contrainsur-
genţă şi control al mulţimii (de ex.: taser®, stun 
gun, arme cu microunde de putere joasă etc.);

- BIW (armament bazat pe unde şi informaţii), 
categorie ce include:

• arme direcţionate energetic (DEW), cum ar 
fi laserele, arme cu microunde de putere înaltă 
(HPM), arme cu particule;

• arme bazate pe impuls electromagnetic (EMP), 
arme nefocalizate (bombe electronice)5;

- NBW (arme bazate pe reţea).
Sunt incluşi aici toţi agenţii bazaţi pe software 

(viruşi, cai troieni, viermi, alţi vectori de propaga-
re şi încărcare). Am exclus în mod deliberat armele 
bazate pe energie cinetică (transportoare), datorită 
faptului că există prea puţine dovezi ale utilizării 
lor. Proliferarea şi controlul armelor NBC au fost 
amplu cercetate şi continuă să fie cercetate în mod 
activ; mai mult, acestea sunt subiectul unui număr 
de tratate internaţionale6 şi activităţi de monitori-
zare. În schimb, BIW şi NBW nu au fost cercetate 
in extenso, cel puţin nu în literatura „deschisă”, 
poate şi datorită naturii secrete a unui număr sem-
nificativ de proiecte.

Aplicaţiile BIW ŞI NBW 
în războiul informaţional

Dezvoltări recente
În conflictele recente, cum a fost cel dintre SUA 

şi Irak (2003), activitatea războiului informaţional 

* Opiniile exprimate în acest articol sunt ale autorului şi nu reprezintă punctele de vedere ale Consiliului Uniunii 
Europene, ale Secretariatului General şi nici ale altei instituţii europene.



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006�6

SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ.PACE ŞI RĂZBOI

deja a crescut evident, comparativ cu conflictele 
anterioare. Este foarte posibil ca acesta să fi con-
tribuit la furnizarea forţelor SUA cu superioritate 
aeriană şi spaţială, dar şi cu superioritate informa-
ţională, deşi diferenţa tehnologică dintre forţele 
inamice indica o confruntare inegală.

Nu se ştie dacă armele NBW au fost desfăşu-
rate, deşi pare puţin probabil, utilizarea lor nefiind 
necesară pentru obţinerea superiorităţii informaţi-
onale.

Aceasta ne duce către o concluzie iniţială: în 
conflictele viitoare, sunt posibile atât creşterea uti-
lizării armelor BIW, cât şi desfăşurarea armelor 
HPM. Cum sublinia, în anul 2000, colonelul Wal-
ling, în lucrarea referitoare la armele HPM: „Con-
cluzia acestui studiu este următoarea: tehnologia 
microundelor de putere înaltă e gata să înceapă 
tranziţia către armele active în armata SUA”7.

Dezvoltări ale armelor DEW
Dat fiind că există puţine date precise despre ca-

racteristicile armelor direcţionate energetic (DEW) 
desfăşurate, eficacitatea apărării împotriva acestei 
clase de arme nu poate fi determinată cu uşurinţă. 
Trebuie, oricum, să amintim în trecere că măsurile 
de defensivă eficiente în cazul armelor pe bază de 
impuls electromagnetic nu sunt neapărat eficiente 
şi pentru armele HPM, pentru că frecvenţa spec-
trului operaţional poate diferi. Prin urmare, întări-
rea tehnicilor convenţionale şi reacţiile controlate 
pot fi insuficiente, cum a declarat şi dr. Merritt în 
1998: „Credem că diminuarea tehnicilor comune 
EMI şi EMP nu va furniza o protecţie adecvată îm-
potriva impulsurilor realizate în nanosecunde sau 
sub-nanosecunde ale viitoarelor arme pe frecvenţă 
radio, odată ce timpul de răspuns cel mai scăzut 
al dispozitivului activ este în mod obişnuit de mai 
multe nanosecunde până la o microsecundă. În 
prezent, nu există dispozitive mai rapide care să 
aibă capacitatea de putere necesară pentru a pro-
teja sistemele de pulsurile RFW”8.

Alte arme DEW sunt deja foarte aproape de sta-
diul de desfăşurare, cum e, de exemplu, Y AL-1A9, 
laserul aeropurtat de clasă megawatt al Forţelor 
Aeriene SUA, care include un Laser Chimic Oxi-
gen-Iod (COIL), ce a suferit un test final de inte-
grare în 2003. Acest laser chimic cere o aprovizio-
nare semnificativă cu chimicale şi chiar un vas de 
transport 400-747, care este un avion pe care a fost 
montat un prototip şi care, în aparenţă, poate asi-
gura aproximativ 40 de explozii scurte (cu durata 

între 5-30 s), cu încărcătura planificată. Diferenţa 
faţă de armele HPM (care nu sunt supuse aceste 
limitări) este semnificativă. 

Constrângerile de mediu pot limita, de ase-
menea, utilizarea laserelor, razele putând fi inco-
modate de praf, fum, turbulenţă sau contramăsuri 
convenţionale (de ex. mărirea optică a impurităţi-
lor din aer). Multe din prototipurile actuale permit 
o compensare automată a acestor efecte.

Ţintele posibile sunt diferite. Armele HPM pot 
avea mai multe tipuri de ţinte posibile, deşi evalu-
area daunelor este deosebit de dificilă, fiind foar-
te greu să stabileşti dacă, folosind tehnologia lui 
Walling, cineva poate distruge, degrada sau avaria 
ţinta. Laserele aeropurtate, în schimb, „au rolul de 
a acţiona împotriva rachetelor balistice în faza 
iniţială sau de decolare a zborului”10 (prin rache-
te balistice, aici, se înţelege rachete balistice din 
aria teatrului, nu ICBM – rachete balistice inter-
continentale). Distrugerea ţintei poate fi verificată 
prin integrarea datelor de la mai multe sisteme de 
achiziţie etc.

Dezvoltarea armelor NBW
În vederea integrării accelerate a reţelelor de 

luptă în teatru, care urmează să joace un rol cen-
tral în angajamentele viitoare, asigurarea ca aceste 
reţele să rămână funcţionale sau să se degradeze 
încet este de importanţă primordială. Reţelele mi-
litare din teatrele de luptă trebuie ridicate imediat 
şi reasamblate rapid.

Natura ameninţărilor este deja într-o continuă 
schimbare: de la simpli viruşi şi viermi, adesea 
identificabili prin semnătură, situaţia actuală a 
acestora, aşa cum este cea din Internet, se prefigu-
rează ameninţări viitoare, care, foarte posibil, pot 
lua forme amestecate. Potrivit F-Secure, „Amenin-
ţările amestecate includ de la comportamente ase-
mănătoare piratării la probe automate şi explorări 
ale vulnerabilităţilor de sistem”11. Şi aici, vorbim 
concret despre viruşi făcuţi în grabă de câţiva prac-
ticanţi care integrează bucăţi din codul preexistent 
cu, probabil, una/două idei noi, nu despre proiec-
tele profesionale conduse de specialişti în război 
informatic sau operaţii informaţionale12.

Consecinţe strategice
Aceste arme poate nu sunt apte să schimbe dras-

tic doctrina militară, totuşi, în curând, vor putea să 
schimbe aria capabilităţilor ofensive şi să micşore-
ze timpul de ochire în cazul armelor DEW.



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006 ��

SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ.PACE ŞI RĂZBOI

Contramăsuri

Să ne întoarcem, pe scurt, la contramăsurile dis-
ponibile pentru armele neconvenţionale amintite.

Armele DEW pot fi contracarate printr-o serie 
de măsuri legate de frecvenţa ariei în care operea-
ză: astfel, apărările optice (fumul artificial, pleava, 
materialele cu reflectivitate mare) pot fi folosite să 
„îngreuneze” funcţionarea armelor cu laser, câtă 
vreme un tip specific de îngreunare şi apărare, 
uzând exclusiv de componente cuplate optic şi alte 
tehnici standard (de ex., cuştile lui Faraday), va 
fi întrebuinţat în misiuni critice de sistem (de ex., 
sisteme de ghidare a rachetelor), pentru a proteja 
împotriva armelor HPM.

În ceea ce priveşte armele NBW, situaţia nu 
este la fel de clară: deşi există câteva tehnici pro-
miţătoare, cum sunt, de exemplu, sugrumarea13 sau 
abordările bazate pe sisteme imune14, pot începe să 
fie integrate în curând şi în reţelele militare; accen-
tul a fost mutat clar de la detectarea intruziunii la 
supravegherea reţelei, aceasta pentru a se asigura 
că, în cazul unui atac, reţeaua nu devine inopera-
bilă sau să necesite a fi oprită pentru a elimina in-
trusul.

Desfăşurarea armelor BIW şi NBW
Statele adversare într-un conflict este posibil să 

desfăşoare arme BIW şi NBW în scopuri similare 
celor stabilite în doctrina militară a SUA.

Agenţii nonstatali pot, de asemenea, să achiziţi-
oneze şi să desfăşoare arme HPM, pentru a le utili-
za în alte scopuri, cum ar fi, de exemplu, atacurile 
împotriva navelor civile. Componentele pentru o 
armă HPM simplă (deci, nu o bombă electronică) 
sunt disponibile în multe ţări, şi nu neapărat produ-
se în acest scop, ci potrivite pentru implementarea 
armei.

Proliferarea armelor neconvenţionale
Tehnicile de neproliferare stabilite includ mo-

nitorizarea materialelor (de exemplu, materiale 
explozive pentru arme nucleare) sau a tehnologi-
ilor utilizate direct. Pentru armele neconvenţiona-
le examinate, aceste tehnici sunt destul de dificil 
de aplicat: unele tehnologii (materiale dielectrice 
pentru condensatori cu densitate energetică mare, 
lasere în stare brută, tuburi generatoare de micro-
unde de putere înaltă) pot fi monitorizate, deşi 
majoritatea sunt materiale cu dublă utilitate, şi în 
prezent nu există instrument legal, spre deosebire 

de cazul materialelor explozibile, de monitorizare 
a exportului şi comerţului acestor materiale.

În ceea ce priveşte utilizarea armelor neconven-
ţionale în Cosmos, care a fost sprijinită, o dezbatere 
asupra problemei este în desfăşurare, dacă Tratatul 
asupra Cosmosului15 din 1967, pe care majoritatea 
statelor l-a ratificat, sau participă la el, se aplică şi 
pentru armele DEW, dat fiind faptul că acesta se 
referă la „arme nucleare sau orice alt tip de arme 
de distrugere în masă” (Art. IV). În prezent, există 
o neînţelegere asupra faptului dacă DEW ar trebui 
considerate arme de distrugere în masă.

Concluzii

Noi tipuri de arme neconvenţionale pot fi desfă-
şurate în viitorul apropiat, şi un studiu cuprinzător 
al capabilităţilor lor este esenţial pentru evaluarea 
impactului în operaţiile militare. 

Modalităţile de prevenire a proliferării acestor 
arme trebuie gândite cu grijă, pentru că, deşi nu 
sunt arme de distrugere în masă, unele dintre ele 
pot fi folosite de către agenţi nonstatali şi împotri-
va ţintelor civile.

Traducere şi adaptare: Mirela ATANASIU

NOTE:

1 Războiul informaţional este definit, potrivit Publi-
caţiei şefilor Statului Major Întrunit al forţelor armate 
ale SUA 3-13, 9 octombrie 1998, Doctrina Întrunită 
pentru Operaţiile Informaţionale, astfel: „Operaţiunile 
informaţionale conduse în timpul crizelor şi conflictelor 
pentru a obţine sau promova obiective specifice contra 
unui adversar sau adversari anume” (Capitolul 1, para-
graful 3 j).

2 „Un sistem ce foloseşte energie direcţionată pri-
mar ca mijloc direct de vătămare sau distrugere a echi-
pamentului, facilităţilor şi personalului inamicului”, 
şefii Statului Major Întrunit al SUA. DOD. Dicţionarul 
de Termeni Militari şi Termeni Asociaţi, Joint Publica-
tion 1-02, Washington, DC: JCS, 1997. 

3 Mai înainte, „B” înlocuia „Bacteorologic”. Noul 
termen reflectă utilizarea posibilă a vectorilor armaţi 
sau încărcaţi, care pot fi de natură non-bacteriologică 
(virală, enzimatică etc.).

4 „3.1. Armele neletale. Arme care sunt în mod ex-
plicit desemnate pentru a pune în incapacitate personal 
sau materiale, cu minimizarea inevitabilului, perma-
nenta rănire a personalului şi a vătămării proprietăţii 
şi mediului”, John P. White, Secretar adjunct al apără-
rii. Politica armelor neletale. Directiva Departamentu-
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AD-TERORISMUL CA MIJLOC DE 
EVOCARE A EMOŢIILOR NEGATIVE 

Cristian DELCEA

Plecând de la studiile ad-terorismului 
(Wilkinson, 1977; Martha, Middletown & 
Wesleyan, 1983; Wardlaw, 1989; Wieviorka, 1993; 
Wilkinson, 1997; Ganor, Ehrlich, Garcin-Morrou, 
1983; Shay, 2002; Silver, 2002; Chermak, 2003; 
Delcea, 2004; Toma, 2004; Odorogea, 2004; 
Angheluş şi Vescan, 2005) efectuate de-a lungul 
anilor de către cercetători, am supus analizei critice 
abordările şi teoriile asupra ad-terorismului, 
iar ca finalitate a acestei analize am realizat un 
experiment pentru a surprinde efectul emoţional 
negativ al publicului, ca şi consumator media şi 
disfuncţionalitatea cognitiv-comportamentală în 
urma terorii mediatizate. 

Introducere

Realitatea pare să trădeze faptul că mass-media 
au devenit o condiţie sine qua non pentru actele de 
terorism, înţelese ca metodă de a stăpâni şi paraliza 
acţiunea maselor, prin constrângere psihologică şi 
intimidare de natură criminală. De cele mai multe 
ori, în lipsa publicităţii, actele de terorism nu au un 
rezultat şi nici nu pot funcţiona. Din analiza privind 
actele de terorism la nivel internaţional reiese 
faptul că numărul atacurilor împotriva ţărilor din 
Occident a crescut considerabil, ceea ce ar trebui să 
reprezinte un semnal de alarmă pentru mass-media 
din această zonă. În timp ce publicitatea constituie 
obiectivul principal al teroriştilor, mijloacele de 
comunicare au avansat de la stadiul de relatare prin 
viu grai la reportaje în presa scrisă, radio, jurnale 
de actualităţi şi, nu în ultimul rând, în televiziune, 
aceasta din urmă întărind puterea de propagandă 
a teroriştilor; în acest sens, un rol crucial îl joacă 
Internet-ul, întrucât reprezintă instrumentul ideal 
de propagare a ideilor incluse în sfera terorismului 
(Ganor, 2002). Este bine cunoscut faptul că terorişti 
şi susţinătorii Jihadului mondial se folosesc 
de mass-media ca de o platformă de transfer a 

mesajelor operaţionale. Oricum, câteva dintre 
celelalte mijloace de utilizare a mass-media de 
către reţeaua mondială a Jihadului par că le scapă 
oamenilor din vedere. Printre cele mai infame 
utilizări ale mass-media este exploatarea surselor 
uşor de păcălit, în scopul inducerii panicii în rândul 
„duşmanilor lui Allah”. Cel mai mic zvon despre 
o operaţiune iminentă a Al-Qaeda este răspândit 
la fiecare colţ de stradă, împrăştiind teroarea în 
rândul populaţiei civile, nesigură şi neştiutoare de 
ceea ce are de întreprins pentru a face faţă unei 
asemenea situaţii. Demersul este susţinut de o 
istorie bine coordonată a mesajelor de ameninţare 
Al-Qaeda cu declanşarea atentatelor, astfel încât, 
imediat ce acestea încep să apară, ca avertisment, 
pe site-urile teroriştilor, sunt preluate şi transmise, 
constituind o primă etapă a unei serii reînnoite 
de atacuri. Faptul că numeroase astfel de mesaje 
au fost făcute publice şi împărţite de mass-media 
– fără ca nici un atentat să se materializeze - nu 
pare a fi fost luat în considerare. Orice zvon care 
dă naştere la titluri de primă pagină este transmis 
şi analizat de experţi ad-terorişti şi contribuie la 
creşterea nivelului dorit al terorii, înainte de a fi dat 
uitării încă o dată. Nici unul dintre avertismentele 
privitoare la pregătirile pentru actele de teroare 
ulterioare nu dădeau informaţii concrete despre 
datele atentatelor ori ţintele alese sau prin ce 
modalităţi se vor concretiza. Mass-media sunt mult 
prea uşor manipulabile şi încadrate între uneltele 
declanşatoare ale conflictelor psihice. Rolul mass-
media este de a anunţa publicului informaţiile de 
care acesta are nevoie şi la care are dreptul. Dar, 
prin transmiterea anunţurilor, ameninţărilor şi 
declaraţiilor organizaţiilor teroriste, mass-media 
servesc mai degrabă interesele teroriştilor, decât 
pe cele ale publicului (Shay & Ganor, 2002). 

Ad-terorismul desemnează înfricoşarea unei 
populaţii prin acte de violenţă, evocând groază, 
frică, spaimă provocată deliberat, prin ameninţare 
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sau intimidare, fiind menit să atragă atenţia asupra 
scopurilor urmărite de către terorişti (Delcea, 2004, 
2005; Legea nr. 535, 2004). Terorismul modern are 
ca scop cultivarea spaimei şi subminarea încrederii 
populaţiei civile. Scopul provizoriu este izolarea 
fiecărui individ şi dezintegrarea comunităţii; 
ameninţările continue lucrează în direcţia 
subminării senzaţiei de siguranţă, dereglând 
rutina cotidiană. Dar scopul strategic absolut al 
teroriştilor este să manipuleze opinia publică, astfel 
încât aceasta să preseze autorităţile cu putere de 
decizie să capituleze în faţa pretenţiilor teroriştilor. 
Populaţia-ţintă devine o unealtă în mâna teroriştilor 
pentru a constitui o agendă politică şi religioasă 
care justifică înfăptuirea actelor teroriste (Shay, 
2002; Stănescu, 2005). 

Diverse studii şi cercetări întreprinse din 
perioada anilor ’80 până în prezent au scos la 
iveală o nouă latură a terorismului, şi anume 
aceea de terorism orientat spre mass-media, care 
urmăreşte, în linii mari, instaurarea groazei în 
rândul unui grup-ţintă. Cu certitudine, datorită 
tehnologiilor moderne, grupările teroriste se bucură 
de posibilitatea de a transforma mass-media în 
propriile lor arme de distrugere. Studiile ulterioare 
au încercat să surprindă efectele negative ale 
mediatizării acţiunilor teroriste. Foarte multe studii 
s-au făcut asupra acestui fenomen controversat 
şi discutat până în prezent de către cercetători. 
Teroarea mediatizată a generat numeroase studii 
de specialitate şi multiple teorii (Stănescu, 2001).

În anii ’80, Barry Collin, cercetător în cadrul 
Institutului pentru Securitate şi Spionaj din 
California, a introdus conceptul de „ad-terorism”, 
pentru a defini atacurile premeditate şi motivate 
politic sau religios ale grupurilor subnaţionale 
sau ale agenţilor clandestini asupra informaţiilor, 
datelor, sistemelor şi programelor de calculatoare 
ce serveau mass-media pentru a transmite teroarea 
(Denning, 2005). 

Collin a mai remarcat faptul că situaţia la care 
se asistă în prezent este doar o parte din ceea ce 
este un instrument important şi extrem de complex 
al teroriştilor (Marret, 2002, Delcea, 2005).

Într-un alt studiu publicat în anul 1997, intitulat 
The Media and Terrorism: A Reassessment, Paul 
Wilkinson îşi propune să cerceteze relaţia de 
simbioză existentă între terorism şi mass-media, 
ca rezultat al conceptului de ad-terorism. Analiza 
sa porneşte de la o definiţie generală a celor două 
noţiuni, concentrându-se, apoi, pe rând, asupra 

aspectelor legate de obiectivele urmărite de către 
terorişti, luarea de ostatici, impactul asupra opiniei 
publice şi reacţia negativ emoţională a societăţii 
civile. La un anumit punct, cele două noţiuni 
se întrepătrund, lucru care reiese, pe de o parte, 
din intenţia teroriştilor de a dobândi un statut 
de legitimitate şi, pe de altă parte, din nevoia 
mass-media de a obţine subiecte senzaţionale, 
considerând terorismul o sursă inepuizabilă de 
ştiri menită să genereze o creştere a audienţei. În 
situaţia în care ne confruntăm cu problema legăturii 
dintre mass-media şi terorism, trebuie avută în 
vedere tendinţa de a înţelege perspectiva teroristă 
asupra comunicării, de vreme ce terorismul, prin 
însăşi natura lui, constituie o armă psihologică 
dependentă de modul în care ameninţarea este 
transmisă societăţii. Elementele-pivot ale actelor 
de violenţă le reprezintă ameninţarea, rănirea ori 
distrugerea guvernelor si a grupurilor-ţintă, ca 
mijloace de constrângere a acestora de a se supune 
cerinţelor teroriştilor (Stănescu, 2005).

Autorul mai abordează şi studiile lui Michael 
Wieviorka (1993), contestând viziunea lui 
Wieviorka de susţinere a faptului că între 
terorism şi mass-media nu există o relaţie de 
simbioză, aducând astfel argumente din literatura 
psihosociologică de specialitate, care invocă 
termenul de simbioză, ce rezidă într-o relaţie de 
dependenţă mutuală între grupuri total diferite din 
cadrul unei comunităţi, devenind astfel o legătură 
complementară (Cathelat, 2005). Cu certitudine, 
nu se poate infirma „aportul” major al tehnologiei 
moderne şi sateliţilor de comunicare la creşterea 
publicităţii de tip terorist (Delcea, 2005).

Ca urmare, cercetătorii Ganor, Ehrlich, Shay, 
(2002), de la The International Policy Institute for 
Counter-Terorism (ICT), pun bazele teoriei „ad-
terorismului”. Ei pleacă de la recentele demersuri 
criminale ale teroriştilor, care fac uz de mass-
media, în vederea mediatizării violenţei, şocului şi 
groazei în rândul populaţiei şi combină mai multe 
ştiinţe ale comunicării (psihologia, sociologia, 
mass-media etc.), pentru a forma un concept bine 
definit, în vederea explicitării acestui fenomen 
numit ad-terorism. 

Ei enumeră trei tipuri de ad-terorism, ca 
strategie de intimidare a publicului consumator al 
mass-media:

•	 ad-terorism ca formă de avertizare;
•	 ad-terorism ca formă de violenţă;
•	 ad-terorism ca formă de victorie.
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Aşadar, este o premieră că s-a conturat 
conceptual acest tip de terorism, ca manifestare 
de ostilitate asupra societăţii civile, dar cercetările 
din ultima vreme au lăsat multe întrebări esenţiale 
fără răspuns asupra acestui fenomen controversat 
numit ad-terorism (Delcea, 2004).

Scopul materialului de faţă este de a studia 
relaţia dintre mesajul mediatizat al terorii (ca 
emitent) şi subiectul care receptează mesajul (ca 
receptor), pentru a surprinde activarea emoţiilor 
negative declanşate la subiecţii supuşi interacţiunii 
cu mass-media. Acesta este un studiu care nu s-a 
făcut până în prezent şi care a fost propus de foarte 
mulţi cercetători în domeniu (Chermak, 2003). 

Pentru atingerea acestor obiective, studiul 
nostru îşi propune să contribuie, pe lângă celelalte 
studii, la unele predicţii legate de impactul terorii 
mediatizate asupra societăţii civile. 

1. Premise teoretice ale ad-terorismului

1.1. Delimitări conceptuale
Termenul de terorism provine din latinescul 

„terror”, care înseamnă violenţă fizică, spaimă, 
teroare provocate deliberat prin acte de violenţă 
publică, folosirea cu intenţie a unor mijloace capabile 
să ducă la un pericol comun. Caracteristicile terorii 
sunt: violenţa şi ameninţarea cu violenţă, folosirea 
sistematică şi persistentă a violenţei, intimidarea 
şi sensibilizarea prin agresivitate şi ură (Delcea, 
2004; Buş, 2005).

În volumul Political Terrorism de Schmidt 
şi Youngman (1988) sunt citate 109 definiţii cu 
privire la formele de intimidare ale terorismului, 
autorii obţinându-le de la diverse academii 
militare şi universităţi care studiază şi cercetează 
acest fenomen. Acestea constituie componentele 
unei statistici care arată criteriile de definire ale 
terorismului. Ele sunt (Delcea, 2004): violenţă, 
forţă (apar în 83,5% din definiţii); politic (în 65%); 
frică accentuată, teroare (în 51%); ameninţare (în 
47%); efecte psihologice şi anticiparea reacţiilor 
(în 41,5%); discrepanţă între ţinte şi victime-
civili (în 37,5%); acţiune intenţionată, planificată, 
sistematică şi acţiune organizată (în 32%); metode 
de luptă, strategii, tactici (în 30,5%).

Foarte multe studii, până în prezent, au încercat 
să conceptualizeze ad-terorismul ca unul din 
tipurile terorismului. Beneficiind de o mare libertate 
de acţiune, ad-terorismul a favorizat apariţia 
terorismului biologic, chimic, nuclear, radiologic, 

a ciberspaţiului şi a terorismului informaţional. 
Arma terorismului este fiinţa umană, iar mijloacele 
nelimitate (Petrescu, 2003). În tabelul de mai 
jos este prezentat cel mai recent studiu, publicat 
cu titlul „Puterea politică şi ad-terorismul” şi 
realizat de Angheluş şi Vescan (2005), cu privire 
la tipurile terorismului. Din statistica lor reiese că 
ad-terorismul are cel mai puternic efect negativ 
asupra publicului.

Tipul terorismului Statistică
Terorismul naţionalist 6,3%
Terorismul fundamentalist 
islamic

6,8%

Terorismul sponsorizat 6,1%
Terorismul de stânga 5,9%
Terorismul cibernetic 7,8%
Terorismul narcotic 6,4%
Terorismul biologic 6,7%
Terorismul patologic 5,9%
Ad-terorismul 17,9%
Terorismul răzbunător 6%
Terorismul infracţional 6,4%
Terorismul etnic 8,8%
Air-terorismul 9%
Total    13 100%

(După Angheluş şi Vescan, 2005 )

Privitor la conceptul ad-terorismului s-au scris 
şi publicat multe studii. Pentru a înţelege acest 
concept destul de controversat (Cosnier, 2002), 
vom încerca să-l definim şi delimităm conceptual, 
pentru a diferenţia multitudinea de terminologii. 

Ad provine din englezescul „advertising” 
(reclamă), ce „este doar produsul efectiv şi final 
(mesajul) al procesului şi activităţii de publicitate, 
care, în funcţie de canalul mediatic căruia îi este 
destinată, poate fi macheta de presă, spotul TV sau 
radio etc.” (Petre & Nicola, 2004, p. 23 ). „Reclama 
(ad) - sub orice formă s-ar prezenta – nu constituie 
altceva decât o situaţie ce apare în câmpul variat 
al fenomenelor exterioare, în faţa căreia indivizii 
sunt chemaţi să se adapteze. 

Aceste situaţii (reclame) au câteva caractere 
proprii şi specifice; dintre acestea cele mai de 
seamă sunt următoarele:

1) reclamele au un caracter de apel, avertizare, 
invitare etc.

2) apelul, avertizarea, invitaţia etc. au scopul 
de a determina o anumită reacţie din partea acelora 
cărora li se adresează” (Tudoran, 2004, p. 47 ). 
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Aşadar, „reclama (ad) nu este numai un discurs 
comercial, ci şi politic, social, moral, întotdeauna 
discurs ideologic” (Cathelat, 2005, p. 64) şi „ceea 
ce se ajunge la public nu este decât un slogan, un 
cuvânt sau o siglă mai mult sau mai puţin explicită 
(ex. IRA, Al-Qaeda etc.), un simbol sau un drapel, 
care sunt tot atâtea mărci de recunoaştere. Acolo 
se află miezul unui mesaj (ad), al unei ideologii” 
(Marret, 2002, p. 165), „întrucât teroarea este în-
dreptată spre media, şi nu spre victime, succesul 
ei este definit în termeni de acoperire mediatică” 
(Toma, 2004, p. 74), pentru „a induce sentimentul 
de frică în populaţie sau într-o parte a populaţiei, 
ca efect psihologic al acestui mod de luptă” (Stă-
nescu, 2001, p. 55). „În această interpretare, relaţia 
dintre mass-media şi terorism se bazează, deci, pe 
principiul interesului reciproc, pe de o parte, trans-
gresiunea tabuului violenţei, şocul evenimentului, 
teama, sentimentul de ameninţare şi iraţionalul; pe 
de altă parte, vizibilitatea şi, la limită, legitimita-
tea spectacolului, pe care o împrumută canalele de 
comunicare indispensabile funcţionării societăţilor 
democratice” (Garcia-Morrou, 2005, p.82). 

De altfel, teroriştii ar acţiona vizând doar pu-
blicitatea mediatică, chiar dacă este evident că ac-
ţiunile lor sunt alese, astfel încât să fie cunoscute 
de un număr cât mai mare de oameni. În funcţie 
de date şi de locuri, specifice sau cu conotaţie sim-
bolică, pare mai degrabă o simbioză (pe lângă alte 
tipuri de simbioză - economică, politică, culturală 
), decât o metodă obiectivă de transmitere a unei 
informaţii violente (Delcea, 2004; Tétu; 2000; Pi-
card, 1991). În tabelul de mai jos sunt trecuţi câţiva 
cercetători care au delimitat conceptual termenul 
de ad-terorism, în urma studiilor efectuate asupra 
mass-media şi terorismului.

(După Delcea, 2005)

Cele mai influente definiţii ale ad-terorismului 
provin din ştiinţele psihosociale. 

Din multitudinea de definiţii au fost selectate 
câteva, cu intenţia de a surprinde multiplele aspec-
te ale acestui domeniu, privit fie ca un proces de 
comunicare-violentă cu „efect psihologic” (Buş, 
2005), fie ca pe o activitate de comunicare între 
grupul ce emite mesajul ideologic şi public; fără 
a se contrazice, ele aduc noi informaţii ce explică 
complexitatea acestui act comunicaţional de tip te-
rorist. Astfel:

Ad-terorismul, din perspectiva abordărilor şti-
inţelor socio-cognitive, reprezintă o comunicare 
de tip persuasiv, emisă de către o grupare teroris-
tă prin mass-media adresată unui public-ţintă, în 
scopul de a modifica favorabil atitudinea acestuia 
faţă de expectanţele lor (Delcea, 2005, p. 60).

Terorismul nu poate determina apariţia unei 
stări de teamă, decât printr-o campanie de utilizare 
sistematică a violenţei (Buş, 2005, p. 197).

Ad-terorismul este o formă de comunicare 
în masă, care are o puternică influenţă asupra 
formării, consolidării şi schimbării atitudinilor, 
gusturilor, părerilor şi comportamentelor 
oamenilor, pentru a determina un guvern sau grup-
ţintă în vederea scopurilor lor propuse (Angheluş 
şi Vescan, 2005, p. 87). 

Presa este, într-adevăr, liberă în alegerea 
modului de a trata informaţia şi, mai mult decât 
teroriştii, ea este cea care fabrică înfăţişarea 
terorismului (Toma, 2004, p. 75). 

Aşadar, cele mai prestigioase abordări asupra 
ad-terorismului din perspectiva psihosocială 
abundă în cercetări legate de relaţia dintre mass-
media şi terorism (simbioză), ca modalitate de 

intimidare şi evocare a emoţiilor negative în 
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rândul publicului-ţintă (Wilkinson, 1977; Martha, 
Middletonwn, & Wesleyan, 1983; Wardlaw, 1989; 
Wieviorka, 1993; Wilkinson, 1997; Ganor, Ehrlich, 
Shay, 2002; Silver, 2002; Chermak, 2003; Delcea, 
2004; Toma, 2004; Odorogea, 2004; Angheluş şi 
Vescan, 2005).

1.2. Premisele abordării ad-terorismului ca 
efect de activare a emoţiilor negative

Teroriştii au început să se folosească de mass-
media încă din anii ‘60, datorită impactului 
emoţional pe care l-au constatat la societatea civilă 
în urma unei mari mediatizări, atunci când în 1968 
s-au îmbarcat la bordul zborului El Al Roma-Tel 
Aviv şi l-au deturnat spre Algeria, cerând să fie 
eliberaţi cei 1200 de arabi arestaţi de către statul 
Israel. Apoi au urmat cele mai spectaculoase 
mediatizări ale terorii, care au şocat lumea până în 
ziua de azi. S-a demonstrat încă o dată că practicile 
lor mediatice ating cele mai mari ţinte.

 Teroriştii de azi cunosc cele mai performante 
metode de sensibilizare, folosindu-se de televiziune 
şi Internet. De-a lungul anilor au dobândit noi 
forme mediatice de comunicare şi noi modalităţi 
prin care să-şi atingă scopul (Delcea, 2005).

(După Delcea, 2005)
De-a lungul ultimelor decenii, cercetările 

legate de mesajul audiovizual al terorii au generat 
controverse între specialişti asupra gradului său 
de influenţare a opiniei publice. Iar Comisia 

de Cultură, Arte şi Mass-Media a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 
împreună cu Departamentul de Stat american, în 
luna aprilie 2005, a emis un comunicat, prin care 
se sublinia: „Acoperirea asigurată de media ar 
putea servi teroriştilor, al căror scop este acela de 
a face să treacă propriul lor mesaj către publicul 
larg, respectiv ar putea constitui motivaţia însăşi a 
unor acte teroriste. 

Lumea a putut să vadă imagini atroce extrem 
de şocante în casete turnate chiar de terorişti. 
Mass-media sunt azi sistematic utilizate pentru 
a transmite mesaje între responsabilii politici şi 
teroriştii care nu doresc sau nu pot să angajeze 
un dialog direct” (Stănescu, 2005, p. 299). Dintre 
diversele abordări, se remarcă studiile behavioriste 
şi cognitiviste cu privire la ad-terorism. 

Behaviorismul este o paradigmă influentă în 
ceea ce priveşte mediatizarea terorii. Perspectiva 
behavioristă operează cu concepte precum „sti-
mul” (mesajul terorii mediatizat) şi „răspuns” (re-
acţia comportamentală a consumatorilor de mass-
media). Această paradigmă mai pune în discuţie şi 
învăţarea directă, pe observarea atentă a mediului 
mediatizat şi a interacţiunilor subiectului cu aces-

ta, sugerând că indivizii sunt nişte consumatori ai 
mass-media (Petre şi Nicola, 2004; Delcea, 2004). 
De fapt, temerea fiecăruia dintre noi este un răs-
puns emoţional realist la evenimente care ne pot 
răni (atentate, deturnări de avioane, explozii me-
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diatizate), şi reacţionăm la teamă retrăgându-ne, 
izolând-o sau suntem şocaţi în prezenţa ei. Frica 
devine groază când, dincolo de pericolul specific 
al situaţiei, tinde să devină un sentiment foarte pu-
ternic al vulnerabilităţii personale. Groaza poate fi 
declanşată de evenimente curente legate de conflic-
te recente nerezolvate, mediatizate la scară mondi-
ală (Irak, Afghanistan etc.), ce activează sentimen-
te de pierdere a controlului sau stări dezadaptative. 
Pericolul actual al celor mai multe atacuri teroriste 
este relativ ridicat la cel mai înalt nivel mediatic, 
în comparaţie cu pericolele ce se desfăşoară în 
viaţa noastră de zi cu zi, precum accidentele, ata-
curile de cord induse de stres, obezitatea datorată 
diabetului, infirmităţile fizice sau moartea cauzată 
de fumat. Teroriştii sunt capabili să răspândească 
teroarea iraţională, haosul, şocul şi groaza pentru a 
evoca impactul lor. Prin uciderea unui preşedinte, 
îi fac pe toţi să se simtă ameninţaţi. Prin torturarea, 
asasinarea, luarea de ostatici şi violarea câtorva 
persoane, ceilalţi se vor simţi nesiguri. Distruge-
rea unor clădiri, avioane şi instituţii de stat (asediul 
şcolii de la Beslan din Rusia) îi face pe ceilalţi să 
se întrebe dacă nu cumva vor fi ei următorii. Arma 
omniprezentă a teroriştilor este mediatizarea fricii 
exagerate, care se transformă în anxietate ridicată, 
în special când este mediatizată de mass-media. 

Cel mai probabil, teroriştii vor acţiona, mai 
degrabă, prin plasarea bombelor sinucigaşe în me-
trouri, clădiri federale sau a bombelor cu ceas în 
autobuze, muzee etc., decât prin otrăvirea apelor 
sau a mâncării. Într-un sens mai profund, tot ceea 
ce înseamnă terorism are legătură cu psihologia 
(Zimbardo, 2005).

Abordarea behavioristă mai susţine că mesajele 
mediatizate nu pot fi obiective, deoarece sunt cre-
ate de mintea umană; astfel, într-o formă mai mult 
sau mai puţin mascată, intenţiile şi credinţele tero-
riştilor sunt răspândite în rândul tuturor oamenilor, 
deoarece „mesajul transmis de mass-media este, de 
fapt, un transfer mediatic de cunoştinţe” (Crişan şi 
Danciu, 2000, p. 171). Această metodă examinează 
mass-media din perspectiva studiilor sociale care 
sunt controlate, punând un accent asupra măsurării 
audienţei şi a efectelor comportamentale. Ea are ca 
intenţionalitate descoperirea unor pattern-uri care 
pot prezice comportamente similare. 

Behavioriştii consideră că mass-media pot 
evoca emoţii negative consumatorilor de media, 
având la bază unele studii (Livingstone, 1998) care 
încearcă să demonstreze că există stimuli ce pot 

provoca acţiuni violente de tipul atentatelor (Cri-
şan şi Danciu, 2000).

Abordarea cognitivistă pune accent mai de-
grabă pe gândirea şi pe motivaţiile celor care me-
diatizează teroarea evocând emoţiile negative. Una 
dintre teoriile importante subliniate de Albert Ban-
dura (1990) arată că procesele mentale (percep-
ţia, înţelegerea, interpretarea, memoria etc.) sunt 
mediate de anumite scheme mentale sau structuri 
ierarhizate de organizare a cunoştinţelor. Aceste 
scheme sunt structuri cognitive care includ diverse 
cunoştinţe despre terorism, teamă, şoc şi groază, 
inoculate şi învăţate din mass-media, ca şi stimuli 
repetitivi în vederea activării emoţiilor negative. 
Subiectul fiind un consumator al mass-media, fo-
loseşte diverse scheme cognitive sau perceptuale 
pentru a-şi organiza cunoştinţele, anticipa eveni-
mentele şi pentru a-şi justifica comportamentul. 

Cosnier (2002) subliniază importanţa abordării 
cognitive în comparaţie cu cea behavioristă, arătând 
că emoţiile negative sunt în strânsă legătură cu 
informaţia. Tot el mai remarcă faptul că, în primă 
etapă, evenimentul inductor este receptat, codat şi 
transpus într-o formă de reprezentare mentală la 
subiectul uman. În a doua etapă este aplicat un plan 
de pregătire în vederea acţiunii. Iar în a treia etapă 
este efectuată o evaluare a activării adaptive. 

(După Cosnier, 2002)

Concepţiile definitorii menţionate mai sus sunt 
adoptate de diferiţi autori cognitivişti (Leventhal, 
1984; Lazarus, 1984, etc.). 

De fapt, răspunsurile noastre afective la stimu-
lii negativi sunt determinate de cogniţiile şi cre-
dinţele noastre despre atributele acestor stimuli 
(Opre, 2002). 

Cercetările din ultima perioadă dovedesc că 
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output-rile afective pot fi determinate de procesele 
noastre cognitive deductive/învăţate. De exemplu, 
Schachter (1964, 1971; Schachter & Singer 1962, 
după Opre, 2002) argumentează că emoţia nu apa-
re înainte ca subiectul să infereze cauza arousal-
ului fiziologic resimţit şi, după aceea, etichetează 
acel răspuns ca o emoţie. 

Stimulii cu conotaţie emoţională negativă sunt, 
de regulă, mult mai penetrabili, fiindcă dau naştere 
unor reacţii puternice, cum sunt imaginile şocante, 
şi, de aceea, sunt mai uşor de reţinut decât argu-
mentele expuse. 

Tot emoţiile negative pot duce la modificări 
comportamentale mult mai rapid decât argumente-
le logice (Szentagotai & Panaitescu, 1999). 

Cosnier (2002) trece în revistă toate studiile 
legate de emoţii negative evocate de mass-media, 
subliniind, în acest fel, simbioza ca relaţie între te-
rorism şi mass-media (Cathelat, 2005). 

Astfel, tabelul de mai jos face obiectul cercetă-
rilor ulterioare cu privire la emoţii. 

(Emoţia negativă de bază, după Cosnier, 2002)

Aşadar, evaluarea cognitivă a sensului sau sem-
nificaţiei stării de bine sau nu stă la baza tuturor 
afectelor. 

Abordarea cognitivă mai ia în calcul şi învăţa-
rea, care are un rol important în schimbarea atitu-
dinală şi persistenţa acesteia, accentuând rolul me-
diator ca relaţie între emoţie şi cogniţie, în timpul 
expunerii la mesaje cu conotaţie emoţional negati-
vă (Zimbardo, 2005).

Concluzionând, cele două abordări se comple-
tează, de fapt, una pe alta, datorită efectului nega-
tiv multiplu de care se foloseşte teroristul pentru 
a sensibiliza şi emoţiona negativ consumatorul de 
mass-media, datorită capacităţii de exprimare a 
emoţiilor negative în procesul comunicării media-
tice de care dă dovadă teroristul (Sherman, 2005).

1.3. Teorii asupra efectelor de comunicare în 
masă

Mediatizarea terorii produce o serie de efecte în 
plan psihoindividual, psihosocial şi sociocultural. 
Aceasta poate fi diferenţiată după mai multe criterii: 
intensitate; zone de manifestare; persistenţă; 
modul cum îşi exercită influenţa; grupul-ţintă sau 
persoana-ţintă;

Procentul de locuinţe americane cu acces la diverse 
mijloace de comunicare

(După Anuarul Casei Albe, 1997-2001)

Pornind de la aceste criterii de analiză a efectelor 
negative în masă, au fost elaborate numeroase 
teorii asupra rolului, funcţiilor şi mecanismelor 
psihosociale prin care acestea acţionează (DeFleur 
şi Ball-Rokeach, 1999). 

Astfel, în perimetrul paradigmei „efectelor 
puternice” (Cristea, 2000) ale mass-media, 
surprindem unele modele teoretice semnificative, 
de la care studiul de faţă a plecat, privind simbioza 
ca relaţie între terorism şi mass-media.

Teoria hegemoniei mass-media. Teoria 
hegemoniei mass-media, având la bază concepţiile 
de sorginte marxistă asupra structurii duale a 
societăţii (clase dominante şi clase dominate), 
afirmă capacitatea mass-media de a constitui un 
instrument eficient de dominare şi control social, 
utilizând mijloace persuasive de tip cultural-
simbolic. 

Clasele aflate la putere domină societatea nu 
prin forţă, ci prin utilizarea sistemelor educaţionale 
şi de informare în masă, în scopul impunerii unui 
sistem de valori, reguli, ideologii sau modele 
comportamentale care le sunt convenabile şi care 
le asigură hegemonia asupra categoriilor sociale. 
Spre exemplu, Fracţiunea Armata Roşie a fost 
adesea numită „grupul” ce simboliza un statut 
politic ideologic şi cu o cultură aparte faţă de 
cultura Germaniei, care era destul de mediatizat în 
acea perioadă, astfel încât se credea un stat în stat 
(Marret, 2002).

Teoria dependenţei de mass-media. Ca o 
variantă a concepţiei de mai sus, se afirmă teza 
conform căreia subiecţii umani devin progresiv 
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dependenţi de comunicarea în masă, ce le oferă 
informaţii, comentarii, interpretări şi soluţii de 
rezolvare a conflictelor şi problemelor teroriste 
de azi – fără a solicita un efort deosebit din partea 
celor care beneficiază de aceste servicii. 

Numărul de ore dintr-un an pe care o persoană îl 
petrece în medie folosind mijloace de comunicare în 
masă şi numărul de ore dintr-un an pe care o persoană 
îl acordă diverselor activităţi (în medie)

(După: The Versiois, Suhler & Associates 
Comunications Industry Forecast, 1997-2001)

Se creează o puternică dependenţă psihologi-
că de mass-media, care se amplifică în momente 
de criză, tulburări sociale sau catastrofe naturale 
(Chermak, 2003; Zimbardo, 2005; Cepulkauskai-
te, 2005). Unul din studiile „efectului negativ” 
realizate după 11 septembrie 2001, Silver (2002), 
argumenta că nu există nici o diferenţă între cei 
care au trăit direct şocul şi groaza acelui eveniment 
din 11 septembrie 2001 şi cei care urmăreau eve-
nimentele la televizor. Concluzionând, ea remarca 
faptul că cei cu dependenţă mediatică sunt mai uşor 
expuşi riscului de a suferi de la emoţii negative şi 
până la stres post-traumatic (Chermak, 2003).

Teoria „glonţului magic”. Teoria „glonţului 
magic” porneşte de la analiza marilor campanii 
propagandistice care au avut ca efect generarea 
unor mişcări de masă cu baze psihologice profund 
iraţionale. Se avansează ideea condiţionării 
mulţimilor prin cunoscutul mecanism pavlovian 

stimul-reacţie. Stimulul „glonţului magic” se 
prezintă sub forma unui puternic şoc psihic care 
se adresează celor mai profunde zone emoţionale 
şi inconştiente (David, 2004), ceea ce permite 
dizolvarea totală a subiecţilor umani în mulţime, 
devenind astfel adevărăţi „sclavi psihici”. La rândul 
ei, mulţimea este manipulată prin intermediul 
unor simboluri în raport cu care au fost elaborate 
schemele de reflexe condiţionate (ameninţările 
repetate mediate şi sloganul Al-Qaeda, spre 
exemplu). 

Aşadar, mass-media pot acţiona în acest caz 
ca adevărat „modelator magic” (Cristea, 2000) al 
sensibilităţii şi evocării emoţiilor negative, având, 
astfel, posibilitatea de a declanşa comportamente 
sociale programate (Mucchielli, 2002).

La baza acestor teorii se află teza conform 
căreia simbioza (privită ca relaţie mutuală între 
terorişti şi mass-media) are efecte puternice şi 
durabile, datorită „contaminării psihologice care 
afectează latura noastră comportamentală (ex. 
comportamente dezadaptative), cognitivă (decizii 
eronate) şi emoţională (ex. emoţii negative, stres 
etc.)” (David, 2004, p.183) şi care pot viza cele 
mai profunde zone ale organismului social. 

De fapt, terorismul şi mass-media se află într-
o relaţie pe cât de complexă, pe atât de evidentă. 
Terorismul are nevoie de publicitate, iar mass-
media au nevoie de audienţă. Iar regula ambelor 
părţi este să dea naştere unui efect puternic 
psihologic, îndeplinind, astfel, fiecare sarcina 
„în care fiecare răspunde cel mai bine şi cel mai 
eficient nevoilor celuilalt” (Toma, 2004, p. 74). 

Concluzionând, fenomenele de influenţare, 
de evocare a emoţiilor negative din mass-media 
sau alte forme de mediatizare a terorii sunt, 
deci, consubstanţiale comunicării, fiindcă orice 
comunicare a terorii este o încercare de a influenţa, 
urmărindu-se, astfel, să se transmită un sens, ceea 
ce nu se poate realiza fără influenţare. 

Teroriştii au constatat acest „efect” şi îl pun 
în aplicare ca o strategie sau element psihologic 
important, care vizează atât scăderea moralului 
inamicului prin îngrozire, cât şi întărirea forţelor 
proprii, a încrederii în sine şi a voinţei de a lupta 
(Stănescu, 2001). Unul dintre cei mai de seamă 
teoreticieni ai terorismului, britanicul Liddel Hart 
(1954), afirma că, în aproape toate marile bătălii din 
istorie, învingătorul şi-a pus inamicul în dezavantaj 
psihologic înainte să aibă loc confruntarea. 
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Tipuri de ad-terorism (După Delcea, 2004)

2. E�periment

Experimentul are în vedere relevanţa mediati-
zării terorii şi efectele acesteia. De fapt, lucrarea 
ştiinţifică nu poate fi scutită de un experiment con-
gruent cu teoria. 

Plecând de la nişte observaţii care s-au petrecut 
în urma mediatizării terorii la subiecţii umani, în 
baza acestor observaţii, s-a formulat teoria de mai 
sus, ce o verificăm cu observaţiile ulterioare, prin 
experimentul de mai jos, apoi vom constata dacă 
teoriile sunt confirmate sau infirmate.

Ipoteză:
Plecând de la cercetările şi teoriile mai sus 

menţionate, studiul de faţă are ca punct de plecare 
următoarele ipoteze:

a) Dinamica emoţiilor negative evocate de ad-
terorism mediază atribuţiile pe care subiectul le 
face referitor la sine. 

b) Ad-terorismul care activează emoţiile 
negative puternice va influenţa diferite 
comportamente ale subiecţilor. 

Subiecţi: 
Experimentul a fost realizat pe două eşantioane 

a câte 30 de subiecţi în parte, în urma anunţului 
efectuat pe site-ul Asociaţiei de Studii şi Cercetări 
ale Terorismului, cu condiţia de participare la un 
experiment realizat în cadrul Asociaţiei pentru un 
studiu legat de relaţia dintre mediatizarea terorii şi 
efectul acesteia la consumatorii de media. 

Subiecţii au fost de diferite categorii de vârste: 
primii 20 se încadrau între 19-25 de ani, apoi cei 
cuprinşi între 25-35 de ani şi 35-45 de ani, restul 
- din ambele eşantioane. 

Majoritatea subiecţilor sunt intelectuali 
proveniţi din Transilvania. Subiecţii au fost evaluaţi 
psihologic, completând chestionarele STAI 1 şi 
STAI 2 pentru anxietate şi depresie cu Beck. 

Nici unul dintre cei care a participat la 
experiment nu a obţinut scoruri înalte la ambele 
teste. 

Materiale: 
Au fost utilizate ca materiale 20 de postere 

fotografiate de diverse agenţii de presă, 
împrumutate din cadrul Asociaţiei de Studii 
şi Cercetări ale Terorismului - Departamentul 
educaţional şi biblioteca A.S.C.T. O parte dintre 
acestea se bazau pe teoria evocării emoţiilor 
negative în ad-terorism, iar cealaltă parte aveau un 
caracter ce activa emoţiile pozitive.

În vederea observărilor şi culegerilor de date 
experimentale privind emoţiile negative şi cele ne-
gative evocate de ad-terorism, prin răspunsul dat 
de subiecţi sub forma „de acord” sau „nu sunt de 
acord”, datele au fost evaluate şi strânse de către 
doi evaluatori, pe o scală nominală ce ia valori în-
tre 1 şi 4, unde 1 înseamnă „foarte neplăcut”, iar 4 
„foarte plăcut”. Dintre cele 20 de postere cu carac-
ter informaţional, legate de ad-terorism, au fost se-
lectate pentru experiment doar zece: 5 cu scorurile 
cele mai ridicate şi 5 care au obţinut scorurile cele 
mai scăzute. 

Intenţia a fost ca în experiment să fie folosite 
numai posterele care evocă emoţii negative şi cele 
pozitive intense. Scorurile obţinute de ad-terorism 
care dădeau naştere unor emoţii pozitive au fost 
cuprinse între 3,95 – 4,78, iar scorurile obţinute 
de cele care dădeau naştere unor emoţii negative 
au fost cuprinse între 1 – 2,05. Diferenţele între 
cele două categorii de scoruri sunt semnificative 
la p < 0, 05.

Procedură: 
Subiecţilor din ambele eşantioane li s-a pre-

zentat o descriere în termeni neutri a posterelor 
cu caracter informativ. Descrierea a fost indicată 
în cadrul celor două eşantioane de subiecţi. Ei au 
fost informaţi că vor avea posibilitatea să vadă mai 
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multe postere cu caracter informativ. Subiecţilor 
din primul eşantion le-au fost prezentate cele cinci 
postere care evocau emoţii pozitive, în timp ce 
subiecţilor din al doilea eşantion li s-au prezentat 
postere care activau emoţii negative.

Aşadar, s-a pornit de la ipoteza că, în condiţiile 
unor informaţii identice despre teroare mediatizată, 
aceasta va influenţa comportamentul şi reacţia. 
Pentru a verifica acest lucru, subiecţii din ambele 
eşantioane au fost rugaţi să răspundă la patru 
întrebări care evaluează reacţiile acestora.

Datele obţinute de către cele două eşantioane 
au fost comparate, considerându-se că, în acest 
caz, evocarea emoţiilor negative va duce la un 
comportament şi o reacţie indezirabilă.

Prelucrarea datelor: 
Pentru a stabili diferenţele dintre cele două 

eşantioane, privitoare la reacţia subiecţilor în urma 
vizualizării de postere cu caracter informativ, a fost 
utilizat testul t pentru eşantioane independente. 
Au fost obţinute următoarele rezultate, toate fiind 
semnificative la pragul de

 p < 0,01. 
  t=3.76 (p<0.01)
  t=3.67 (p<0.01)
  t=8.3 (p<0.01)
  t=8.7 (p<0.01)
Au fost, de asemenea, realizate corelaţii între 

rezultatele obţinute la întrebările referitoare la 
unele postere cu caracter emoţional negativ mai 
puternic. Rezultatele semnificative sugerează 
faptul că cele trei întrebări se referă şi evaluează 
acelaşi lucru.

Concluzii

Analizând rezultatele de mai sus, putem 
reţine concluzii relevante despre mesajul terorii 
mediatizat, care este o formă de intimidare şi 
evocare a emoţiilor negative. 

Studiile de până acum (Wilkinson, 1977; 
Martha, Middletonwn, & Wesleyan, 1983; 
Wardlaw, 1989; Wieviorka, 1993; Wilkinson, 1997; 
Ganor, Ehrlich, Garcin-Morrou, 2001; Shay, 2002; 
Silver, 2002; Chermak, 2003; Delcea, 2004; Toma, 
2004; Odorogea, 2004; Angheluş şi Vescan, 2005) 
dovedesc, în special în teritoriile palestiniene, 
impactul evocării emoţiilor negative, ce pune într-
o situaţie neplăcută pe cel care preia informaţia cu 
caracter violent şi agresiv, consumatorul media. 

Aşadar, pe de o parte, „lumii îi este frică” 
(Garcin-Morrou, 2005), datorită mediatizării 
repetate a violenţei şi a terorii, iar pe de altă parte, 
teroriştii capătă o imagine tot mai vie în minţile 
consumatorilor de media, ca fiind cei ce pot lovi în 
orice sferă a securităţii, indiferent de stat, guvern 
sau persoană. 

De fapt, mediatizarea terorii are un rol de 
intimidare sau este esenţialmente o strategie bazată 
pe impactul psihologic (Ariel, 1993). În definiţiile 
oficiale (Departamentul de Stat al SUA, Anglia, 
Spania etc.), conceptele precum „influenţarea 
unui public”, „inducerea sentimentului de frică 
în populaţie sau într-o parte a populaţiei” se 
referă la efectul de activare a emoţiilor negative 
(Schmid şi Jongman, 1988, Delcea, 2005). Silver 
(2002) a remarcat, în urma studiului longitudinal 
efectuat pe 6000 de persoane, după atentatele de 
la 11 septembrie 2001, că efectele psihologice ale 
unei traume majore, activarea emoţiilor negative, 
şocul, groaza şi frica la nivel naţional, în urma 
atacurilor teroriste, nu se reduc doar la experienţa 
directă a subiecţilor, ci comportă, în egală măsură, 
acelaşi grad al reacţiilor psihice pentru cei care 
sunt consumatori media şi receptează mesaje ale 
terorii.
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NOTE DE LECTURĂ

STRATEGIA DE PARTENERIAT, 
PARTENERIATUL STRATEGIC

Recent, a apărut, la Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I“, volumul „Strategia 
de parteneriat, parteneriatul strategic“, semnată 
de generalul prof. univ. dr. Mircea Mureşan, 
comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I“, şi generalul de brigadă (r) dr. 
Gheorghe Văduva, cercetător ştiinţific la Centrul 
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din 
cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“. 
Este cea de a doua carte, de amploare, semnată de 
cei doi autori. Lucrarea face parte dintr-un concept 
al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“ şi 
al structurii specializate în cercetarea ştiinţifică 
din cadrul acesteia – Centrul de Studii Strategice 
de Apărare şi Securitate –, acela de a analiza şi 
dezbate, din punct de vedere ştiinţific, dar şi dintr-o 
perspectivă dinamică, acţională, aplicativă, marile 
teme strategice de apărare şi securitate la început de 
secol. Mutaţiile intervenite în relaţiile internaţionale, 
în noul context geopolitic şi geostrategic, extinderea 
NATO şi a Uniunii Europene, redimensionarea 
provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor clasice, 
simetrice, disimetrice şi asimetrice, recrudescenţa 
fără precedent a vulnerabilităţilor sistemelor 

mari şi, evident, a riscurilor asociate, dezvoltarea 
primejdioasă a armamentelor şi apariţia unor noi 
zone de falii, dar şi de contact şi colaborare, cum 
ar putea fi, spre exemplu, zona Asiei de Nord-Est, 
zona extinsă a Mării Negre, zona Marelui Orient 
Mijlociu etc., impun reconsiderarea unor teorii, a 
unor principii, concomitent cu dezvoltarea unor 
noi paradigme care ţin de corelaţia spaţiu real 
– spaţiu virtual, confruntare-parteneriat, prevenire-
descurajare, soluţionare-redresare etc. 

„Strategia de parteneriat, parteneriatul strategic“ 
se înscrie în această filozofie pe termen lung, 
răspunzând însă prompt nevoii tot mai mari de 
analiză a unor situaţii actuale presante şi a unei 
posibile evoluţii a acestora în perioada imediat 
următoare. 

Este o lucrare actuală, de largă cuprindere, 
rod al unei cercetări curajoase, perseverente 
şi îndelungate, are 410 pagini, este structurată 
pe 10 capitole şi tratează principalele aspecte 
privind dezvoltarea strategiilor de parteneriat şi a 
parteneriatelor strategice, ca forme de concentrare, 
în concepte noi, de certă actualitate, a unor realităţi şi 
tendinţe privind filosofia, fizionomia şi configuraţia 
dinamică şi complexă a relaţiilor economice, 
sociale, politice şi militare dintre state, în procesul 
de stabilizare a zonelor tensionate, de gestionare 
a crizelor şi conflictelor armate, de reconstrucţie, 
într-o nouă dimensiune, cea a pilonilor de securitate 
şi stabilitate, a mediului strategic de securitate 
naţional, regional şi global, pe coordonate de 
integralitate şi de alianţă. 

Cele 10 capitole sunt: 1. De la confruntări la 
parteneriate; 2. Parteneriate europene şi euro-
atlantice; 3. Parteneriate eurasiatice; 4. Confruntări 
şi parteneriate în Europa Centrală şi în zona 
extinsă a Mării Negre; 5. Influenţa parteneriatelor 
asupra artei militare; 6. Strategii de alianţă şi de 
coaliţie; 7. Tendinţe în dinamica parteneriatelor; 8. 
Parteneriat şi integrare; 9. Parteneriat, reţea, zone 
de interes, terorism; 10. Constante şi contraste. 

Este bine ştiut că unitatea lumii nu se poate 
realiza prin confruntare, ci prin colaborare, 
înţelegere, toleranţă şi parteneriate. Desigur, 
parteneriatele nu exclud confruntarea, ci presupun 
o nouă raţionalitate şi o nouă raţionalizare a 
confruntării, adică elaborarea şi aplicarea unor 
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noi principii care să reflecte realitatea actuală din 
spaţiul real şi din cel virtual, din lumea reală şi din 
cea posibilă. Dezvoltarea reţelelor de informaţii, 
explozia tehnologică, creşterea şi multiplicarea 
bazelor de date, globalizarea economiei şi a 
relaţiilor internaţionale, concomitent cu apariţia 
unor noi tipuri de divizare şi de fragmentare, 
polarizarea tot mai accentuată a bogăţiei şi 
sărăciei, recrudescenţa terorismului şi a gherilei 
urbane ridică în faţa statelor, grupurilor de state, 
alianţelor, coaliţiilor, organizaţiilor şi organismelor 
internaţionale probleme foarte complexe, greu de 
soluţionat doar prin metode vechi, tradiţionale şi 
frustrante, adică prin forţă şi dictat, prin strategii şi 
stratageme în general ireconciliabile, unele dintre 
ele în exclusivitate războinice şi numai la îndemâna 
celor puternici. Cei puternici au devenit însă şi mai 
puternici, iar posibilitatea confruntării directe dintre 
ei se îndepărtează din ce în ce mai mult. Dacă nu 
mai este posibilă confruntarea sau dacă o astfel de 
confruntare violentă, războinică, devine nu numai 
neprofitabilă, dar şi absurdă, atunci este foarte clar 
că ea trebuie înlocuită prin altceva. Autorii găsesc 
şi formulează acest altceva, dezvoltând, deopotrivă, 
o teorie a strategiei de parteneriat, dar şi o metodă 
de construcţie strategică dinamică a acestei noi 
posibile tipologii acţionale. Pentru că nu există 
parteneriate de dragul parteneriatelor, sau pentru că 
aşa ar fi moda, ci parteneriate cu obiective foarte 
precise care nu sunt totdeauna benefice pentru toată 
lumea. Parteneriatele sunt folositoare, în primul 
rând, partenerilor. Iar cele dintâi entităţi care 
apelează la parteneriate şi, respectiv, la o strategie 
de parteneriat sunt, bineînţeles, marile puteri. De 
aici nu rezultă cu necesitate că marile puteri se 
aliază şi se vor alia mereu pentru a-şi împărţi, mai 
mult sau mai puţin frăţeşte, dominarea lumii, adică 
resursele şi pieţele. 

Fără a exclude această realitate - care se 
prezintă ca o permanenţă a lumii noastre -, trebuie 
să subliniem că parteneriatele secolului al XXI-lea 
au şi alte obiective decât cele de a asigura marilor 
puteri dominarea planetei. 

Secolul în care tocmai am păşit impune 
responsabilităţi foarte mari pentru toate ţările şi în 
special pentru marile puteri, pentru organizaţiile şi 
organismele internaţionale, pentru alianţe, coaliţii 
şi tot felul de alte entităţi, forţe şi mecanisme 
internaţionale. Lumea a devenit, prin evoluţia 
fără precedent a mijloacelor de distrugere, prin 

împuţinarea resurselor, îndeosebi a celor necesare 
vieţii, cum ar fi apa potabilă, hrana, resursele 
energetice, ca şi prin evoluţia haotică a unor sisteme 
extrem de periculoase, un întreg vulnerabil şi 
primejdios. Vulnerabilitatea constă în fragilitate şi 
succesiuni rapide ale stărilor de haos, periculozitatea 
rezidă în agresivitate, în recrudescenţa factorilor de 
autodistrugere, cum ar fi sărăcia, bolile, apoi faliile 
strategice, terorismul, drogurile, corupţia, traficul, 
crima transfrontalieră etc. De aceea, lumea are şi va 
avea din ce în ce mai mult nevoie de parteneriate. 

Există parteneriate dintotdeauna şi vor exista cât 
timp vor fi oameni şi comunităţi umane pe pământ. 
Unele sunt conjuncturale, altele se realizează pentru 
rezolvarea unei singure probleme, altele capătă 
dimensiuni mari, devin strategice. Parteneriatele 
strategice pun în operă politici de parteneriate. 
Unele sunt directe, altele sunt extrem de subtile şi 
trebuie analizate cu foarte multă atenţie. Indiferent 
cum ar fi, sunt preferabile politicilor şi strategiilor de 
confruntare, violenţelor şi războaielor. Războaiele 
nu sunt, desigur, incompatibile cu parteneriatele, 
dar parteneriatele le pun sub un oarecare control, 
le scot din haos, le trec într-un plan secundar, de 
ultimă instanţă sau de ultimă soluţie. 

Strategia de parteneriat şi parteneriatul strategic 
reprezintă soluţii noi, de anvergură, în reconfigurarea 
politicii generale, a strategiilor de securitate şi a 
strategiilor militare, în identificarea, gestionarea şi 
soluţionarea provocărilor, pericolelor, ameninţărilor 
simetrice, disimetrice şi asimetrice şi riscurilor 
asociate (asumate sau impuse), care aduc, din ce în 
ce mai mult, sub acelaşi sceptru al responsabilităţii 
şi al înţelepciunii, atâta câtă a mai rămas după 
permanenta stare de război a planetei, marile puteri, 
marii actori, NATO şi Uniunea Europeană, statele 
şi organismele internaţionale, interesele şi valorile, 
politicienii şi generalii. 

Lucrarea apare sub egida Centrului de Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate şi aduce în prim 
plan informaţii de ultimă oră, propune analize 
pertinente, reflecţii cu valoare strategică, atât în 
domeniul teoriei şi practicii militare, cât şi în cel al 
artei strategice. Ea continuă, de fapt, analiza începută, 
de aceiaşi autori, anul trecut, în volumul „Războiul 
viitorului, viitorul războiului“, şi creează premise 
pentru dezvoltarea acesteia prin noi abordări, din 
unghiuri cu deschideri strategice, ale fenomenului 
politico-militar şi militar contemporan. (I.S.)
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GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA 
ÎN ANALIZA RELAŢIILOR 

INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE

Zilele acestea a ieşit de sub tiparul Editurii 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“ lucrarea de 
o certă valoare ştiinţifică şi metodologică „Geopolitica 
şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale 
contemporane“, a prof. univ. dr. Constantin Hlihor. 

În câmpul vast al marilor crize actuale, găsirea „unei 
formule optime pentru securitate şi stabilitate în lume“ 
obligă la căutarea de soluţii nonclasice, care incumbă 
evaluarea atentă a evoluţiilor din planul relaţiilor 
internaţionale, a surselor generatoare de criză, a 
cauzelor acestora, investigarea realităţii cu instrumente 
ştiinţifice şi metode de analiză performante – aspecte 
asupra cărora autorul îşi focalizează atenţia. 

Oferta sa este departe de a fi o însăilare cuminte 
de paradigme, metode şi tehnici arhicunoscute, tocmai 
pentru că o analiză riguroasă a mediului internaţional 
nu permite aceasta.

Ceea ce ne propune profesorul C. Hlihor este, în 
aprecierea unuia din specialiştii care o prefaţează, o 
viziune nouă asupra geopoliticii, întrucât se încadrează, 
prin paradigmele şi metodele de analiză folosite, în 
domeniul numit “Critical Geopolitics“.“Critical Geopolitics“.Critical Geopolitics“. 

Meritul de bază al lucrării este acela că metodologia 
de analiză utilizată de autor conduce la o mai bună 
cunoaştere şi înţelegere a fenomenului politic 
contemporan, la clarificări conceptuale şi la limpezirea 
raporturilor dintre geopolitică şi geostrategie, lansând 
o provocare celor din lumea academică şi analiştilor 

asupra tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de analiză 
de care uzează geopolitica şi geostrategia în cunoaşterea 
mediului internaţional.

Pe linia discontinuităţii în modul de înţelegere şi 
analiză a mediului internaţional, autorul sugerează, 
prin paradigmele supuse dezbaterii publice, dezvoltarea 
geopoliticii critice şi elaborarea unei metodologii 
proprii de analiză pentru disciplinele geopolitică şi 
geostrategie, din perspectivă inter şi intradisciplinară.

Argumentaţia coerentă şi consistentă a autorului, 
analiza istorică şi cea de situaţie – extrase din alte 
discipline – fac ca observarea şi cercetarea spaţiului 
geopolitic actual să nu mai pară atât de dificilă pe cât 
este. 

Pentru cititorul de rând, dar mai ales pentru 
specialistul din domeniu este de mare importanţă să i 
se ofere, cum reuşeşte această carte, un punct de sprijin 
pentru accederea în spaţiul dezbaterilor teoretice de 
geopolitică contemporană şi să i se faciliteze înţelegerea 
rigorilor analizei operaţionale a câmpului geopolitic.

Dacă e posibil ca aspectele istorice ale analizei 
geopolitice şi geostrategice să intereseze mai puţin 
cititorul, capitolele asupra cărora nu există nici un dubiu 
că acesta se va apleca cu atenţie ţin de paradigmele 
respectivei analize, de raporturile teorie-practică 
ale geopoliticii şi geostrategiei în câmpul geopolitic 
contemporan. 

Este absolut firesc să fim de acord cu ideea că „în 
absenţa unei paradigme, cercetarea profundă este 
imposibilă şi nici nu poate exista un criteriu pentru 
selectarea problemelor de cercetare“, ca şi cu ideea 
că, în studiul relaţiilor internaţionale, observaţia şi 
experienţa nu vor oferi informaţiile care să ne conducă 
la înţelegerea cauzelor ce generează evenimentele, dar 
am rămâne doar la acest nivel dacă nu am aprofunda 
elaborarea de câteva sute de pagini a profesorului C. 
Hlihor, care apropie realitatea de cititor, furnizându-i 
paradigmele şi metodologia necesare construirii unor 
scenarii, anticipării unor posibile trenduri de evoluţie 
geopolitică într-un spaţiu, opunând imaginativului 
ştiinţificul, emoţiei – raţionalitatea, prezentului – 
viitorul. 

Văzută astfel, cartea este un op de valoare reală, cu 
care poţi călători - chiar şi pentru o zi sau o noapte, ori 
pentru mai mult timp, dacă agreezi efortul de introspecţie 
a realităţii pe spaţii - în lumea analizei geopolitice şi 
geostrategice. Cu câştiguri sigure şi stabile. (V.P.)



IMPACT STRATEGIC Nr. 1/2006��

AGENDA CSSAS

Începutul anului 2006 a fost marcat de apariţia editorială a numeroase studii 
realizate în cadrul Secţiei de studii şi cercetări: “Impactul regenerării structurilor 
Armatei României angajate în acţiuni militare în afara teritoriului naţional 
asupra societăţii româneşti”, “Tipuri de misiuni asumate de Armata României în 
cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi implicaţiile pentru învăţământul desfăşurat în 
Universitatea Naţională de Apărare Carol I”, “Raporturile dintre armată şi societate 
în procesul integrării europene şi euro-atlantice a României”, “Raporturile dintre 
Armata României şi societatea civilă”, “Impactul profesionalizării Armatei 
României asupra raporturilor sale cu societatea în care fiinţează”, “Modalităţi şi 
posibilităţi de amplificare a cooperării în zona Mării Negre”, “Armata României 
şi garantarea democraţiei constituţionale”, “Determinări ale misiunilor Armatei 
României în condiţiile integrării ţării în NATO şi Uniunea Europeană”, “Apărarea 
colectivă şi apărarea naţională în contextul integrării României în NATO şi aderării 
la Uniunea Europeană”, “Întrebuinţarea marilor unităţi de infanterie uşoară ca forţă 
expediţionară pentru impunerea stabilităţii în zonele aflate sub controlul grupărilor 
teroriste”.

Pe 2 martie, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a primit vizita 
domnilor Patrik Zahnd, şeful Delegaţiei pentru Europa Centrală a Comitetului 
Internaţional al Crucii Roşii, şi Zoltan Toth, şeful Departamentului de Comunicare 
al Delegaţiei. Pe timpul întâlnirii s-au purtat discuţii cu privire la dezvoltarea şi 
tendinţele societăţii româneşti, preocupările de securitate, realităţile contemporane şi 
perspectivele viitoare, dar şi despre realizarea unor proiecte şi programe de cercetare 
comune. Vizita s-a încheiat prin semnarea unui memorandum de colaborare, prin 
care s-au stabilit schimbul de publicaţii, coorganizarea unor manifestări ştiinţifice 
(conferinţe, seminarii, dezbateri) pe probleme de interes reciproc.

În perioada următoare, sunt planificate o serie de activităţi ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale, dintre care amintim: Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Strategii 
XXI” a Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, cu tema “Securitatea şi 
apărarea spaţiului sud-est european, în contextul transformărilor mileniului III” (13 
- 14 aprilie), pe parcursul căreia Centrului îi revine responsabilitatea organizării 
secţiunii “Apărare şi securitate naţională”, Seminarul CSSAS “Participarea Armatei 
României la apărarea colectivă sub conducerea NATO şi UE” (25 mai) şi Sesiunea 
anuală de comunicări ştiinţifice a Centrului, “Strategii de securitate şi apărare la 
frontiera răsăriteană a NATO şi UE” (23 - 24 noiembrie). 

    Irina CUCUIA
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La cinci ani de la apariţie, revista IMPACT STRATEGIC a Centrului 
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, din cadrul Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I“, se prezintă ca o publicaţie ştiinţifică 
trimestrială, recunoscută pe plan naţional şi cunoscută pe plan 
internaţional pentru aria tematică complexă abordată – actualitate 
politico-militară, strategii de securitate, strategie militară, acţiuni 
NATO şi UE, societate informaţională, problematica păcii şi a războiului 
viitorului. Cititorii găsesc în paginile ei analize, sinteze şi evaluări de 
nivel strategic, puncte de vedere, precum şi o rubrică specială, intitulată 
„Eveniment strategic“, în care se studiază impactul strategic al dinamicii 
acţiunilor pe plan naţional, regional şi global.

IMPACT STRATEGIC numără între colaboratorii săi personalităţi 
de marcă din domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior 
militar şi civil, naţional şi internaţional, din structurile Ministerului 
român al Apărării Naţionale, Statul Major General, statele majore ale 
categoriilor de forţe ale armatei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte instituţii ale statului, 
organizaţii neguvernamentale, firme etc. 

Recunoaşterea internaţională a calităţii revistei este confirmată de 
difuzarea ei pe site-urile unor prestigioase instituţii de peste hotare 
(Reţeaua de relaţii internaţionale şi securitate a Institutului Federal 
Elveţian pentru Tehnologie din Zürich; Defence Guide, în colaborare 
cu Institutul Elen de Studii Strategice; Institutul pentru Dezvoltare şi 
Iniţiative Sociale Viitorul din Republica Moldova - Biblioteca virtuală 
„Politics – security“ etc.).

Publicaţia este apreciată, pentru standardul de calitate, de către 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din 
România, prin clasificarea la categoria B, ca revistă ce deţine potenţialul 
necesar obţinerii recunoaşterii internaţionale.

Oglindă fidelă a gândirii militare româneşti şi străine actuale, 
IMPACT STRATEGIC este un forum reprezentativ de reflecţie şi dezbatere 
aprofundată a problematicii strategiei şi securităţii în comunitatea 
ştiinţifică şi academică naţională şi internaţională.

În prezent, IMPACT STRATEGIC se tipăreşte concomitent în două 
ediţii: una în limba română şi alta în limba engleză, şi se difuzează în 
mediul ştiinţific şi academic din ţară şi străinătate, ca şi în principalele 
instituţii din sfera securităţii şi apărării.

IMPACT STRATEGIC
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