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Dr. Gheorghe VĂDUVA

Întrebări

De ce este Afganistanul o problemă de securitate atât de 
complicată încât, de secole, nimeni nu o poate rezolva, nici 

măcar Afganistanul? Și, la urma urmei, în ce constă această problemă? 
Reprezintă Afganistanul un pericol real pentru cineva? Pentru cine? Și 
de ce? Pe cine a atacat Afganistanul? Reprezintă Afganistanul un pericol 
pentru el însuși sau pentru mondializarea planetei? Este Afganistanul 
un obstacol în calea mondializării?! Spațiul în care se află această țară 
are vreo importanță geopolitică și geostrategică de un tip special, care 
creează dureri de cap sau este vorba de un interes aparte al marilor puteri 
ale lumii, atât al celor din vecinătatea apropiată, cât și al celorlalte? 
Este Afganistanul un măr al discordiei în spațiul asiatic, sau interesele 
geopolitice ale marilor actori internaționali induc în această țară haos 
și conflictualitate? Cauzele acestei eterne conflictualități intra-afgane și 
ale Afganistanului cu o parte din restul lumii sunt endogene sau exogene? 
Este Afganistanul un leagăn al terorismului internațional, sau o parte 
dintre acești teroriști și-au format aici unele baze de antrenament și de 
adăpost, profitând de haosul din țară și de extremismul islamist existent și 
aici? Care este sau ar putea fi, în fond, miza geopolitică și geostrategică 
a Afganistanului?

Cuvinte-cheie: zona, geopolitic, geostrategic, afgan, trib, taliban, 
extremism, interes, rută, foaier, război, droguri

THE AFGHANISTAN WAR AND THE GEOPOLITICS OF 
THE PERTURBATORY CORRIDOR EFFECT

Gheorghe VĂDUVA, Ph. D.

Questions

Why is Afghanistan such a complicated security issue, that no 
one has been able to solve it in centuries, not even Afghanistan 

itself? After all, what does this problem consist of? Is Afghanistan a real 

EDITORIAL

RĂZBOIUL DIN AFGANISTAN  
ȘI GEOPOLITICA EFECTULUI 

DE FOAIER PERTURBATOR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/201312

threat for anybody? If so, for whom? And why? Who did Afghanistan attack? Is 
Afghanistan a threat to itself or to world globalization? Is Afghanistan an obstacle 
to globalization?! Does the area where this country lies have any geopolitical and 
geostrategic significance of some sort, or is it all about the special interest of the 
great powers of the world, the neighboring states and all other states? Is Afghanistan 
disputed in the Asian area, or the geopolitical interests of the main international 
players produce chaos and conflict in this country? Are the causes of this eternal 
conflict both intra-Afghan and Afghanistan versus the world endogenous or 
exogenous? Is Afghanistan a cradle of international terrorism or a part of those 
terrorists have built here training camps and shelters, taking advantage of the chaos 
and Islamist extremism also present in this country? Which is, or might be, the 
geopolitical and geostrategic stake for Afghanistan? 

Key words: area, geopolitical, geostrategic, Afghan, tribe, Taliban, extremism, 
interest, route, corridor, war, drugs

Questions

L’Afghanistan, c’est un problème de sécurité assez complique, que, depuis 
des siècles, personne ne peut pas le résoudre, même si l’Afghanistan 

aussi ? Et, en définitif, ce problème en quoi consiste-il ? Afghanistan est un danger 
pour quelqu’un ? Pour qui ? Et pour quoi ? Lequel ? L’Afghanistan représente-il un 
péril pour lui-même ou pour mondialisation de la planète? L’Afghanistan est-il un 
obstacle sur le chemin de la mondialisation ? L’espace de ce pays a-t-il une certaine 
importance géopolitique et géostratégique de type spécial, qui donne des douleurs 
de tète ou il s’agit d’un intérêt particulière des grandes puissances du monde, tant 
ceux de proximité, comme les autrui aussi ? L’Afghanistan, est-il une pomme de 
discorde dans l’espace asiatique, ou les intérêts géopolitiques des grands acteurs 
internationaux mènent dans ce pays chaos et conflictualité ? Les causes de cette 
éternelle conflictualité intra-afghane et de l’Afghanistan avec une partie du monde 
sont-elles endogène ou exogènes ? L’Afghanistan est-il un berceau du terrorisme 
international, ou une partie de ceux terroristes y a formé des bases d’entrainement et 
des abrités, en profitant de chaos de pays et d’extrémisme islamiste de cet endroit ? 
Quel est ou pourrait être, en fond, la mise géopolitique et  géostratégique de 
l’Afghanistan ?

Mots-clefs : zone, géopolitique, géostratégique, afghane, taliban, extrémisme, 
intérêt, route, foyer, guerre, drogue

Realități, premise, paradoxuri

Afganistanul nu este o țară complet diferită de țările din zonă, mai ales de 
țările vecine. Și, totuși, diferențele sunt nu numai remarcabile, ci și foarte 

EDITORIAL
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consistente și chiar contondente. Afganistanul pare un vulcan cu erupții paradoxale, 
așezat între alți vulcani cu erupții paradoxale, dar a cărui lavă nu trece dincolo de 
limitele erupției. Afganistanul pare o țară ciudată, foarte spectaculoasă, dar cu nimic 
spectaculos în ea, neinteresantă, chiar ternă, pe alocuri primitivă, dar mereu în centrul 
atenției marilor puteri, neunitară, dar unitară în acțiunea și reacția ei față de presiunile 
exterioare, săracă, dar râvnită de marile puteri etc. 

Istora teritoriului pe care se află azi Afganistanul începe cu 12 secole înaintea 
erei noastre, când se află aici o serie de triburi de origine indo-europeană, dar, de-a 
lungul acestor secole, s-au perindat pe aici și alte seminții (perși, kușani, sasanizi, 
greci, heftaliți). În anul 625, acest teritoriu este ocupat de arabi, care impun o nouă 
cultură și o nouă religie. 

Statul afgan independent ia naștere în secolul al XVIII-lea,  sub Ahmed Șah 
(1747-1772). Acest stat capătă o anumită putere și reușește să cucerească Kashmirul, 
Punjabul, Belugistanul și chiar să se extindă și în Asia Centrală, cucerind unele părți 
din Uzbekistan și Tadjikistan. 

Acest teritoriu este situat într-o zonă geopolitică extrem de sensibilă, întrucât 
se constituie într-un culoar care face legătura între Asia Centrală și subcontinentul 
indian. De-a lungul timpurilor, această poziție strategică avea să concentreze asupra 
ei presiuni extrem de mari, tocmai datorită rolului său de tranzit între continentul 
asiatic, în zona lui centrală, cu resurse energetice, dar și cu resurse conflictuale 
imense, și subcontinentul indian, între foaierul perturbator, cum numește Gérard 
Chaliand1 teritoriul dintre nordul Mării Caspice și Extremul Orient, și India, mai ales 
India britanică. 

Într-un fel, Afganistanul a avut și încă are cam aceeași poziție ingrată pe care 
a avut-o și România în vremea imperiilor. Numai că, spre deosebire de Afganistan, 
care, într-un fel, și-a păstrat același teritoriu, teritoriul României – care este ce a mai 
rămas din teritoriul Daciei – a fost tot timpul sfârtecat, cotropit și adjudecat de marile 
imperii (Țarist, Habsburgic și Otoman), sau folosit ca zonă de siguranță strategică 
între ele, iar reunificarea lui în teritoriul de azi al României a fost posibilă numai după 
căderea acestor imperii și cu sacrificiile imense ale unei Românii intrate în război (în 
Primul Război Mondial) pe un front de 1400 de kilometri, cu armată o subdotată cu 
armament și mijloace de luptă și obligată să lupte deodată pe două fronturi uriașe – 
unul în Carpați, altul la Dunăre – într-un război de tranșee, în care ea făcea manevre 
pe spații de sute de kilometri, pe direcții interioare, pe jos, cu trenul și cu căruța. 

În secolul al XIX-lea, teritoriul Afganistanului a fost folosit ca zonă-tampon 
între Imperiul Rus și India Britanică, iar rolul acesta de zonă de siguranță strategică 
pentru marile țări din jur – Imperiul Rus, ulterior, Uniunea Sovietică, India și Pakistan, 
China și chiar Iran –, de fapt, între trei sau chiar patru mari zone de interes strategic 
pentru resursele Asiei Centrale și, deopotrivă, pentru recon figurările geopolitice 
trecute, prezente și viitoare, va continua și în epoca actuală.  De menționat că 
1  Gérard Chaliand, Antologie mondiale de la strategie, Studiu Introductiv, Edition Laffont, Paris, 1991

EDITORIAL
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Afganistanul face legătura, în partea adiacentă Asiei Centrale și a Estului Orientului 
Mijlociu, între aceste două spații energetice strategice, extrem de importante pentru 
actuala civilizație a planetei, civilizație care, așa cum se știe, se află în faza petrolului, 
fiind, deci o civilizație bazată pe petrol. 

Mai mult, așa cum vom sublinia mai jos, Afganistanul dispune de resurse 
strategice extrem de importante, cum ar fi cuprul și litiul, ceea ce concentrează și mai 
mult asupra lui interesul nemijlocit al unor cercuri sau entități esențiale ale actualei 
civilizații de pe Terra. 

Așadar, Afganistanul nu este doar o țară extrem de săracă, unde se produce 
însă materia primă pentru 90 la sută din drogurile care se vând pe piețele Vestului, 
o civilizație arhaică, cramponată în Evul Mediu, ci și un spațiu extrem de important 
pentru controlul resurselor, al rutelor spre acestea, cum spunea Brzezinski, în Marea 
tablă de șah, referitor la importanță strategică pentru America a unui astfel de control, 
dar și pentru un management (optim pentru unii și dezastruos pentru alții) al celui 
mai important spațiu de confruntare între zona heartland-ului c și cea a rimland-
ului. Aceste concepte geopolitice care au animat secolul al XX-lea, având partea lor 
de contribuție (evident, explicativă) la filozofia și fizionomia celor două Războaie 
Mondiale și ale Războiului Rece, care, de asemenea, a fost tot un război mondial, 
deopotrivă, brutal, îndelungat și cu numeroase efecte în cascadă și pe termen foarte 
lung, reverberează…  

…În urma a două războaie purtate de Marea Britanie împotriva Afganistanului 
(1839-1842) și 1878-1880), aceasta instaurează un protectorat asupra acestei țări, ceea 
ce echivalează cu transformarea acesteia în ceea ce, de fapt, și era: zonă de siguranță 
strategică a Indiei Britanice, în fapt, a interesului geopolitic al Marii Britanii în fața 
colosului rus, heartland-ului de care vorbea britanicul Mackinder. 

Dar, în pofida acestor războaie și a uriașelor presiuni exercitate din patru-
vânturile zonei și ale lumii, Afganistanul nu a putut fi supus. La 28 februarie 1919, în 
epoca eliberării unora dintre națiuni de sub dominația imperială, în urma respingerii 
intervenției militare britanice din mai-iunie 1919, recunoscută prin Tratatul de la 
Rawalpindi din 19 august 1919, Afganistanul își proclamă independența. 

Într-un fel, această țară intră, cum se spune, în rândul lumii. Dar lumea – prin 
lume înțelegând îndeosebi marile puteri strategice și interesele lor esențiale – nu 
aveau cum să lase această țară în bună pace, de vreme ce ea se situează într-o zonă 
atât de importantă, din punct de vedere geopolitic și geostrategic, pentru ele. 

Un război cu geometrie complicată

Jean-Charles JAUFFRET, profesor la Universitatea de Științe Po Aix, la 
catedra de istoria apărării, unde conduce masteratul ”Istorie militară comparată, 
geostrategie, apărare și securitate”, a publicat, în 2013, o lucrare foarte interesantă 
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despre războiul din Afganistan.2

Cu ocazia publicării cărții, el a realizat și o sinteză despre cercetarea3 sa asupra 
acestui subiect. Își începe sinteza cu un exemplu. Pentru că în Afganistan este război, 
iar acest război a fost declanșat de americani, la 6 aprilie, au fost uciși șase americani, 
între care se afla și un tânăr diplomat A urmat un raid de represalii efectuat de aviația 
coaliției în care au fost uciși tot șase afgani, între care se afla și un copil. Teroare 
și contra-teroare? se întreabă profesorul Jauffret. Greu de tras o concluzie. Totuși, 
se pare că, din august 2012, rata pierderilor coaliției a scăzut. Desigur, în această 
perioadă, războiul din Afganistan intrând deja într-un fel de rutină neinteresantă 
pentru media, care se concentra asupra evenimentelor din Mali, din Coreea de Nord 
și din Siria, statisticile nu mai prezentau vreo surpriză. Dar de aici nu rezultă că 
Afganistanul s-a cumințit, iar coaliția a obținut deja o victorie consistentă. 

Acțiunea de pedepsire a Afganistanului în urma acțiunilor teroriste de la 11 
septembrie și atacarea acestuia de o coaliție de state condusă de SUA, ca un act de 
legitimă apărare, care a activat, de altfel, și art. 5 din Tratatul de la Washington, a 
intrat în Capcana Afgană (d’Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, reportage  Le 
Piege afghane). După 12 ani de război, coaliția și cele două misiuni Enduring Freedon 
și ISAF n-au rezolvat niciuna dintre marile probleme pentru care s-a declanșat un 
război, ci, dimpotrivă, au bulversat și mai mult această țară care produce 90 la sută 
din materia primă din care se fabrică drogurile ce se vând pe piața occidentală. 
Acum, în apropierea retragerii grosului forțelor din Afganistan, Occidentul – care 
a promis totul – va lăsa o țară a drogurilor, o corupție generalizată, mii de morți și 
un niște talibani mai puternici decât oricând, după aprecierile renumitului reporter 
Eris de Lavarène. Coaliția nu s-a atins de clanurile producătoare de droguri, nici 
de cultivatorii de mac, nici de rețelele de preparare a drogurilor și de distribuție a 
acestora. 

Motivul oficial al intervenției, după cum bine se știe, a fost acela că Afganistanul 
reprezintă cea mai importantă bază de pregătire a teroriștilor din rețeaua Al Qaeda și 
că, aici, se ascunde ben Laden, autorul atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, 
logistica sa și bazele de antrenament. Zeci de țări, între care și România, s-au alăturat 
imediat coaliției și au pornit fără întârziere cruciada împotriva Afganistanului. 
Talibanii au fost înlăturați rapid de la putere, dar cu asta nu s-a rezolvat nimic. 
Talibanii au rămas peste tot – în prăpăditele sate afgane, în Kabul, în Kandahar, la 
granița cu Pakistanul, în grotele montane etc. – și au continuat, aproape nestingheriți, 
lupta. Din vânzarea drogurilor și-au cumpărat arme, au inventat DEI4-urile, unele 
dintre ele cu telecomandă, au folosit ambuscadele, atacurile sinucigașe și cam toată 
gama de acțiuni și procedee asimetrice ale războiului de atriție. Ben Laden, practic, 
2  Jean-Charles Jauffret, La guerre inachevée. Afghanistan, 2001-2013, Paris, éd. Autrement, avril, 2013, 341 
pages.
3  Jean-Charles Jauffret, Afghanistan, 2001-2013: une guerre inachevée, http://www.diploweb.com/Afghanistan-
2001-2013-une-guerre.html
4  DEI – dispozitiv exploziv improvizat.
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nu mai avea nicio legătură cu ce se petrecea în Afganistan, rețeaua sa fiind, practic 
spulberată sau sfârtecată și obligată să continue acțiunile individuale sau de grup 
pe cont propriu, pentru a perpetua o faimă deja câștigată prin acțiunile (pe care și 
le-a revendicat) asupra turnurilor din New York, asupra centrului puterii militare 
– Pentagonul – și prin tentativa de a ataca sediul puterii absolute americane – Casa 
Albă. 

Uriașa coaliție nu a ajutat în nici un fel această țară blestemată să fie zonă 
de siguranță strategică între interesul Occidentului în Subcontinent, pe rimland și 
în Oceanul Indian și Interesul marelui Imperiu rus. Dimpotrivă, a răscolit și mai 
tare lucrurile, întrucât regimul impus la Kabul, în afară de faptul că nu are susținere 
islamică, nu are nici fizionomia și filosofia necesare conducerii unei astfel de țări și 
implementării unor reforme democratice. Este greu de presupus că șefii de clanuri și 
baronii locali vor renunța vreodată, de bună voie și nesiliți de nimeni, la modul lor 
de viață, la privilegiile lor și, mai ales, la cultura lor, în parte nomadă, în parte legată 
de o supraviețuire tensionată, între Indii și Asia Centrală, între Puterea Continentală 
și Puterea Maritimă.

Așa cum am subliniat și în alte studii, Afganistanul nu este o țară ca toate 
celelalte. Ea este o țară agitată, o țară supură presiunilor și obligată să riposteze 
asimetric pentru a putea supraviețui. 

Din motive aproximativ asemănătoare cu ale britanicilor, dar și cu cele ale 
americanilor, sovieticii au încercat să transforme Afganistanul într-o zonă de 
siguranță strategică pentru ei, instaurând acolo un regim convenabil, un regim tentant 
pentru omul sărac, un regim socialist. Dar Afganistanul nu poate fi o țară socialistă, 
așa cum nu poate fi nici o țară capitalistă, în sensul capitalismului din democrațiile 
occidentale. Afganistanul nu este nici putere colonială, așa cum au fost și cum încă 
sunt marile țări din Europa occidentală, nici putere emergentă, așa cum sunt țările din 
BRICS, întrucât nu s-a format, nu a trăit și nu s-a dezvoltat în condiții de stabilitate 
și vecinătate liniștiră.

Istoria țării este cea a unor triburi care se războiesc între ele nu pentru teritoriu, 
ci pentru un anumit tip de putere și influență în același spațiu. Afganii sunt afgani 
și atât. Ei trăiesc așa cum au trăit strămoșii lor, știu să lupte și să respecte numite 
principii care sunt ale lor și numai ale lor. Spațiul în care trăiesc i-a determinat și i-a 
obligat să fie așa. Încercarea sovieticilor de a transforma Afganistanul într-o zonă de 
siguranță strategică pentru ei a eșuat. 

Sovieticii au atacat Afganistanul, în ziua de Crăciun ortodox – 25 decembrie 
– a anului 1979, sprijinind, de fapt, Partidul Popular Democrat din Afganistan, în 
lupta împotriva rebelilor mujahedini, sprijiniți de SUA, Arabia Saudită, Pakistan și 
alte state musulmane. Războiul s-a încheiat indecis – nu se putea lupta cu tancuri și 
elicoptere moderne împotriva unor forțe de gherilă care acționau cam ca talibanii de 
azi –, ultimele trupe sovietice fiind retrase pe 15 mai 1988 și pe 15 februarie 1989. 
A fost un război fără rost, fără o valoare geopolitică specială. Sovieticii au încercat 
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să nu le permită americanilor să se instaleze pe rimland, așa cum au făcut-o cu ani în 
urmă în Coreea de Nord și în Vietnam, dar americanii s-au instalat totuși pe rimland, 
constituind pactele NATO, CENTO și SEATO și aplicând, în cele din urmă cu succes, 
strategia lor de îndiguire a comunismului și a pivotului eurasiatic, reprezentat, la acea 
dată, nu de Germania și de Rusia, ci doar de Uniunea Sovietică. 

Sir Sherard Cowper-Coles, fost ambasador britanic în Afganistan, a scris o 
carte despre acest război (Cables from Kabul: the Inside Story of the West5) prin 
care demonstrează că războiul este pierdut. De fapt ce s-a urmărit prin acest război? 
O simplă răzbunare? Pedepsirea afganilor pentru că au permis constituirea de baze 
de antrenament pentru teroriștii din rețelele Al Qaeda? Dar, în Afganistan, încă din 
timpul războiului împotriva sovieticilor, astfel de baze au fost încurajate și chiar 
finanțate de Occident și de lumea islamică. S-a urmărit cumva stabilizarea acestui 
stat și transformarea lui într-un aliat al Statelor Unite? 

Dar Afganistanul nu a fost niciodată aliat cu nimeni. Transformarea 
Afganistanului într-un stat democratic și prosper, parte a Marelui Orient Mijlociu 
democratic și prosper, așa cum credea, mai exact, cum spunea George Bush, întrucât 
e greu de acceptat că președintele american chiar credea într-un astfel de proiect, 
care ar fi schimbat din temelii chiar temeliile lumii islamice, este încă o utopie. Dar 
primăvara arabă artă că, de fapt, țările din Orientul Mijlociu, din Nordul Africii și de 
oriunde în lume tind spre o configurație democratică.  

Afganistanul, ca, dealtfel, întreaga zonă, reprezintă una dintre cele mai 
complexe regiuni ale planetei. Cum să crezi că o astfel de zonă poate fi transformată în 
una de tip occidental doar printr-o intervenție militară care să instituie un guvern pro-
occidental? După 2 mai 2011, când a fost ucis ben Laden de un comando american, 
chiar și cea mai emoțională rațiune a intervenției a devenit lipsită de rațiune. Mai 
mult, Forța Internațională de Asistență și Securitate, cu toate eforturile de justificare 
a continuării operațiilor și acțiunilor de asistență, risca să fie transformată în armată 
de ocupație. Rațiunea intervenției în Afganistan dispăruse cu desăvârșire. 

Hamid Karzai a încercat, la Washington, la 10-11 ianuarie 2012, să obțină 
un răspuns clar de la Obama privind menținerea unor baze ale forțelor speciale (în 
2012, aceste forțe aveau un efectiv de 14.000 de oameni) și ale forțelor aeriene și 
după 2014. Răspunsuri pe care le-a primit sau le-a dedus au fost de tip indecis. În 
acest timp, ca prin minune, atacurile talibane s-au rărit, arătând că, practic, nu mai 
este nevoie de prezența forțelor străine, că acestea se pot retrage în voie, pentru că 
țara este deja stabilă. 

De cealaltă parte, atacurile cu rachete Hellfire, efectuate cam din patru în patru 
zile, atât în Afganistan, cât și în Pakistan, asociate cu inacțiunea talibanilor, creează 
impresia îndeplinirii misiunilor intervenției și că a sosit vremea retragerii. De altfel, 
încă din anul 2009, talibanii au participat la negocierile de pace, îndeosebi la cele de 
la Doha. Începând cu 4 februarie 2013, la Londra, a fost elaborat un plan de pace de 
5  Sherard Cowper-Coles, Cables from Kabul: The Inside Story of the West’s Afghanistan Campaign , Amazon
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către Hamid Karzai, Asif Zardari din Pakistan și David Cameron. Convorbirile cu 
talibanii au relevat recunoașterea de facto a unei înfrângeri politice și a necesității 
unei soluții pe termen scurt care nu ține seama de securitatea țării. 

Planificarea acestei retrageri – promisă de Obama – pare una precipitată. 
În 2012, cele șase milioane de refugiați afgani (din care 1,7 milioane în Pakistan) 
au refuzat să se întoarcă în țară. Taberele de refugiați din jurul Kabulului s-au 
amplificat. Cei dezrădăcinați trăiesc în grotele din apropiere, în timp ce baronii 
drogurilor și prădătorii ajutoarelor internaționale trăiesc într-un lux exorbitant. Unii 
dintre guvernanți, incapabili de un proiect pe termen lung, iau drumul Dubai-ului și 
Qatarului, construindu-și acolo locuințe somptuoase. 

În 2012, au fost uciși 304 oficiali afgani, dintre care mulți guvernatori, ceea 
ce reprezintă o creștere cu 700 % față de anii anteriori. Între martie 2012 și martie 
2013, au fost uciși 3000 de soldați și polițiști afgani. Cam atâția au fost uciși și dintre 
militarii coaliției, începând cu 2001. 

Este posibil ca, după retragerea forțelor coaliției, să apară două tabere afgane. 
Un dintre ele este posibil să regrupeze în jurul talibanilor revanșarzi, un bloc pashtun 
și, de cealaltă parte, după 2011, în jurul Alianței de Nord, un Front Național pentru 
Afganistan, sub autoritatea lui Ahmed Zia Massoud, fratele regretatului comandant, 
care să regrupeze tadjicii, uzbecii și hazarașii. S-ar putea ca administrația Karzai de 
azi să constituie o grupare șiită.

Coaliția va lăsa totuși un minim de forțe, pentru a preveni renașterea Al-Qaeda 
în teritoriul afgan. Ipoteza menținerii unor baze americane și ale NATO, inclusiv o 
forță de reacție rapidă, care să sprijine armata națională afgană (ANA) este luată în 
calcul. Anders Fogh Rasmussen, secretarul general al NATO, vorbea de acest lucru 
încă în 2011. Dar guvernul de la Kabul nu controlează, practic, decât orașul Kabul 
și împrejurimile acestuia. Este greu de presupus că, fără un sprijin masiv NATO și 
american, guvernul ar putea controla altceva în afară de locul în care se află el.

Deci, este foarte posibil ca țara să se împartă în diferite forțe, în funcție de 
interesele baronilor și ale unor rețele și să înceapă un război civil. 

În Afganistan, au fost însă descoperite serioase zăcăminte de litiu de cupru și 
de alte materiale strategice și, fără îndoială, investitorii străini, îndeosebi din China și 
India, nu vor ezita să încheie parteneriate strategice cu guvernul și după 2014. Dacă 
pleacă americanii, pot veni chinezii și indienii. Deja o parte din firme sunt acolo. 

Corupția generalizată, puterea fără limite a baronilor drogurilor, corupția 
endemică a forțelor afgane nu pot genera decât o armată în serviciul unei feudalități 
decrepite. 

Probabil că americanii nu vor lăsa comorile de război (este vorba de zăcăminte 
miniere și de hidrocarburi în valoare de 1.000-3.000 de miliarde de dolari) și vor 
păstra, în Afganistan, și după 2014, o forță suficient de mare care să asigure securitatea 
firmelor ce vor exploata pe termen lung aceste resurse.

Acum, că s-au descoperit – unele încă de pe vremea invaziei sovietice – 

EDITORIAL



19UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

numeroase resurse, urmează o perioadă în care vor fi construite infrastructuri, 
aeroporturi, spitale, universități. Nu încape nicio îndoială că și afganii, îndeosebi cei 
tineri, vor folosi avantajele internetului, ale rețelei, mai ales că, în această perioadă, 
o parte dintre ei și-au făcut studiile în Occident. 

Mandatul lui Karzai se termină în 2014 și nu intenționează să candideze pentru 
un al treilea. Ar putea candida însă fratele său și atunci mafia de azi s-ar perpetua.6 
Oricum, influența primăverii arabe se simte chiar și aici. 

Rămâne însă de văzut dacă pornirile spre modernitate și influențele Occidentului 
vor fi suficient de puternice pentru a estompa cei peste 40 de ani de suferință și a da 
posibilitatea afganilor să-și rezolve ei înșiși problemele și să meargă mai departe. 

Ceea ce, în opinia noastră, este destul de îndoielnic, de vreme ce bătălia pentru 
resurse, putere și influenţă nu se duce doar între clanurile afgane, ci mai ales între 
marile puteri care doresc o altă reconfigurare geopolitică a zonei. 

Pierderi în războiul din Afganistan

Pierderile americane se ridică la peste 2000 de militari, conform datelor 
Pentagonului, dar și unor site-uri independente, ca, de exemplu, icasualties.org. Dintre 
aceștia, 1557 au fost uciși în timpul luptelor, 34 sunt femei. Cele mai mari pierderi 
americane s-au produs în anul 2010 (499 morți), iar 150 au fost uciși în primele luni 
ale anului 2012. În această perioadă, au fost răniți 16.402 militari americani.

În 2012, se aflau în Afganistan 90.000 de militari americani și 40.000 de militari 
din cadrul coaliției internaționale dirijată de NATO. Până la acea dată, fuseseră uciși 
1039 militari din forțele NATO, din care 418 britanici.7 La 30 aprilie 2013, pierderile 
britanice se ridicau la 444 militari din care 401 uciși în luptă.8

Războiul împotriva terorismului declanșat de George W Bush a costat, până în 
2011, suma de 1283 miliarde dolari, pentru primele trei operații principale: Enduring 
Freedom, în Afganistan, Iraqi Freedom, în Irak, și Noble Eagle prin care s-a vizat 
consolidarea securității bazelor militare, precum și 227.000 la 300.000 de morți, 
dintre care 116.657 civili (51%), între 76 și 108.000 islamiști, insurgenți sau talibani 
(34-36%), 25.297 militari din forțele loialiste în Irak și în Afganistan (11%) și 8975 
militari americani, britanici și de alte națiuni participanți la coaliție (3,9%).9  

Atentatele de la 11 septembrie 2001 au făcut 2996 de victime, intre care 343 
pompieri și 59 polițiști, sosiți la fața locului pentru a ajuta victimele.

Există, desigur și alte statistici. Guardian estima, în octombrie 2010, la 109.032 
numărul civililor și militarilor morți în Irak între 2004 și 2009, din care 66.081 civili, 
23.984 inamici, 15.196 soldați irakieni și 3771 soldați ai coaliției. Site-ul icasualties.
6  Jean-Charles Jauffret, Ibidem
7  Sursa: http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/06/14/les-militaires-americains-passent-le-cap-des-2-000-
morts-en-afghanistan_1718908_3222.html
8  Sursa: https://www.gov.uk/government/fields-of-operation/afghanistan
9  Sursa: http://owni.fr/2011/05/02/les-300-000-morts-de-la-guerre-contre-le-terrorisme/
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org a estimat numărul militarilor morți din cadrul coaliției la 4770, dintre care 4452 
americani și 179 britanici, morți în lupte în Irak după 2003, și 244, dintre care 1556 
americani, 364 britanici și 56 francezi, în Afganistan, începând cu 2001. 

Trebuie adăugați, pentru Irak, 16.595 militari din forțele de securitate irakiene 
post-Saddam, 1764 contractanți privați, 1002 Sahwa Fiilor Irakului, forțe supletive 
ale armatei irakiene, și între 38.778 și 70.278 morți din rândurile soldaților pro-
Saddam și ale insurgenților.

În Afganistan, s-au înregistrat 7.500 de morți din rândurile forțelor de 
securitate afgane, 200 din cadrul Alianței Nordului și mai mult de 38.000 de talibani 
și insurgenți.

Un studiu publicat  de revista medicală The Lancet estima numărul morților 
între 2003 și 2006 la 654.965, adică 2,5% din populația irakiană. Astăzi, această cifră 
este estimată la 1.455.590 morți irakieni.

În Afganistan, după estimările ONU, numărul civililor uciși după 2006 pare a 
fi 9759, dintre care 6269 uciși de forțele antiguvernamentale și 2723 de coaliție sau 
de soldații armatei regulate irakiene. La aceștia se adaugă  între 6.300 și 23.600 civili 
morți direct sau indirect în războiul din 2001-2003.

Trebuie să se țină seama și de ceea ce se numește privatizarea războiului, adică 
de societățile militare private angajate în Irak și în Afganistan, ale căror efective sunt 
de 112.092 și 95.461 (adică 207.533), depășind efectivele trupelor regulate: 79.100, 
în Irak și 95.900, în Afganistan, adică 175.000 de militari.

Canadienii au pierdut în Afganistan, din 2002, 162 de oameni (158 militari, 2 
lucrători în domeniul umanitar, 1 jurnalist și 1 diplomat).10

Pierderile românești în Afganistan se ridică la 19 militari din 1726 participanți 
la misiuni.

Pierderile românești, pe ani: 2003: 2;  2005: 1; 2006: 1; 2007: 1; 2008: 3; 
2009: 3; 2010: 6; 2011: 2. Pierderile românești, pe provincii: Kabul: 4; Kandahar: 4; 
Sudul Afganistanului: 3; Laghman: 3; Zabul: 7. 

Topul pierderilor ISAF: 1. SUA: 1570 din 90.000; 2. Marea Britanie: 364 din 
9500; 3. Canada: 155 din 2900; 4. Franța: 56 din 3979; 5. Germania: 49 din 4909; 
6. Danemarca: 40 din 748; 7. Italia: 36 din 3815; 8. Spania: 30 din 1499; 9. Polonia: 
26 din 2527; 10. Olanda: 25 din 197; 11. Australia: 23 din 1550; 12. România: 19 
din 1726; 13. Norvegia: 10 din 413; 14. Estonia: 8 din 158; 15. Georgia: 7 din 924. 

Surse: icasualties.org; isaf.nato.org.11  

10  Pierderi canadiene http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2010/06/22/005-Afghanistan-Qui-morts.sht-
ml
11  A de vedea și: adevarul.ro/international/in-lume/dictionar-fp-pierderile-romanesti-afganistan-pierderile-aliatilor-
1_50ada3267c42d5a663987fee/index.html
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Pierderi militare ale coaliției1 

Anul SUA Regatul Unit Canada[200] Franța Celelalte Total
2001 12 0 0 0 0 12
2002 49 3 4 0 14 70
2003 48 0 2 0 8 58
2004 52 1 1 3 3 60
2005 99 1 1 2 28 131
2006 98 39 36 6 12 191
2007 117 42 30 3 40 232
2008 155 51 32 11 46 295
2009 317 108 32 11 53 521
2010 499 103 15 16 78 711
2011 418 46 5 26 71 566
2012 310 44 0 10 39 403
2013 75 6 0 0 19 100
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Total 2.249 444 158 88 411 3.350
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Aceste date în legătură cu pierderile suferite de coaliție în Afganistan și, în 
general, în teatrele de operații declanșate în cadrul războiului împotriva terorismului 
sunt edificatoare. Desigur, deși acest război are deja 12 ani de când se desfășoară, iar 
teatrul de război este, practic, întreaga planetă, pierderile nu sunt de ordinul zecilor 
de milioane de morți și răniți, așa cum au fost în cel de-Al Doilea Război Mondial. 
De aici nu rezultă că pericolul escaladării conflictului și declanșării unei confruntări 
la scară mai mare și cu alte mijloace, inclusiv ADM, ar fi mai mic. 

Arsenalele actuale și tensiunile care s-au acumulat în acești ani, deși n-au 
reușit să dezbine lumea occidentală și, în general, lumea civilizată, creează efectiv 
un pericol pe care, în anumite împrejurări, anumite cercuri de interes sr putea să-l 
exacerbeze.  

Este foarte puțin probabil, dacă nu chiar imposibil, ca, din cauza Afganistanului 
sau a Siriei sau a altor țări care nu-și pot controla mediul de securitate, să de 
declanșeze un conflict major, chiar un război între Statele Unite și China, sau între 
NATO și puterile emergente etc. Dar continuarea presiunilor pe anumite zone de 
interes strategic – între care se situează și cea a Afganistanului – ar putea genera 
situații complexe, care să scape de sub control de securitate și de declanșeze conflicte 
mai mari.

Probabil că, în 2014, americanii nu vor pleca cu toții din Afganistan, ci vor 
continua, pe de o parte, să sprijine FNSA (în speță, armata afgană) pentru controlul 
antiterorist și contraterorist și, pe de altă parte, să asigure securitatea firmelor și altor 
componente americane care vor investi în această țară pentru exploatarea resurselor 
strategice de care toată lumea are mare nevoie.  

EDITORIAL
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Efecte posibile

În luna iunie a anului 2011, președintele Obama a anunțat că forțele militare 
americane vor fi retrase din Afganistan, urmând ca responsabilitatea pentru securitatea 
țării să fie transferată Forțelor Naționale de Securitate din Afganistan (FNSA), adică, 
în principal, Armatei Naționale Afgane (ANA). 

În acest sens, a fost elaborat, pentru fiecare an, un plan de retragere a forțelor. 
Urma ca, până la finele anului 2012, armata afgană să-și asume în jur de 50 % dintre 
responsabilitățile de securitate. 

Efectivele forțelor de securitate afgane urmau să fie, în octombrie 2012, de 
352.000 militari, îndrumate și consiliate de forțele americane și de cele ale ISAF. În 
acest sens, americanii au suplimentat numărul instructorilor care pregătesc, împreună 
cu celelalte componente ale ISAF, armata afgană, adică forțele de securitate afgane. 

Anul 2013 este un an de tranziție, mai exact, de transfer a o mare parte din 
responsabilitățile de securitate, către armata afgană. 

În aceste planuri se prevedea că forțele americane și cele ale ISAF vor înceta, 
la finele anului 2013, operațiile și acțiunile de luptă, urmând ca FSNA să preia efectiv 
aceste misiuni. 

Retragerea trupelor americane, ca și a celorlalte forțe participante la coaliție, 
inclusiv ale ISAF, se va face în mod treptat. Până la sfârșitului acestui an, 2013, 
americanii, spre 4ecemplu, care constituie de departe principala forță a coaliției, va 
menține un efectiv de 68.000 de oameni, iar faptul că CIA își strânge și restrânge deja 
dispozitivele arată că teatrul de război din Afganistan, din punct de vedere militar, 
nu mai prezintă un pericol. Este posibil ca, până la finele anului, numărul militarilor 
americani să fie chiar mai redus.

Nu știm dacă americanii se gândesc la o intervenție în Siria sau chiar în Iran, 
cert este însă că zonele se cer detensionate, iar coarda nu poate fi prea mult întinsă. 
Consolidarea dispozitivului din Mediterana cu încă patru nave purtătoare de rachete 
de croazieră Tomahawk arată că americanii încă n-au plecat din Europa și nici din 
zona fierbinte a Orientului Mijlociu. De fapt, oricât ar fi Pacificul de nucleu al noului 
interes strategic americani, considerăm că americanii nu vor  abandona niciuna 
dintre zonele de interes strategic pentru ei, iar primăvara arabă, departe de a fi fost o 
reușită occidentală, nu prezintă încă un avanpost pentru o soluție politico-strategică 
pe termen lung. 

Este însă timpul ca militarii americani și cei ai ISAF să nu mai moară în 
Afganistan, într-un conflict cu niște rebeli care nu are efectiv nici un orizont strategic 
important. Este însă foarte important – așa cum, într-un fel s-au petrecut lucrurile și 
în Kosovo – ca americanii și alte forțe care-și permit acest lucru să asigure securitate 
exploatării resurselor descoperite, menținând, în același timp, și un cap de pot 
strategic într-o zonă de interes geopolitic important. 

Oricât ar fi China de interesată pentru controlul acestei zone – deosebit de 
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importantă și pentru ea –, este foarte puțin probabil ca Beijingul să intre în conflict 
cu SUA sau cu ISAF. Mai degrabă, dacă va fi nevoie, China va colabora cu forțe 
și mijloace pentru securizarea post-conflict a zonei, având în vedere interesul ei 
deosebit pentru securitatea frontierei chineze în zona uigură, adică a celei mai mari 
provincii din China – Xianjiang – și a eventualelor conducte care se vor construi 
pentru aducerea petrolului gazului din Asia Centrală. 

În afară de distrugerea bazelor de antrenament ale teroriștilor, de o puternică 
strategie de imagine (valabilă pentru poporul american), de accesul la resursele 
strategice care s-au descoperit între timp în Afganistan și de implementarea unui 
dispozitiv cu valoare geopolitică generală, cu rol de siguranță strategică (și de control 
strategic) al unei zone atât de importante privind coridorul resurselor energetice – 
Golf, Casipca, Asia Centrală –, deci de prezență americană semnificativă, considerăm 
că toate celelalte scopuri și obiective nu justifică în nici un fel continuarea acestui 
război. 

Acțiunile în forță, într-o viziune geopolitică semnificativă, au fost necesare 
pentru crearea condițiilor trecerii la o influențare în timp, consistentă și durabilă. 
Tinerii din Afganistan, ca mai toți tinerii din lume, vor voi, din ce în ce mai mult, un 
calculator performant, accesul la internet, accesul la civilizația cunoașterii, iar pentru 
acest lucru, războiul a deschis deja porțile luminilor care vin de la apus. 

În loc de concluzie

Analizând succesele, dar și pierderile, misiunile îndeplinite, acțiunile forțelor 
care au făcut și fac parte din coaliție, nu putem să nu remarcăm comportamentul foarte 
bun al militarilor români, calitățile lor deosebite, spiritul lor de corp, inteligența și 
iscusința cu care și-au îndeplini misiunile, deși mijloacele și armamentul din dotare 
sunt, în principal, cele de dinainte de 1989 – cu unele ajustări și cu unele achiziții 
nesemnificative din ultimii ani –, dar într-o concepție modernă, bine conturată și 
foarte bine pusă în aplicare. 

Din păcate, din diverse motive, dar mai ales din cauza incapacității decidenților 
politici și economici din România de a se concentra pe obiectivele importante ale țării 
din această perioadă, pe interesul ei vital, lamentându-se în fel de fel de competiții 
(unele de-a dreptul stupide) pentru putere și influență, prezența notabilă, sacrificiile 
și succesele deosebite ale militarilor români care au acționat în Irak, în Afganistan, 
în Angola, în Balcanii de Vest etc. nu a fost îndeajuns valorificate pentru și printr-o 
o prezență românească (politică, economică, culturală) remarcabilă în zonă, care să 
aducă statului român și, deopotrivă, țării-gazdă beneficii substanțiale.  
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PENTRU EXCEPȚIONALISMUL 

DISCURSULUI IDENTITAR

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

Dr. Ioana-Bianca BERNA1

Abstract:

Asfixia prin care suntem tratați de cantitatea exorbitantă de studii 
relaționate la China, ar determina orice cercetător să se rupă de un nivel atât 
de căutat și de parcurs de analiză și să caute alte sucursale ale acestuia, sau 
să ocolească împrejurările curente, pentru a se putea deda altora. Vom încerca 
să recuperăm, pe parcursul acestui articol, o serie de virtuți manageriale ale 
modului în care s-au format temele chineze conceptuale esențiale de politică 
externă și de geopolitică, cu referințe atât din perioada Războiului Rece, cât și 
din perioada post-Război Rece. Vom include și amintiri nostalgice ale modului 
în care acestea au fost deprinse, precum și manierele în care reformele lor de 
relansare au supraviețuit (în unele cazuri, nu în toate!) testului timpului! Deși 
acest studiu poate părea la fel ca altele, am putea spune că explică, într-o 
notă subiectivă și recuperatoare, componentele decisive ale existenței depline 
a felului în care s-a fasonat auto-reflexitatea discursului de politică externă și 
de geopolitică al Chinei. 

Cuvinte-Cheie:  Pilieri Conceptuali, Politică Externă, Geopolitică, Variabile 
Culturale.

The garroting through which the exorbitant quantity of the studies, 
related to China, treats us, would determine any researcher to distance him/
herself from such a sought for and covered level of analysis and look for other 
ramificatons of such a level, or to dodge the current circumstances and to 

1  Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
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devote him/herself to others. We will try to recover, throughout this article, 
cardinal virtues of the way in which the essential Chinese conceptual themes 
of geopolitics and foreign policy were formed, with references from the Cold 
War and post-Cold War Period. We will include the nostalgic remembrance of 
the way in which they were ascertained by inquiry and of the way in which the 
reforms of their relaunch passes (in some cases, not in all of them!), the test 
of time. Although this study can seem like the rest of them, we could explain, 
in a subjective and retrieving note, the defining components of the brimful 
existence of the way in which the self-reflexivity of the Chinese foreign policy 
and geopolics discourse was sittered.

Key Words: Conceptual Pillars, Foreign Policy, Geopolitics, Cultural 
Variables. 

I. Silueta Pilierilor Conceptuali de Politică Externă și Geopolitică. 
Dispariţia efectului de Halou Ideologic

Geopolitica chineză nu este un subiect care să permită întrebări spectaculos 
implauzibile sau răspunsuri categorice. Astăzi, China desenează un profil 

aparte, definit prin activism legal2 şi prompt în adevăruri şi nuanţe3. Dispariţia URSS-
ului de pe harta geopolitică mondială şi emergenţa noilor republici au provocat 
Republica Populară Chineză la un test de anduranţă al consistenţei geopoliticii sale, 
prin care unul dintre puţinele state comuniste rămase, trebuia să facă proba rezilienţei 
sale într-un mediu internaţional cvasi-izolaţionist ideologic:

„Colapsul partidului comunist al Uniunii Sovietice şi pierderea controlului 
central pe care îl avea Moscova, au contribuit la conturarea izolaţionismului ideologic 
în care se afla China; mai mult decât atât, un nou grup de naţiuni cu relaţii etnice, 
de natură transatlantică, se învecinau cu provincii şi regiuni autonome chineze – arii 
geografice măcinate de perpetue turbulenţe etnice; în funcţie de direcţiile dezvoltării 
politice, China poate acum fi confruntată cu resurgenţele islamice şi/sau ale pan-
naţionalismului turc”4.

Lăsând la o parte imnologia economiei autarhice, velocitatea reconfigurărilor 
geostrategice, mai mult decât vigilenţa unui ecou exotic, chestionau stabilitatea! 
Identitatea particulară a Chinei şi credinţa sa autentică în statura de prezervator 

2  Ne referim aici la participarea sa la peste 126 de convenţii internaţionale, printre care 8 tratate internaţionale mul-Ne referim aici la participarea sa la peste 126 de convenţii internaţionale, printre care 8 tratate internaţionale mul-
tilaterale în perioada 1949-1970, 15 tratate multilaterale în perioada 1971-1976, 103 tratate multilaterale în perioada 
post-Mao: 1977-1987;
3  Prin suprimarea teoriei leninist-staliniste asupra inevitabilităţii războiului şi acţiuni exersate contra doctrinei 
maoiste para-bellum;  Pentru clarificări conceptuale, teoria inevitabilităţii războiului avea drept fundamente: dez-
voltare autocentrică, minimizarea dependenţei externe, şi propagarea puterii imanente a Chinei pentru transformarea 
economiei mondiale capitalite;
4  Walsh J. Richard (1993), China and the New Geopolitics of Central Asia (pag.272-284), Asian Survey, No.33, 
martie 1993, pag 272, University of California Press;
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al valorilor socialiste5, pe fondul fluidizării dezvoltării politice şi presiunilor 
de dezvoltare din Asia Centrală, au lăsat vacant postul de succesor6 al Uniunii 
Sovietice: China nu a făcut comunitate istorică cu URSS! Dobândind reputaţie 
globală în timpul Războiului din Golf din 1991, China a înţeles că recâştigarea 
importanţei strategice este imposibilă fără alte manifestări demonstrabile, respectiv, 
fără considerarea intereselor regionale. Astfel, încercând să compenseze vacuităţile 
controlului relaţiilor faţă de regiunile sale vestice, China a contemplat, în perioada 
imediat următoare sfârşitului Războiului Rece, ataşamentul faţă de conceptul de 
putere naţională comprehensivă7.  În virtutea Celor Cinci Principii de Coexistenţă 
Paşnică8, relaţiile diplomatice stabilite cu cele cinci republici din Asia Centrală 
adresau maxima receptivitate faţă principiul non-interferenţei în afacerile interne şi 
genuina respectare a suveranităţii statale pentru consacrarea open door policy.

Dintr-o altă perspectivă, decăderea URSS-ului poate fi corelată cu reificarea 
unor poliţe de securitate pentru statul chinez: ameninţările de securitate dinspre nord 
au fost eliminate, iar China a putut valorifica economic identitatea sa suspendată 
ideologic9 prin noile oportunităţi care decurgeau din deschiderea vertiginoasă către 
multipolarism. Cu toate acestea, China nu a reprezentat o variantă comună aservită 
noilor tendinţe globalizante în care toţi şi nici unul nu contează. Am putea afirma10 că 
Republica Populară Chineză poartă un nimb special: nu s-a lăsat blocată în dihotomia 
est-vest şi nici în monotonia unei ideologii!

Nu putem spune că modernitatea a devenit pentru China obsesia valorii! Dar, 
modalitatea de manifestare a politicii externe chinezeşti, eliberându-se de dominanta 
ideologică a putut consona, insuficient verificată ce-i drept, cu noile generaţii de idei 
privind armonizarea interdependentă a intereselor statale şi căutarea  păcii. Având 
tăria selecţiei dure, începând cea de-a treia epocală Plenară a Partidului Comunist 
din decembrie 1978, China a ales să acţioneze global prin spiritul shishi quishi11: 
5  După evenimentele din Moscova din 1991, vice-preşedintele Wang Zhen a ales regiunea autonomă Xingjiang ca 
spaţiu propice pentru propagarea unui „zid de oţel pentru salvgardarea socialismului şi unificarea ţării-mamă”;
6  Discutăm doar dimensiunea ideologică;
7  Prin aceasta înţelegând, specularea oricărei ocazii pentru a-şi etala statalitatea şi pentru a-şi accentua suveranita-
tea peste anumite teritorii;
8  Acestea au fost semnate pentru prima dată cu India în 1954,  denumite Panscheel, pentru detensionarea relaţiilor 
bi-laterale, în urma acaparării în sfera de control a Guvernului Central a Tibetului; cele cinci principii vizau: respec-
tarea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii; principiul non-agresiunii; principiul non-interferenţei în afacerile 
interne; principiul egalităţii şi beneficiilor mutuale şi principiul co-existenţei paşnice; În ciuda dezideratului  ca 
aceste principii să devină mai mult decât o armătură subtilă pentru relaţiile de bună vecinătate, relaţiile sino-indiene 
au degenerat prin conflictul din 1962;
9  Cu precizarea terminologică a solitarismului ideologic şi a eforturilor de a menţine prestigiul global al socialis-
mului, în variantă comunistă, după dispariţia celui mai important promotor: URSS;
10  La un nivel strict personal;
11  După cum remarca şi Chen Qimao (1986), On the Post-War Changes in International Relations and the Pos-
sibility of Winning a Protracted Peace, pag 46-58, în Chinese Organizing Committee for the International Year of 
Peace, Guoji Heping Nian: Xueshu Taolunhui Ziliao Hui- bian [The International Year of Peace: An Anthology of 
Materials from an Academic Symposium], Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe]  : „prin re-examinarea istori-
că  şi o examinare post-conflict, se poate uşor constata că 135 din cele 139 războaie şi conflicte armate au avut loc în 
Lumea a Treia; că nici unul dintre conflictele armate nu a avut loc între ţările capitaliste în ciuda competiţiei acestora 
pentru dominarea pieţelor şi detectarea unor noi puncte de desfacere pentru produsele acestora; că au avut loc con-
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extracţia adevărului din contextul empiric. Acest principiu explică războiul, 
într-o imagine reformistă şi în opozabilitate cu postulatul maoist „dacă vrei pace, 
pregăteşte-te pentru război”, ca pe aplatizarea forţelor şi indicatorilor economici. 

În aceste consideraţii, capitalismul nu mai reprezintă cauza războiului, aşa cum 
nici socialismul nu mai reprezintă per se o premisă pentru asigurarea păcii. Începând 
cu ianuarie 1982, China a susţinut toate operaţiunile de menţinere a păcii desfăşurate 
de către ONU. În 1984, China reclama o solicitare universală pentru ca ONU să îşi 
întărească capacităţile militare pentru menţinerea păcii. În septembrie 1988, China a 
aplicat pentru a obţine reprezentanţă în cadrul Comitetului Special al Naţiunilor Unite 
pentru Menţinerea Păcii. Între interesele normative şi cele geopolitice, poziţia Chinei 
în privinţa spinoaselor problematici ale dezarmării şi ale controlului armamentului 
a fluctuat de la indiferenţă până la forme explicite de susţinere  (prin ralierea între 
1982-1987 la 7 convenţii multilaterale privind controlul armelor).  

Divulgabilă demersului de integrare12 al Chinei, teoria marelui cerc 
internaţional13 a lui Zhao Ziyang,  trimite, poate, unele dintre cele mai coerente 
mesaje ale noilor strategii globale de dezvoltare. Potrivit teoriei, China poate specula 
schimbările structurale în producţie, prin intensificarea exporturilor în industria 
forţei de muncă şi în domeniile specifice unei societăţi bazate pe cunoaştere. La fel 
ca şi în cazul proceselor ciclice de producţie, punctul de tranzit va putea explora 
momentele cinetice14 şi dezvolta bazele de schimbare, situându-se pe poziţia cea mai 
avantajoasă15. Ciclicitatea a frizat şi va friza întotdeauna critica, datorită  traiectoriei 
prin care doreşte să impresioneze: dacă unele ţări se vor îmbogăţi (a se citi vor fi 
alese să se îmbogăţească) mai întâi şi apoi altele, ce se întâmplă cu  evaluările ex 
ante, cu fermitatea şi cu obiectivitatea transformărilor? Mai putem găsi structuri de 
transformare stabile? China a fost acel stat care a acroşat, sau, pentru a explicita mai 
bine, „statul care vrea să aibă şi să mănânce prăjitura neomercantilistă, cu glazură 
economică-liberală”16. 

II. Libertatea Interioară a Variabilelor Culturale în Politică Externă și 
Geopolitică

Dacă, în 1969, conflictele de la graniţele sino-sovietice au determinat Beijing-
ul să înţeleagă  faptul că minorităţile etnice pot reprezenta un sprijin considerabil 
pentru strategia de securitate naţională, în 1982 legea fundamentală reglementa 

flicte armate rarisime între şi cele capitaliste şi că majoritatea conflictelor armate au fost între ţările socialiste”;
12  Referinţă la sistemul internaţional multipolar şi la o societate mondială globlizată;
13  Dezvoltată după modelul teoriei ciclurilor de producţie din economia capitalistă, teoria a fost aplicată originar 
zonelor costale chineze;
14  Asupra cărora acţionează forţele schimbării;
15  În aceeași situație s-a găsit şi Japonia, după ce a desfăcut producţia de oţel pe pieţele braziliene şi sud-coreene, 
orientându-se către alte cicluri de producţie;
16  Samuel S. Kim (1990), Thinking Globally in Post-Mao China, Journal of Peace Research, Special Issue on the 
Challenge of Global Policy, Vol.27, No.2, Special Issue on the Challenge of Global Policy, May, 1990, pag 191-209;
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auto-guvernarea pentru anumite provincii şi regiuni. Wang Gungwu în lucrarea sa 
de anvergură Chinezismul Chinei17 descrie cultura chinezească ca pe o cultură cu 
multe moduri de recomandare, care a făcut din localism un mijloc de a îmbrăţişa 
diversitatea. Cultura chinezească este prezentată ca fiind una dintre puţinele culturi 
naţionale care polarizează spre schimbare, nelăsând la o parte trecutul plenar, astfel 
încât: „chinezesismul Chinei este veriga comună a tuturor chinezilor deoarece 
identitatea chineză nu are nimic absolut”18. Baza identitară chineză nu se traduce, 
practic, prin reactivarea vechilor societăţi19, ci este, mai degrabă, eluzivă, „singurul 
criteriu relevant fiind auto-identitatea20 percepută de fiecare persoană”. Pentru 
reprezentanţii Şcolii Hermeneutice de Gândire21, o cultură nu poate fi definită 
prin moralitate comportamentală sau prin moralitatea succesului său de a se putea 
transmite prin globalizare; cultura este mai mult decât un context pentru exprimarea 
atitudinilor naţionale. În abordarea hermeneutică, cultura chinezească trebuie 
descoperită şi relevată prin asumpţii culturale comune, prin credinţe, valori şi 
procedeele de acumulare mentale, care, prin reunire, formează un mozaic coordonat 
şi, poate, un spirit de frondă.

Am înţeles necesitatea inferenţelor legate de abordările culturale, pornind de 
la posibilitatea în care acestea ar putea constitui un instrument pentru complexul 
de analiză geopolitică. Filosoful german, Wilhem Dilthey, căuta la un moment dat 
un răspuns pentru modalităţile de acţiuni disimulate: ”singura modalitate pentru a 
verifica dacă un cuţit taie este să tai o prăjitură cu el”22. 

Potrivit lui Karl Haushofer, numai prin conexiuni geo-culturale am putea 
deprinde simptomatologia populaţiei native, fie pe timp de invazii, fie în momentele 
în care revoluţia23 şi reinventarea au avut putere de penetranţă asupra vitalităţii 
populaţiei, asupra manierei în care au fost organizate politicile domestice, asupra 
implicării efective în rosturile geografiei fizice, influenţând centrii decizionali prin 
presiuni civice, sau prin simpla constatare a unor realităţi (aşa cum s-a petrecut în 
cazul acordării dreptului de autoguvernare pentru anumite provincii şi regiuni). Teza24 
pe care o propunem este că geografia fizică, aşa cum este modelată politic şi explicată 
istoric, poate fi explicată şi cultural. Parafrazândul pe Myron Cohen :”chinezismul a 

17  Lucrarea coroborează analize ale geopoliticii Tang, implicaţiile intelectualilor în cultura societală chineză cu 
studii historiografice din perioada Chinei comuniste şi imperiale şi rolul pe care l-a jucat Mao Zedong în formularea 
unei noi baze identitare pentru cultură şi civilizaţie;
18  Wang Gungwu (1991), The Chinesness of China: Selected Essays, pag. 266, Hong Kong, Oxford University 
Press;
19  A vechilor culturi sociale şi sociologii culturale;
20  Hsu-Cho-yun, apud Andrew J.Nathan, Is Chinese Culture distinctive? – A Review Article, The Journal of Asian 
Studies, Vol.52, No.4, November 1993, pag 923-936; 
21  Putem cita ca reprezentanţi pe Clifford Geertz sau  Benjamin Schwartz – pentru care metoda hermeneutică de 
abordare culturală descrie cultura ca pe o lume a gândirii;
22  O perspectivă, de altfel, drapată şi de către Rudolf Hess, pe vremea când era asistentul lui Karl Haushofer: “un 
fascist mai întâi acţionează şi apoi gândeşte”;
23  În cazul Chinei, revoluţie culturală;
24  Evident, nu am putea-o numi teorie;
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devenit mai mult o căutare de identitate, decât o condiţie”25. Culturalizarea26 pentru 
China nu a putut fi o cauză în căutarea efectelor, ci, mai degrabă, a practicat existenţa 
unor rezistenţe permeabile la transformări. De la Drumul Mătăsii, la cultura tze-
dungiană, până la multipolarism în dezvoltare, există anumite teme ale vieţii culturale 
care se reflectă în cultura geopolitică: tema unei vieţi familiale bazată pe calitate 
religiosă; tema modelului familial chinez în ordinea socio-politică internă, tema 
unei guvernări unitare şi a unui proces de învăţare unitar; sacralitatea ordinii 
politice, simţul unei ordini totale şi credinţa că ordinea perfectă a fost realizată în 
trecut27. 

În cele mai interesante variante ale aspectelor mitice, conceptul de guanxi – 
în traducere liberă: reţele de relaţii interpersonale – subliniază obstinaţia cu care 
constructele sociale transmit fonduri politice: ”relaţiile sociale în China se răspândesc 
gradual, de la individ, la individ, rezultând o acumulare de relaţii care formează o 
reţea; din când în când, oamenii împărtăşesc lucruri şi experienţe dintre cele mai 
importante cu alţi oameni; deşi chinezii tind să relaţioneze cel mai adesea cu oameni 
de aceeaşi vârstă sau rasă, este foarte puţin probabil să numească afini în posturi de 
conducere; acest concept este ingredientul-cheie utilizat de către fracţiunile teritoriale 
chinezeşti”28. 

Registrul de unicitate al unei politici identitare, în context socio-cultural, 
devine, prin puterea de conceptualizare a atributelor sale, un detector al experienţelor 
individuale, observate în totalitatea practicilor sociale. Tratamentul social în China 
respectă nevoia de clasificare pe care o resimt chinezii: „În comparaţie cu occidentalii, 
chinezii au tendinţa de a diviza oamenii în categorii şi de a-i trata în consecinţă. 
Tendinţa de a trata oamenii în funcţie de relația personală cu aceştia este motivul 
pentru care guanxi este atât de important în China” . Aplicând guanxi, demografia 
relațională va avea arii de manifestare relativ restrânse. Vor fi favorizate: apropierea 
parentală, relaţionarea conjugală, interacţiunea interpersonală la locul de muncă, pe 
stradă sau în sălile de curs, dar numai între prieteni sau cel mult cu persoane cu o 
experienţă socio-culturală coalescentă sau măcar asemănătoare.

Nexul relațional primordial este cel individ-familie – el este, eminamente, o 
datorie, nu un drept. Persoanele din mediul social extra-familial dobândesc statutul 
de persoane familiare, care devin abordabile în măsura în care oferă asocieri comune: 
aceaşi provenienţă geografică, acelaşi dialect, aceaşi religie, aceleași obiceiuri, 
aceleași cunoștințe. Există vreo modificare  recentă a guanxi-ului emanată de noile 
inserţii liberaliste în economie şi politică? Yang oferă un răspuns afirmativ. Studiile 
sale arată că variabilele demografiei relaţionale în China – vârstă, sex, educație, 

25  Apud Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973:89;
26  Procesul şi fenomenul de dobândire a unei identităţi culturale;
27  Enumerate de către  Schwartz Benjamin (1985), China’s cultural values, Occasional Paper, No.18, Center fo 
Asian Studies, Arizona State University, Tempe, Arizona;
28  Rodney L.Taylor (1990), The Religious Dimensions of Confucianism, Albany State University of New York 
Press, Ch.III;
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statut profesional – încep să aibă preeminenţă faţă de guanxi (în acceptanţa faptului 
că guanxi şi demografia relaţională sunt două lucruri total diferite, deşi au o serie de 
caracteristici comune : guanxi – denotă conectivitatea şi atitudinea socială explicată 
cultural; demografia relaţională – abstrage din contextul empiric variabilele 
necesare pentru comensurarea tipului de interacţiune socială: femeie-femeie, femeie 
tânără – femeie vârstă medie, bărbat adolescent – femeie adolescentă, persoană din 
mediul rural – persoană din mediul urban etc.): „Guanxi se bazează pe o serie de 
legături particulare care implică interacţiuni interpersonale între indivizi, în timp 
ce demografia relaţională se bazează pe atributele fizice şi psihice ale indivizilor. 
Ambele seturi de factori pot influenţa relaţiile dintre indivizi prin jocul de roluri 
obligatorii şi prin prietenie – în cazul guanxi şi prin identificare socială – în cazul 
demografiei relaţionale” . 

Indiferent dacă relaţiile dintre individ şi alţii sau diferenţele şi asemănările 
dintre individ şi alte persoane transcriu posibilitatea unui dialog cross-cultural sau 
nu, atât guanxi cât şi demografia relaţională sunt mostre clare ale tendinţelor de 
identificare socială pentru poporul chinez. Aşa cum Tsui şi Farth  argumentau: „tot 
ceea ce înseamnă guanxi este de fapt o sursă a procesului de identificare socială a 
poporului chinez; cu toate acestea, pe lângă identificarea socială, prietenia şi jocul de 
roluri obligatorii, acolo unde sunt aplicabile, joacă un rol proeminent în influenţarea 
comportamentului social şi a relaţiilor sociale”.

Pentru Lucian Pye, conceptul geo-cultural de guanxi se regăseşte în spiritul 
chinez de a influenţa politicile guvernamentale, trebuind căutat şi în lunga experienţă 
a indivizilor, portretizaţi ca refractari şi intoleranţi. În cele din urmă, registrul de 
unicitate al unei culturi este un construit, prin puterea de finisare şi de punere în 
practică a atributelor sale. Doar prin abstractizare el poate fi raportat la alte sisteme 
de referinţă. 

Dacă miturile (ca şi conceptul de guanxi29) sunt exersări spirituale generatoare 
de cultură specifică şi invită la devoţiune şi speranţă, nu înseamnă neapărat că sunt 
şi soluţii apodictice. Intoleranţa faţă de persoanele total diferite din punct de vedere 
civilizaţional şi cultural, dizidenţi, cotropitori sau străini, s-a transformat, în cazul 
Chinei contemporane în doctrina geopolitică: divide et impera. 

Uzul forţei militare a fost singurul răspuns pe care autorităţile de la Beijing 
l-au putut da rebeliunii anumitor grupuri etnice în aprilie 1990 şi în 1992. În august 
1991, presei i s-a restricţionat accesul în provincia Xinjiang, obstaculând orice 
monitorizare a modalităţii în care autorităţile separatiste  s-au putut organiza. 

Aceleaşi forţe care constrâng acţiunea umană constrâng şi acţiunea 
internaţională – ne aminteşte recent Robert Kaplan. „[...] Geografia conferă alegerii 
şi libertăţii umane o modestă acceptare a trecutului. Acest lucru este cu atât mai 
29  Ab initio, utilizat în teoriile organizaţionale, poate fi întâlnit, într-o formă sau alta, în cultura întregului continent 
Asiatic; spre exemplu, în Japonia, conceptul poate fi asimilat relaţiilor dintre oyabun şi koyabun (superior-subordo-
nat, părinte-copil, învăţător-ucenic) şi conceptelor de ie şi mura – prin care o datorie financiară sau morală te leagă 
pentru totdeauna de persoana la care te-ai îndatorat;
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important astăzi, pentru că, departe de a elimina importanţa geografiei, globalizarea 
o consolidează. Mijloacele de comunicare în masă şi integrarea economică slăbesc 
multe state, expunând o lume hobbesiană cu mici regiuni fracţionate. [...] Precum 
liniile de falie care determină cutremurele, viitorul politic va fi definit de conflicte şi 
de instabilităţi care descriu o logică geografică similară”30. Stăruind sub achiziţiile 
trecutului, China s-a înarmat cu instrumente politico-diplomatice pentru a menţine 
controlul asupra forţelor străine considerate ostile din Asia Centrală şi, în progresie 
geometrică, pentru a încuraja aliniamente regionale faţă de comportamentul său 
extern. 

În cadrul competiţiei pentru influenţă între Pakistan, Iran şi Arabia Saudită, 
interesul central al geopoliticii Chinei este focusat tot pe Pakistan şi pe Iran31, datorită 
ramificaţiilor culturale şi economice latente cu republicile centr-asiatice. Mai există 
şi pericolul ca Turica să se transforme în principala putere de influenţă economică 
în Asia Centrală, datorită atitudinii pro-vestice. În baza dialogului crosscultural, de 
care şi China, la rându-i a făcut uz, Turcia – ca stat construit pe model secular, nu 
se sfieşte să îşi facă simţită influenţa în Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizstan şi 
Kazakstan. 60% din populaţia regiunii Xinjiang este musulmană, de provenienţă 
turcică, adâncind temererile Chinei faţă de posibilitatea declanșării unei mişcări pan-
turkiste pentru reaprinderea sentimentelor de apartenenţă culturală. 

V. Ultima verba. În loc de concluzii

Localismul este unul dintre factorii, pentru care rice analiză despre China, are 
foarte multe de oferit! China exprimă, în cadrul celor mai importanți pilieri teoretici 
pe care îi include, în formele alcătuitoare ale politicii externe și geopoliticii sale, o 
sociablitate perpetuă. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care China nu s-a 
lăsat incorporată de respirația asborbitoare a globalizării. Orice modificare, pe care ar 
putea-o impune întreținerea modernității, ar trebui inclusă în cadrul unei intervenții 
asupra unui metabolism, cu deprinderi proprii. De aceea, pentru China, ieșirea din 
tradiție nu a fost considerată niciodată igienică, iar urgența schimbării a fost  privită, 
mai degrabă, neconjunctural. 

Mișcarea ascensională a Chinei, către deschidere și dezvoltare, s-a desfășurat 
în perimetrul păstrării aceleiași coloane vertebrale, ca instrument de supremă 
cunoaștere și de raportare. Trăind cu obsesia superlativului acestor concepte, 

China a reușit să ticluiască suficiente marje de acțiune, pentru a stimula 
dezvoltarea economică și pentru a se vaccina împotriva izolării internaționale. Apelul 
la acestea a corespuns acelorași interese imediate: păstrarea hartei de necesități, 
propuse temeiurilor de rezolvare32 și, în același timp, scormonirea dedesubturilor 
30  Kaplan Robert, Răzbunarea Geografiei, în Foreign Policy, Romania, mai-iunie 2009;
31  În calitate de furnizor principal de armament convenţional, rachete şi tehnologie nucleară;
32  Cu referință la amplasamentul de relevanță pe care China îl căuta în cadrul sistemului international, atât după de-



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/201334

ascune a acestor principii, pentru a denota incomparabilitatea identității sale, într-o 
lume, din ce în ce mai atinsă de solubilitate. 
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Cătălin GRĂDINARU1

”Cu cât o economie este mai liberă, cu atât ea este mai socială, iar profitul 
pentru economia națională mai mare.”

                                                                                               Ludwig Erhard 

EDUCATIONAL POLICIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL MARKET 
ECONOMY

Cătălin GRĂDINARU 

”The freer the economy, the more social it is, and the profit for the national 
economy is high.”

                                                                                               Ludwig Erhard 

Abstract

Social market economy is both a debatable concept and a complex 
reality, because the world fails to comprehend such concept in a similar way. 
However, this type of economy is not only a path to understanding and organizing 
economic activities in any one country, but also a form of social engagement in 
the economy and direct economic engagement in society. Ordoliberalism, the 
absolute freedom of the market and the socialist market economy are therefore 
one and the same, but in a very different manner. University education and 
training are necessarily involved in these processes in order to comprehend 
and build a dynamic economic and social balance in a society and in a world 
which rely objectively and subjectively on a globalization which is in turn 
necessary and confused.   

Key words: economy, social, ordoliberalism, implication, property, freedom, 
control 

1  Doctorand

POLITICA EDUCAȚIONALĂ  
ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI 

SOCIALE DE PIAȚĂ
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Résumé

Économie sociale de marché est, en même temps, un concept controversé 
et une réalité complexe, parce le monde ne comprend pas par ce concept 
la même chose. Mais ce type d’économie n’est seulement une manière de 
comprendre et d’organiser les activités économiques dans un pays ou dans un 
autre, mais une forme d’implication sociale dans l’économie et d’implication 
économique directe dans le social. L’ordoliberalism, la liberté absolue de 
la marchée et l’économie socialiste de marché font presque la même chose, 
mais d’une manière très différente. L’éducation et la formation universitaire 
s’impliquent nécessairement dans ce processus pour comprendre et construire 
un équilibre économique et social dynamique dans une société et dans un 
monde qui se presse, objectivement et subjectivement  vers un mondialisation 
a son tour nécessaire et confuse. 

Mots-clefs : économie, sociale, marchée, ordoliberalism, implication, 
propriété, liberté, control 

Introducere

Piața este expresia cea mai concretă, cea mai directă, cea mai eficientă și cea 
mai concludentă a libertății omului și societății și conține elementele cele 

mai dinamice ale activității omenești: cererea și oferta. Nimeni nu produce de dragul 
de a produce, ci produce pentru că există o cerere de aceste produse, o trebuință și, 
evident, un mod de a le satisface. 

Există piață de mărfuri, piață de capital și piață de valori. 
Există o teorie generală a pieței, dar și o mulțime de particularități, între care se 

înscrie și tipul de economie socială de piață, care își are rolul ei în dinamica economică 
a unei societăți. În general, combinarea dintre acești doi termeni – economic și social 
– poate genera unele semne de întrebare, deși foarte mulți economiști au căutat 
argumente și răspunsuri pe măsură.

Walter Euken propune două tipuri ideale de economie: unul dintre acestea 
finalizat, sau exprimat prin piața liberă; celălalt, sub forma monopolul de stat.

Primul tip înseamnă libertatea pieței, mai exact, reglajul libertății prin echilibrul 
dinamic dintre cerere și ofertă. Cel de al doilea înseamnă o formă de dezechilibru. 
Dacă este dezechilibru și, prin urmare, un mod de îngrădire a libertății, atunci 
monopolul de stat, ca și intervenția statului ar trebui descurajate sau chiar interzise. 
Numai că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Statul, chiar dacă unii îl definesc ca 
un prost administrator, nu poate să nu intervină, pentru că, la urma urmei, el este cel 
care a generat și încă generează acel cadru politic și juridic în care funcționează o 
economie. are formă 
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S-a discutat mult despre aceste două tipuri care nu există nicăieri, nici măcar 
în economia de tip socialist, în formă pură.

Economia socială de piață ar trebui, logic vorbind, să se definească pe 
intersecția celor două tipuri ideale. Numai că economia socială și economia socială 
de piață nu sunt și nu reprezintă același lucru pentru toată lumea. Pe intersecția dintre 
domeniul privat și domeniul public, se generează, se identifică și se definesc aproape 
toate marile probleme ale lumii, începând cu cele care țin de fenomenul corupției și 
continuând cu cele care țin de cerințele de securitate și de protecție, deopotrivă, a 
celor domenii și ale numeroaselor lor efecte de intersecție.

Economia a fost din toate timpurile un sistem foarte complex de sisteme, 
cu funcții și evoluții dinamice, în care este posibil aproape orice. Oamenii produc 
gândire, gândirea și cunoașterea creează și abilitatea lor de creatori și producători 
creează produse, le vând, le cumpără, le stochează, le transformă, re-creează forme 
abstracte, împing aceste forme spre o dimensiune cognitivă esențială și chiar spre 
virtual. Dar piața, în sine, nu este și nu poate rămâne un regulator pur și imparțial, 
întrucât ea funcționează într-un cadru foarte complicat, în care acționează, deopotrivă, 
interese, reglementări, presiuni de tot felul, adică factori stimulatori și perturbatori 
care determină, uneori, evoluții haotice și imprevizibile, crize profunde și conflicte 
extrem de grave, chiar războaie.

Economia socială de piață se prezintă ca o construcție economică cu importante 
funcții și efecte sociale sau ca o construcție socială prin mijloace economice și nu 
doar ca a treia cale sau ca un nou tip de economie. Deși economia socială de piață nu 
este o cale în sine, ci o sinteză, adică o modalitate prin care libertatea pieței este pusă 
nu doar în slujba profitului, ci și în folosul omului și al comunității, ea nu este ușor de 
modelat și cu atât mai puțin de realizat. Mai mult, înainte de a fi modelată și realizată, 
ea trebuie cunoscută. Aici intervine rolul deosebit al sistemului de învățământ, 
mai ales al învățământului universitar, care trebuie să realizeze un sistem coerent 
și consistent de cunoaștere a domeniului și de generare a unei dezbateri în mediul 
universitar și în cel academic pentru conceptualizarea experienței acumulate, pentru 
avansarea unor idei importante și valorificarea feed-back-ului. 

În cele ce urmează, ne propunem să analizăm acest concept și identificăm 
unele dintre căile și metodele pe care le considerăm necesare și eficiente de angajare 
a mediului universitar și academic într-o astfel de cunoaștere și într-o astfel de 
dezbatere.  

1. Economia socială de piață – un nou tip de economie?

Economia socială de piaţă poate fi definită ca o modalitate de conexiune între 
economia de piaţă, care se prezintă în universalitatea sa clară, indiscutabilă, ce nu 
poate fi nici depășită, nici eludată – piața dovedindu-se a fi un modus vivendi al 
domeniului economic și chiar al societății omenești – și preocuparea, de asemenea, 
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absolut necesară pentru asigurarea, în acest cadru, a justiției sociale. 
Dar economia socială de piață nu trebuie neapărat considerată ca a treia 

cale, situată undeva, pe intervalul dintre capitalismul fără limite și comunismul 
colectivist, care are ca obiectiv să combine inițiativa privată, specifică economiei de 
piață, cu planificarea centralizată, specifică economiei socialiste, în vederea realizării 
unui progres social controlat și prevenirii, în acest mod a crizelor și evoluțiilor 
imprevizibile și chiar haotice. 

1.1. Semnificația conceptului

În modelul economiei sociale de piață, există unele opinii potrivit cărora statul 
devine garantul ordinii economice și sociale, ceea ce limitează, într-un fel, liberalismul 
pieței și duce la controlul inițiativei. Ideea potrivit căreia rolul statului într-o astfel 
de economie nu este acela de a îngrădi libertatea pieței, ci, dimpotrivă, acela de a 
o garanta, rămâne discutabilă. Garantarea înseamnă, în fond, a crea mecanisme de 
cunoaștere, de analiză și de securitate a domeniului respectiv și, după cum se știe, 
orice măsură pentru securizarea unui sistem sau unui proces impune și restricții în 
cadrul acelui proces, adică o reconfigurarea a lui pe coordonatele impuse de arealul 
de securitate. Securitatea libertății, dincolo de contrastul termenilor, cere o delimitare 
sau o redefinire a conceptului de libertate, iar acest lucru, când este vorba de piață, 
poate duce la conturbarea esenței. Cu alte cuvinte, statul poate garanta libertatea 
pieței, în condițiile în care piața acceptă regulile impuse de stat. Iar regulile pe care 
le impune statul în vederea libertății pieței poate să însemne – și chiar înseamnă – 
redefinirea libertății, în sens hegelian, ca necesitatea înțeleasă.

Un astfel de stat (care să asigure și să garanteze libertatea pieței) trebuie să 
devină foarte autoritar în domeniul reglementărilor. Mai mult, statul devine un fel 
de instrument de conexiune între cele două elemente aparent contrare – inițiativa 
privată și planificarea cel puțin la nivel macrosocial –, ceea ce ar putea fi considerat 
ca un fel de esență inovatoare, ca un nou modus vivendi al economiei și societății. 
Această redimensionare afectează însă laissez-faire-ul fiziocraților de odinioară și 
al neoliberalilor de azi, care consideră, că libertatea absolută a pieței este singura 
garanție a progresului și orice intervenția a statului afectează, de fapt, această 
libertate, singura în măsură să asigure reglajele necesare în societate.

Dar, în viziunea majorității teoreticienilor, economia socială de piață nu este 
un sistem închis, un sistem încheiat, cu parametrii constanți, inșanjabili, ci un concept 
evolutiv foarte interesant, considerat, chiar în cadrul Uniunii Europene, ca un factor 
important de coeziune politică și socială. 

Economia socială de piață este, deci, un concept deschis. El nu este doar o 
inovație posibil a fi aplicată în viitor, ci și o realitate efectivă existentă în diferite 
țări. Această realitate, chiar dacă nu se constituie în cea de a treia cale – cea de 
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conexare a principiilor capitalismului cu cele ale socialismului –, rămâne, totuși, o 
posibilitate de ameliorare a unui model economic unilateral, liberal, dar care tinde 
din ce în ce mai mult spre un neoliberalism excesiv, cu ncesitatea centrării, mai 
exact, a re-centrării activității economie pe om și pe nevoile sale. Sub presiunea 
evoluțiilor adesea imprevizibile din domeniul financiar și, evident, din cel politic, 
această realitate, cea a economiei de piață, continuă să fie afectată de numeroase 
crize și conflicte cu efect dramatic pentru viața oamenilor și pentru securitatea lumii, 
a țărilor și a indivizilor umani. 

Modelul economiei sociale de piață nu iese din modelul economiei de piață, ci 
introduce, în acest model, factori de siguranță, factori de intervenție în piață pentru 
compensarea dezechilibrelor și prevenirea situațiilor care ar putea duce la prăbușiri 
dramatice, conflicte și angoase. 

1.2. Principii și reguli ale economiei sociale de piață

Există, în opinia unor autori, patru reguli de bază2 ale unei economii de piață:
1. Regula prin care se constituie și se instituie un regim de drepturi de 

proprietate. Este un drept recunoscut, neschimbabil, apărat.
Această regulă este foarte importantă, întrucât economia de piață începe 

acolo unde proprietatea este protejată. Înainte de toate sau, se instituie un drept 
asupra proprietății intelectuale. Piața presupune produse, produsele sunt realizate, 
iar realizarea produselor presupune, înainte de toate crearea lor. Crearea presupune 
un autor, un efort intelectual, o inițiativă, un act de creație. Regimul drepturilor de 
proprietate vizează cel puțin două componente esențiale:

- proprietatea intelectuală, care înseamnă drept asupra creației, inovației, 
planificării și organizării; 

- proprietatea materială, care înseamnă totalitatea bunurilor și apartenența lor. 
2. Un mod de formare a prețurilor
Într-o economie de piață prețurile reprezintă, deopotrivă, un semnal și un mod 

de acțiune. Prețurile sunt cele care informează și atenționează agenții economici. 
Semnalul dat prin preț ajută la transformarea cererii, a dorinței consumatorului, în 
produse și servicii și permit întreprinzătorului ca, prin vânzare să realizeze un profit. 
Aceste lucruri nu se reglează totdeauna de la sine. Uneori este necesară intervenția 
statului, însă echilibrul dintre mărime și consistența acestor intervenții și regulile de 
funcționare a pieței este foarte fragil. Desigur, intervenția statului în piață nu se face 
doar pentru a impune reguli, ci și pentru a ajuta, atunci când este nevoie. 

3. O structură de piață
O astfel de structură cere, între altele, o legislație anti-monopol și antitrust, o 

liberalizare a comerțului, o liberalizare a mișcărilor de capital.
2  L’économie de marché, Dossier réalisé par Matthieu Mucherie, http://www.melchior.fr/L-
economie-de-marche.3923.0.html
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4. O monedă convertibilă
Friedman susține că inflația este ceva asemănător cu bruiajul care se efectuează 

pe canalele de televiziune. În economie, este la fel. Toată lumea știe că există o 
cerere, dar trebuie știut și dacă ea este sustenabilă, dacă există putere de cumpărare. 

Economia de piață este, pe scurt, un ansamblu coerent de reguli constituite 
de proprietatea privată, de piețe concurențiale pe care se formează prețurile și care 
asigură o corelația între cerere și ofertă și alocarea resurselor prin intermediul unei 
monede convertibile. 

Economia socială de piață pare o sinteză între libertatea pieței și necesitatea 
unei armonii sociale. Aceste două noțiuni – libertatea pieței și armonia socială –, deși 
par opuse, în sensul că libertatea pieței presupune concurență, iar armonia socială 
presupune aplanarea conflictualității și conexarea intereselor pe un suport de valori, 
deci pe un format de cultură economică și organizațională, dar și pe unele cerințe de 
securitate, se conexează undeva pe fluxul dinamic al vieții și activității oamenilor. 
Oamenii concurează între i, prin intermediul pieței, dar nu pentru a se distruge 
reciproc, ci pentru a aduce în viață valorile cele mai utile, adică tot ce este mai bun. 
Piața nu este un lucru în sine, ci doar un mijloc de autoreglare a competiției. 

Profesorul Dobrescu precizează că principiile care se aplică în economia 
socială de piață sunt cele ale ”ordoliberalismului Școlii de la Freiburg și doctrinei 
neoliberale germene.”3 Doctrina neoliberală germană se situează undeva între 
neoliberalism, în formula sa clasică, și neokeynesism.

Economia de piață presupune situarea pieței ca factor important – cel mai 
important – de reglare spontane, în timp real, a producției și circulației mărfurilor 
și valorilor de piață. Dar piața nu este nici simplu etalon, nici mijloc de armonizare, 
ci doar un spațiu real și virtual în care se confruntă efectele, generând , la rândul ei, 
efecte ale efectelor. Piața nu creează armonie socială, ci doar concurență, competiție 
și reglajul dinamic al fazelor domeniilor care participă în piață: producție, comerț, 
vânzare, cumpărare, finanțe, creditare, debitare, intervenție, schimb etc. 

Dar piața, mai ales piața financiară, are uneori evoluții haotice și imprevizibile, 
care pot degenera în crize profunde, în conflicte și chiar în războaie. 

Introducerea atributului social în interiorul sintagmei economie de piață 
și transformarea acesteia în economie socială de piață nu este o simplă găselniță 
formală, ci o modalitate prin care se încearcă să se realizeze, în cadrul funcționării 
libere a pieței, o modalitate mai largă de armonizare a intereselor decât cea care se 
exercită efectiv prin competiţie şi concurenţă. De aici nu rezultă că economia socială 
de piaţă schimbă natura liberală a pieţei sau esenţa pieţei, ci doar o introducere 
în piaţă a unor noi presiuni, a unor noi constante şi variabile, cele sociale. Aceste 
presiuni nu sunt arbitrare, nici subiective. Ele rezultă din cerințele unei dezvoltări 
durabile, iar o dezvoltarea durabilă nu se poate realiza fără armonie socială, inclusiv 
3  Prof. univ. dr. Emilian Dobrescu, Economia socială de piață, curs, p. 42
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din perspectivă economică.
1. Principiul dezvoltării economice și sociale durabile, armonioase și 

competitive.
Armonizarea intereselor în piață se face, desigur, în primul rând, prin efectul 

pieței, dar acest tip de armonizare, extrem de dur, se desfășoară aleator și fragmentar, 
nu armonios și unitar. De aceea, termenul social introdus în economia de piață, în 
ecuația pieței, înseamnă intervenția statului – în calitatea lui de garant al păcii și 
armoniei sociale, al bunei funcționări a unei societăți – nu neapărat pentru a tempera 
excesele, cât mai ales pentru ”realizarea opțiunilor economico-sociale agreate prin 
consens social”4, desigur, în vederea unei dezvoltări durabile, cerință deopotrivă 
socială, economică și politică. 

2. Principiul convergenței în piață.
Intervenția statului nu afectează mecanismul funcționării pieței. Economia 

trebuie să funcționeze pe baza competiției, concurenței și mecanismului prețurilor. 
Statul nu poate interveni și nu trebuie să intervină pentru modificarea mecanismului 
prețuirilor, a sistemului concurențial, a formelor de organizare a întreprinderilor și 
altor categorii economico-sociale, în sistemul monetar și în cel financiar. Aceste 
structuri funcționează și trebuie să funcționeze pe principiul pieței libere, altfel esența 
economiei de tip concurențial poate fi grav afectată, iar performanța redusă dramatic. 

Principiul fiziocraților – laissez faire, laissez passer le monde va de lui-même 
– care a avut rolul lui pozitiv într-o perioadă a dezvoltării omenirii nu mai este de 
actualitate. 

Economia este mult prea complicată. Dar intervenția statului nu este aceea de 
a coordona, de a ordona un anume tip de relații în piață, ci una de tip liberal, aceea de 
a asigura convergența în piață. 

Esența acestei convergențe constă în asigurarea unei ordini sociale bazate pe 
participare loială, coresponsabilitate, disciplină, protecția salariaților și protecția 
socială în general.5

3. Principiul ordinii sociale și economice în folosul omului, demne de ființa 
umană

Garantul unei astfel de societăți este statul, mai ales în componenta sa 
legislativă, care asigură cadrul necesar unei bune funcționări a economiei și societății. 
Economia are, în esența ei, o funcție socială și umană. Bunurile și serviciile se produc 
pentru oameni. În societatea modernă ”economizarea” omului, adică formarea 
acelui homo economicus (omul raționalității costului minim, model foarte criticat de 
mulți teoreticieni, întrucât acest model nu presupune neapărat ca el să fie și moral), 
trebuie să fie consonantă cu umanizarea economiei. Ordinea socială și economică nu 
înseamnă alinierea economiei și a societății, îngrădirea lor, supunerea lor unor norme 
elaborate în mod voluntarist, ci, dimpotrivă, armonizarea lor. Alocarea resurselor 

4  Ibidem, pp. 42-43
5  Ibidem, p. 43.
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trebuie să se facă pe criterii de competitivitate, dar nu în mod centralizat, ca în cadrul 
economiei planificate, ci pe niveluri ale deciziei economice, pe multiple centre de 
decizie. 

4. Principiul stabilității
Neoliberalii și, în general, curentele de acest gen consideră că libertatea pieței 

este singura care asigură și garantează echilibrul și stabilitatea, cu toate că realitatea 
vieții economice și sociale, perturbată de numeroși factori care afectează filosofia 
și fizionomia pieței, arată că, în lipsa unor minime coordonări, libertatea absolută 
a pieței poate genera evoluții haotice și imprevizibile, deci crize. Pentru asigurarea 
funcționării libere a pieței, statul trebuie să creeze un cadru macroeconomic stabil 
și funcțional, în toate componentele sale (fiscale, monetare, valutare, ale veniturilor 
și cheltuielilor) și condiții optime pentru formarea piețelor de produse, de forță de 
muncă și de capital. Acestea sunt mecanisme ale sistemului de alocare a resurselor. 
Pentru asigurarea stabilității și asigurarea creșterii, statul, prin instituțiile sale publice, 
are suficiente pârghii de intervenție oportună și necesară care să stimuleze creșterea 
economică prin reglarea masei monetare, a costului banilor, a nivelului fiscalității, a 
nivelului cheltuielilor bugetare, limitarea sau stimularea consumului individual etc.

Intervenția statului în economie are în vedere nivelul macroeconomic. Cele 
două modalități de intervenție a statului în economice, existente în teoria și practica 
internațională, sunt: stimularea factorilor determinanți ai cererii; stimularea 
factorilor determinanți ai ofertei. Criza din 1929-1933 și actuala criză financiară 
au demonstrat că cererea și oferta nu se echilibrează totdeauna automat, în sensul 
ocupării integrale a forței de muncă, iar mecanismul prețurilor este insuficient pentru 
asigurarea acestui echilibru. 

5. Principiul subsidiarității. 
Acest principiu, așa cum a fost el anunțat, presupune intervenția statului (și 

nu numai) în folosul cetățeanului, atunci când acesta se află în imposibilitatea de a-și 
procura singur mijloacele necesare subzistenței. Este cazul persoanelor cu handicap 
sever sau care, în urma unor accidente sau unor boli grave, își pierd capacitatea 
și abilitatea necesară pentru a-și asigura subzistența. În acest caz, nu intervine 
numai statul, ci, având în vedere că principiul subsidiarității se conexează cu cel al 
solidarității, în sprijinul omului neputincios intervine, într-o formă sau alta, întreaga 
societate (ONG-uri, organizații caritabile, entități de ajutor reciproc, fundații, 
asociații etc.)

Desigur, există ale principii ale acestui tip de economie, cum ar cel al 
performanței, cel al utilității, cel avantajului comparativ, cel al mutualității etc.

Economia socială de piață nu îngrădește libertatea pieței, ci o centrează doar 
pe o funcție socială mai accentuată, o aduce adică în folosul omului și nu doar în cel 
al profitului. De aici nu rezultă că economia socială de piață este non-profit, ci doar 
faptul că în construcția economică se au în vedere, atât piața și profitul, ca mijloace 
de dezvoltare, de progres, cât și durabilitatea, societatea și omul. 
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Multitudinea de modalități de înțelegere și de realizare a unei economii de 
acest tip nu transformă economia de piață în economie socială (economia socială 
își are coordonatele ei, care nu sunt totdeauna cele impuse de piață), adică într-un 
fel de ”economie de avarie” sau de ”economie pentru asistați”, ci încearcă să țină 
seama și de alți factori care acționează în piață, în afara cererii și ofertei și, evident, 
a interesului întreprinzătorilor de a obține profit. Aceste acțiuni, considerăm noi, sunt 
foarte dinamice și foarte complexe și, probabil, așa vor rămâne mereu. Pentru că, 
totuși, spațiul în care au loc toate aceste fenomene în reprezintă piața. 

1.3. Caracteristici ale economiei sociale de piață

Una dintre țările care a aplicat în mod performant acest model este Germania. 
Statul garantează libertatea activităților economice, dar, în același timp, depune 
eforturi foarte susținute pentru a menține un echilibru pe plan social. Un astfel de 
echilibru duce la prevenirea conflictelor sociale, mai ales în situații de criză. Acest 
tip de economie generează și menține un parteneriat social între sindicate ți patronat, 
parteneriat care, înainte de toate, duce la un bun management al conflictualității. 
Patronatele și sindicatele, potrivit legii fundamentale, stabilesc ele însele condițiile 
de muncă și convențiile colective. 

Germania a fost atinsă și ea de actuala criză financiară, dar guvernul federal 
a acționat pentru stabilizarea situației pe piețele financiare, așa cum s-au petrecut 
lucrurile și în Statele Unite, unde guvernul a investit în sistemul financiar peste 780 
de miliarde de dolari, pentru stabilizarea lui. Același lucru s-a petrecut în mai toate 
țările mari, cu puternice sisteme financiare, precum Franța, Marea Britanie, Italia etc. 

Concomitent cu aceste intervenții au fost elaborate programe naționale de 
renovare a căilor ferate, a școlilor, a clădirilor publice, deci de ocupare a forței  de 
muncă etc. 

În urma efectelor devastatoare ale situației petrecute pe Wall Street, în 2008, 
guvernul american și alte guverne, mai ales din Europa de Vest, au intervenit masiv, 
acordând băncilor și societăților de asigurare sume foarte mari din banul public. 
Această intervenție, după unii, se justifică, după alții, nu. Cert este că tocmai creditele 
de consum cu grad de risc ridicat – impuse, în general, de măsurile de încurajare a 
creditelor de consum, cele mai multe dintre ele sub formă de subprime6, cu grad 
ridicat de risc, luate, susţinute şi chiar garantate de state în favoarea păturii sărace 
– au dus la imposibilitatea rambursării lor şi la falimentarea unora dintre cele mai 
mari bănci şi societăţi de asigurare din lume. „Studiile mele – scrie John B. Taylor – 
subliniază că acţiunile şi intervenţiile guvernului, ca și slăbiciunile și instabilitățile 
sectorului privat – au provocat, prelungit agravat radicalmente criza.”7 
6  Subprimele sunt credite  de risc cu dobândă ridicată (pentru a acoperi rata de risc).
7  http://www.contrepoints.org/Comment-le-gouvernement-a-cree-la.html
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Alții susţin că nu doar intervenţia neelaborată şi chiar precipitată a statului în 
favoarea păturii sărace şi susţinerea creditelor neperformante, ci şi lăcomia băncilor, 
acordarea fără măsură a unor credite de consum cu grad de risc ridicat, precum şi 
inadecvarea sistemului financiar actual la cerinţele economiei reale, ale pieţei şi ale 
vieţii reprezintă adevărata cauză a acestui dezastru. Statul, în opinia acestora, nu a 
făcut altceva decât să intervină pentru protecţia sistemului pe care, evident, tot el l-a 
creat.

În urma acestei cumplite crize, economia americană a renunţat într-un fel la 
modelul Milton Friedman8 şi a început să cocheteze cu intervenţionismul.9  Ideile 
unuia dintre susținătorii intervenționismului – James Tobin, laureat al premiului 
Nobel – au devenit, în derularea acestei crize, sustenabile. John Maynard Keynes 
revenea în actualitate. Preşedintele american Barak Obama a semnat, în acele zile, un 
plan de stimulare economică în valoare de 787 de miliarde de dolari.

Această criză dovedeşte încă odată că, în vremuri tulburi, doctrinele rigide 
nu sunt cele mai potrivite. Este nevoie de flexibilitate. În momentul în care dobânda 
de referinţă se apropie de zero, este nevoie, în opinia unor specialişti, de opţiunile 
Rezervei Federale a SUA sau Băncii centrale americane (Fed) de stimulare a 
economiei. Rata optimă a şomajului, susţine James Tobin, este zero. La fel ca John 
Maynard Keynes, el susţine că este necesar ca guvernul să intervină în economie 
pentru menţinerea ratei angajării la un nivel cât mai ridicat. Friedman considera că 
trebuie reduse taxele, liberalizată piaţa şi efectuat un control strict al banilor pompaţi 
în economie. Cei care urmează linia lui Tobin cred că guvernul trebuie să intervină în 
economie, inclusiv prin intermediul pachetelor de stimulare a cheltuielilor. Or, toate 
aceste sunt elemente ale economiei sociale de piață, chiar dacă nu americanii sunt 
principalii ei promotori. 

2. Teorii, modele și controverse privind economia socială de piață

Conceptul pare o găselniță foarte potrivită pentru aceste vremuri în care se 
confruntă teoriile liberale și neoliberale cu cele care susțin și întrețin intervenția 
statului în economie, în viața socială și în toate celelalte componente care presupun 
funcționarea unei societăți. Presiunile care se exercită asupra societății omenești – 
unele endogene, altele care vin dinspre procesul de globalizare, din varii interese și 
situații oarecum independente sau nedependente de viața oamenilor – sunt enorme. 
Conflictualitatea societății omenești crește, mediul de securitate se deteriorează, 
filosofia rentabilități se confruntă cu cea a ontologiei sociale, mai ales în perspectiva 
dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere, a unei viitoare societăți epistemologice. 
Odată cu prăbușirea comunismului, modelul statului factotum, modelul statului-
8  Milton Friedman  a elaborat o teorie a venitului permanent, prin care se susţine că creşterea temporară a venitu-
rilor, spre deosebire de creşterile permanente, nu declanşează creşterea semnificativă a consumului. 
9  http://www.zf.ro/business-international/sfarsitul-pietei-libere-economia-americana-re-
nunta-la-milton-friedman-cochetand-cu-interventionismul-4051488/
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mamă a societății s-a deteriorat grav, chiar s-a prăbușit. Lupta se duce acum între acel 
laissez-faire, laisser passer, le monde va de lui-même din vremea fiziocraților10, care 
a avut rolul lui în configurația economică liberală a lumii, și modelul intervenționist, 
care, așa cum bine se știe, cunoaște o gamă foarte largă, cu nuanțe infinite, de la 
totalitarism la statul minimal.  

În aceste condiții, câteva curente se detașează și chiar pot oferi un model pentru 
societatea de azi și de mâine, unele dintre ele – ordoliberalismul, spre exemplu – 
făcând casă bună și cu construcția europeană.

2.1. Ordoliberalismul  

În 1949, ministru al economiei în RFG era Ludwig Erhard, cel care a introdus 
termenul de economie socială de piață (Soziale Marktwirtschaft).Acest concept a 
devenit ideea principală a economiei germane în acea perioadă. Esența ei constă în 
cea de a treia cale, situată între cele două sisteme, folosind, deopotrivă, elemente ale 
pieței libere și elemente ale unei economii mai centralizate. Acest tip de economie 
combină principiul libertății pieței libere cu cel al compensării sociale. 

Această combinație asigură conexiunea libertății economice și a progresului 
tehnologic, a inițiativei și atitudinii creative, concurențiale, cu avantajele economiei 
centralizate cum ar fi rata foarte mare a întrebuințării forței de muncă și variațiile 
slabe ale cererii. Se considera, atunci, dar și mai târziu, că o astfel de economie 
reușește să stopeze sau măcar să reducă abuzurile libertății piețelor.

În acest tip de economie, statul trebuie să fie puternic, să intervină în deciziile 
economice în interes public și, pe această bază, să devină un co-organizator al 
politicilor sociale și economice. 

Suporturile acestui nou sistem sunt constituite din combinarea celor două 
principii: cel al coordonării și cel al concurenței. Totodată, este controlată și chiar 
oprită formarea monopolurilor. 

În acest tip de economie, contează foarte mult omul. Omul nu mai este 
considerat ca un simplu individ, ci ca un actor social. În acest sens, el trebuie să-și 
asume responsabilitatea pentru sine și pentru semenul său. Statul nu intervine decât 

10  În 1758, în timpul unei reuniuni a școlii fiziocrate, Quesnay, unul dintre reprezentanții 
importanți ai acestei școli, vorbește pentru prima dată de această orientare. În 1767, într-o 
scrisoare referitoare la limbajul economic, Francois Quesnay spune: ”Dumneavoastră, Dom-
nule, împreună cu ceilalți pe care-i numiți maeștri, … nu cunoașteți decât o singură regulă a 
comerțului, aceea de a lăsa să treacă (laissez passer) și de a lăsa să acționeze (laissez faire) 
toți cumpărătorii și toți vânzătorii, indiferent cine ar fi ei; dumneavoastră susțineți că, prin 
acest unic mijloc, se asigură posibilitatea de a se cumpăra cea mai bună marfă posibilă din tot 
ce se vinde și de a se vinde totdeauna ceea ce se vinde la cel mai bun preț de piață posibil …, 
iată doctrina dumneavoastră asupra concurenței exprimată, după mine, cu toată exactitatea 
gramaticală prin aceste cuvinte: cea mai mare concurență posibilă”. 
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atunci când, din varii motive, omul nu se poate ajuta pe sine, devenind neputincios. 
Este vorba de principiul subsidiarității. 

Jean-Claude Coiffet, după ce enunță pe scurt textul care se referă la acest 
concept, face o analiză critică a acestuia. Ideea nu era chiar foarte nouă, ci revenea, 
într-un fel, la un concept german al anilor 30, denumit ordoliberalism, Erhard fiind 
unul dintre principalii susținători ai acestuia. 

Acest concept a fost formulat și susținut de Röpke, împreună cu Euken și 
Müller-Armack. Ordoliberalismul vine de la revista Ordo, care a apărut în perioada 
anilor treizeci și care grupa în jurul ei o serie de neoliberali europeni. Revista milita 
pentru o nouă ordine economică și socială. 

Conceptul nu reprezintă deci o idee nouă, o găselniță, ci răspunde unei filosofii 
mai vechi, unei obsesii mai vechi, cu rădăcini într-o perioadă atât de dificilă pentru 
continentul european, continent care trecea, ca și acum, printr-o criză groaznică. 
Economia socială de piață nu este nici socială, nici liberală. Economia socială de 
piață nu este nici una socialistă și cu atât mai puțin una comunistă. Eucken considera 
socialismul ca fiind o viziune oribilă, nu numai ineficace, ci și una care distruge 
efectiv, brutal și intempestiv, libertatea. 

Dar ordoliberalismul nu face corp comun nici cu o piață liberă. Erhard 
considera că piața nu este un dat natural, așa cum o consideră liberalismul clasic, 
și, din acest motiv, ea poate să evolueze periculos. De aceea, este necesară o 
Constituție care să conțină nu numai principiile economice și sociale, ci și regulile 
intangibile și imperative de funcționare pentru a asigura ordinea. Proiectul Tratatului 
constituțional european a fost alcătuit tocmai în această viziune ordoliberală. Deși 
promovează ordinea, această viziune se opune categoric oricărui centralism, fie el 
politic, economic și social, precum și monopolurilor și chiar comunitarismului. 

Acest concept consideră statul ca pe un gardian al unui credo concurențial, ca 
un fel de întreprindere, și nu ca un stat democratic clasic. El nu trebuie să intervină 
în nici un fel în jocul liber al concurenței, nici în vreun domeniu al vieții sociale. 
El trebuie doar să ofere cadrul instituțional care să permită libera concurență și 
să sancționeze drastic devierile de la acest cadru. De unde și faimoasa expresie a 
concurenței libere și corecte.  Ordoliberalismul nu acceptă un proiect, ci doar libera 
concurență, realizarea spontană prin jocul liber al pieței. Orice instituție, publică 
sau privată, trebuie să acționeze după modelul întreprinderii, deci după un singur 
criteriu: rentabilitatea. 

Proiectul Uniunii economice și monetare este, de asemenea, un produs al 
gândirii ordo-liberale. 

În ceea ce privește funcția economiei sociale de piață, aceea de a conexa 
principiul libertății pieței cu cel al compensării sociale, ordoliberalismul se opune 
oricărei forme de solidaritate colectivă, în conflict cu poziția social-democrată și 
chiar cu cea a liberalismului clasic, care, de la Adam Smith încoace, avea în vedere 
faptul că unele activități nu pot fi reglate de piață, cum ar fi, spre exemplu, educația 
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și sănătatea. 
Ideea de compensație socială se reduce la ajutoare punctuale, conjuncturale, 

mai ales pentru populația defavorizată, de unde și noțiunea de luptă împotriva 
excluziunii. Ordo-liberalii nu consideră că protecția socială ar trebui să facă obiectul 
unor politici sociale și cu atât mai puțin să fie susținută de instituții specifice, întrucât 
concurența asigură, prin ea însăși, reglajele necesare și, pe această bază, justiția 
socială. Cea mai elementară formă de securitate socială este cea rezultată din faptul 
că fiecare poate să-și asigure, prin propriile mijloace, subzistența sa și a familiei sale 
(Hans Tietmeyer). 

Conceptul de economie socială de piață nu înlocuiește și nu corectează 
conceptul de economie de piață, ci, dimpotrivă, arată că economia de piață este 
socială prin aceea că orice finalitate socială este consecința spontană a unei piețe 
bazată pe concurența liberă, nu forțată sau dirijată. Cu cât economia este mai liberă 
– spunea Erhard –, cu atât ea este mai socială, iar profitul mai mare pentru economia 
națională. 

Piața este, de fapt, locul și garantul concurenței libere și tot ea asigură și funcția 
socială a economiei.

Se poate constata – scrie economistul ordo-liberal francez François Bilger 
– că economia socială de piață germană rămâne un sistem hibrid, care combină 
liberalismul economic și un anumit model social. Acest model poate fi considerat 
complementar sau, dimpotrivă, contrar, ceea ce înseamnă că, pe termen lung, acesta 
este incompatibil.

Ideea că economia socială de piață presupune ca statul să fie foarte puternic, să 
aibă o poziție forte și să intervină, în interes public, în deciziile economice, devenind, 
în felul acesta, co-organizator al politicilor sociale și economice, este una dintre 
cele mai discutate și dintre cele mai controversate. Ordoliberalii neagă principiul 
fiziocraților – ”laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même” –, însușit de 
liberalismul clasic și neoclasic, care are ca principal concept neintervenția statului și 
libertatea deplină a pieței, ceea ce ar putea să însemne că acceptă intervenția statului. 
Ordoliberalii au totuși o fobie privind statul care, în opinia lor, are o adevărată 
propensiune naturală pentru a se amesteca în treburile societății, mergând până la 
extrem, adică până la totalitarism. Bilger vorbea de necesitatea unei opoziții față 
de un principiu enunțat în mod ironic, printr-o sintagmă luată doar în parte de la 
liberali: opoziția față de un ”laisse faire al statului”, adică față de o libertate de stat, 
contradicție în termeni, statul fiind, în general, asimilat cu conceptul de îngrădire, de 
limitare, de legiferare, de impunere a unor reguli și în nici un caz cu ”laissez faire”. 
Frédéric Lordon, economist, director al CNRS, denunță influența ordoliberalilor  în 
sânul Uniunii Europene și ura lor față de stat. 

Ordoliberalismul nu este o sinteză între liberalism și social-democrație, de 
vreme de ce acest curent se delimitează clar de liberalismul clasic și se opune radical 
socialismului și oricărei alte forme de intervenție a statului în economie și în societate. 
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În viziunea liberalilor, piața este un dat natural, omul având instinctul de 
schimb, de trafic (Adam Smith). Dacă lucrurile stau așa, susțin liberalii – și așa stau 
–, atunci nimeni și nimic nu trebuie să îngrădească sau să limiteze această libertate 
naturală. 

Totuși, chiar și pentru doctrina liberală, piața nu poate acoperi chiar totul. 
Piața nu poate regla și soluționa, spre exemplu, problemele marilor infrastructuri, 
îndeosebi ale celor critice, sănătatea, învățământul, cultura, securitatea, apărarea, 
intervenția în situații de urgență etc. 

Ordoliberalii aduc unele precizări. E drept, există o tendință naturală în ceea 
ce privește omul-traficant, dar schimbul concurențial de pe piață nu este o formă 
naturală, ci una universală a raporturilor umane. Este o formă creată de om în folosul 
său. Schimbul de mărfuri nu este natural, ci unul care se supune unui proiect ideal 
care trebuie înfăptuit, securizat, protejat. 

De aici rezultă necesitatea unui autorități care să enunțe acest principiu, să-l 
materializeze și să-l impună. 

Aceasta presupune:
- elaborarea cadrului juridic;
- asigurarea respectării lui;
- asigurarea bunei funcționări a schimbului și a celorlalte activități;
- sancționarea abuzurilor și a nerespectării principiilor etc.
Pentru ordoliberali, conceptele: stat, interes public, co-organizator au un sens 

total diferit, chiar opus celui care există de peste două secole în democrațiile liberale. 
Ordoliberalii se opun categoric conceptului social-democrat și funcției democratice a 
statului. În viziunea lor, nu există sferă politică, societatea funcționează în mod liber, 
singurul principiu care o guvernează fiind cel al concurenței libere între indivizi, 
comunități și instituții. 

De aici rezultă necesitatea privatizării sistematice a tuturor activităților umane 
de orice natură ar fi acestea. Deasupra acestui principiu nu există nimic. Nici poporul 
suveran, nici alt mod de restricționare a libertății concurenței. 

De aici rezultă unele dintre principalele caracteristici ale ordo-liberalismului:
- antisuveranismul; 
- independența corporatistă a instanțelor de arbitraj și de reglare (Banca 

centrală, Justiția etc.); 
- supunerea serviciilor de interes general legii concurenței.
În aceste condiții, statul trebuie golit de toate atribuțiile sale de suveranitate 

și determinat să se comporte ca o întreprindere care are ca atribute să asigure 
rentabilitatea serviciilor și să intervină limitat pentru menținerea regulilor concurenței 
din piață. 

Statul nu este decât un efect remanent al istoriei de odinioară, care trebuie 
menținut doar până la crearea unui spațiu socio-economic dincolo de suveranitatea 
națională. Cu alte cuvinte, statul este un instrument învechit, greu adaptabil la noile 
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condiții, iar soluția nu este consolidarea statului, ci înlocuirea lui printr-un spațiu 
socio-economie în afara suveranității naționale. Construcția europeană – susțin 
adepții acestei teorii – trebuie să răspundă acestor cerințe și să realizeze acest obiectiv. 

Funcția de co-organizator a statului se referă, mai ales, la experiența germană 
de după Al Doilea Război Mondial. În această perioadă, statul a jucat un rol 
important, mai ales printr-un sistem de protecție socială care exista încă de pe vremea 
lui Bismarck. 

Acest concept a fost valabil pentru această perioadă de creștere economică 
rapidă a Germaniei și de integrare ideologică a sindicalismului la cerințele societății 
capitaliste. Este vorba de un sindicalism puternic și bine organizat. Prin anii 80, 
odată cu trecerea la conceptul de globalizare, toate aceste componente, inclusiv 
sindicalismul, trebuiau flexibilizate, concomitent cu reafirmarea puterii non-partajate 
a acționarilor. 

Hans Tietmeyer spune că economia socială de piață nu a fost niciodată concepută 
ca a treia cale între socialism și capitalism sau ca o ”convergență de sisteme”, ci ca 
o economie de piață perfecționată și eficace. Cu alte cuvinte, economia socială de 
piață nu este un nou tip de economie, ci o economie de piață perfecționată și eficace, 
adică un mod de a face să crească eficiența economiei de piață prin introducerea 
unor garanții ale extinderii liberalismului în economie și nu prin îngrădirea acestuia. 
Progresul social trece prin realizarea unui capitalism popular care încurajează 
responsabilitatea individuală și constituirea de ”rezerve” și a unui patrimoniu obținut 
prin muncă. Erhard susține că termenii de economie, de libertate și de social se susțin 
și se întrețin. Cu cât o economie este mai liberă, cu atât ea este mai socială, iar 
profitul pentru economia națională mai mare. 

La dezbaterea acestui concept a participat și participă foarte multă lume, 
din celemai varii domenii. Spre exemplu, reprezentanții COMECE (Comisia 
Episcopatelor Comunității Europene) au publicat, în decembrie 2011, o ”Declarație 
privind o economie socială de piață în Tratatul Uniunii Europene”, referindu-
se, desigur, la Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 200711. Acest concept – 
economie socială de piață – este relevat în articolele 2 și 3 printre caracteristicile 
”pieței interioare” stabilite de Uniunea Europeană. 

Propunerea acestui tip de economie ca un mare proiect pentru societatea 
europeană înseamnă, oare, mai mult decât o întoarcere nostalgică la un trecut 
revolut sau la o serie de afirmații teoretice rupte de realitate? Economia socială 
de piață este ea o idee actuală, capabilă să ne scoată din impasul acestor vremuri? 
Este acest tip de economie pentru Uniunea Europeană ce a fost ea pentru Germania 

11  Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, adopté à 
Lisbonne en decembre 2007. Voir Guy Cosse de Maulde, lLe nouveau traite de Lisbonne. 
Analyse du Centre Avec, décembre 2007. Disponible sur www.centreavec.be , în  L’économie sociale de marché: 
une idée actuelle? http://www.centreavec.be/analyses/L’%E9conomie%20sociale%20de%20
march%E9.pdf
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în ani care au urmat dezastrului produs de cel de-Al Doilea Război Mondial? Este 
Europa în situația Germaniei de atunci?

Iată o serie de întrebări care, dincolo de abordările populare, neoliberale sau 
ale unui partizanat ordoliberal, înțeles de fiecare cum dorește, ridică mari probleme 
pentru economia europeană și pentru economiile naționale. 

Când a folosit acest concept, Ludwig Erhard miza pe libertatea pieței pentru 
relansarea economiei germane, iar politica sa de liberalizare a prețurilor a generat 
adevărate miracole în următorii treizeci de ani. În realitate, nu doar această politică 
a dus la revirimentul economic german, ci la acest lucru au contribuit foarte mulți 
factori favorabili de care au beneficiat toate țările occidentale. Pierre Defraigne, în 
2011, în cadrul unei conferințe,  a relevat trei:

- progresele tehnologice realizate de Statele Unite în domeniul tehnologiei 
militare și în sectorul civil, care au generat o productivitate foarte mare;

- aportul colonial, prin exploatarea țărilor din Sud și transformarea acestora 
într-o sursă de materii prime și concentrarea efortului prelucrător și tehnologic în 
nord; 

- puterea sindicatelor, stimulate de existența amenințării lumii comuniste.12

Globalizarea ultraliberală are multe cauze, printre care se situează și suprimarea 
convertibilității în aur a dolarului, în timpul administrației Nixon, în 1971, decizia 
țărilor OPEC de a dubla și chiar de a mări de patru ori prețul petrolului, în urma 
războiului din Golf, generând acel ”șoc petrolier”, cea de a treia revoluție industrială, 
înalta tehnologie și IT, care facilitează deschiderea unei piețe mondiale, emergența 
noilor puteri industriale, creșterea puterii transnaționalelor etc. 

În această perioadă, are loc o criză a societăților occidentale, în timp ce 
societățile socialiste sunt încă solide. 

În aceste condiții, are loc revoluția liberală, al cărui protagonist a fost Ronald 
Reagan și, secondat de primul ministru britanic de atunci, Margaret Thatcher. În acea 
perioadă, Reagan a lansat un concept extrem de ambițios, ”războiul stelelor”, iar pe 
plan economic a liberalizat complet piața. Cam ce fac chinezii la ora actuală ci piața 
lor.

Tot în această perioadă de relansare a concurenței fără limite, are loc o 
acumulare uriașă a bogăției și o accentuare dramatică a sărăciei, ceea ce îl determină 
pe Stiglitz13, laureat al premiului Nobel, să vorbească de ”dominarea lăcomiei” și de 
multiplele ei consecințe. 

Principiul liberal al ”avantajului comparativ”, prin care piețele locale sunt 
deschise, fără nici un discernământ, concurenței universale, are efecte dezastruoase 
pe plan local, mai ales în domeniul alimentar, dar nu numai. Aceste efecte sunt 
12  Ibidem, Pierre DEFRAIGNE, « Intolérables inégalités. Approches macro-économiques des causes de la pauvreté 
», dans En Question, n° 96 (mars 2011), pp.23-24.
13  Joseph E. STIGLITZ, Le triomphe de la cupidité.  Les liens qui libèrent, 2010. Această lucrare de premiul Nobel 
în economie, consacrată crizei financiare din 2008 și proastei sale gestionări este și o critică a evoluțiilor economice 
din ultimii ani. 
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amplificate semnificativ în țările sărace, care rezistă cu greu unor astfel de șocuri.
Celălalt principiu, cel al ”avantajului mutual”, în sensul că și cei săraci vor 

putea profita de pe urma creșterii globale a bogăției, chiar dacă aceasta este repartizată 
inegal, este, de fapt, un mare eșec, mai exact, un mare neadevăr, deși, logic vorbind, 
un astfel de principiu ar trebui să funcționeze.

Evoluția ultraliberală a lumii din ultimii treizeci de ani a inversat complet 
ordinea naturală, toate eforturile fiind concentrate pentru îmbogățirea mai rapidă 
și mai accentuată, practic, fără nicio îngrădire, a celor bogați, printr-o competiție 
fără limite. Economia reală a fost pusă în serviciul finanței, în sensul că obiectivul 
ei, al economiei, nu mai este centrat pe necesitatea de a crea și produce bunuri 
pentru consum, potrivit unei cereri, ci de a crea profit pentru capitaliști. Economia 
nu răspunde direct cererii și nevoilor reale, ci unui concept de profitabilitate pentru 
cei puternici. În procesul mondializării, datorită transfrontalierelor economice, 
adică rețelelor economice transfrontaliere, statele sunt din ce în ce mai mult lipsite 
de posibilitatea de a avea o politică economică proprie, ceea ce deteriorează grav 
conceptul de democrație, pe cel de suveranitate și pe cel al sistemului internațional 
bazat pe state. Din acest punct de vedere, se profilează clar câteva întrebări tranșante, 
cărora, din păcate, li de dau răspunsuri cel puțin nesatisfăcătoare, ca să nu spunem 
arogante, umilitoare și conflictuale, departe de a crea încredere și siguranță, ci mai 
degrabă, teamă, neîncredere și angoasă. 

Desigur, libera concurență este esențială pentru buna funcționare a unei 
economii. În acest sens ea trebuie să fie protejată împotriva monopolurilor, 
privilegiilor fiscale, dumping-ului fiscal sau social. Această cerință este departe de a 
putea fi realizată în jungla mondială actuală. Tratatul de la  Lisabona apelează la ”o 
economie socială de piață foarte competitivă”, europenii fiind invitați ”să investească 
în economia cunoașterii pentru a face din Europa cea mai competitivă economie”. 
Obiectivul ar trebui să fie nu maximizarea profitului, ci creșterea calității bunurilor și 
adecvarea lor la nevoile consumatorilor, ale clienților. Este o schimbare de paradigmă 
de la maximizarea cu orice preț a profiturilor, de transformare a omului într-un etern 
dator, la producerea pentru nevoile reale ale oamenilor. În acest sens, ar fi nevoie de 
un minim efort de planificare la nivel mondial și de schimbarea radicală a politicilor 
organismelor mondiale cum sunt, spre exemplu, FMI și OMC.14 Statele europene și 
Europa ar trebui să se gândească foarte serios la acest lucru.

Jean Marie Faux se întreabă dacă n-ar fi mai potrivit ca, în această etapă, 
conceptul de ”avantaj comparativ” să fie înlocuit printr-unul care să vizeze ”utilitatea 
comparativă” sau ”competența comparativă”.15 

Se pune întrebarea dacă economia socială de piață mai este sau nu mai este 
de actualitate în acest proces de globalizare. Se pare că răspunsul este afirmativ. 
Spunem acest lucru, întrucât economia socială de piață, așa cum este ea definită și 
14  Jean Marie Faux, Centre AVEC, L’économie sociale de marché : une idée actuelle ?, Documents d’analyse et de 
réflexion, Août 2012, p. 10
15  Jean Marie Faux, Centre AVEC, Ibidem.
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cum a demonstrat-o evoluția economiei în ultimii ani, ca economie de piață reglată 
prin puterea publică și prin partenerii sociali și care are ca finalitate satisfacerea 
nevoilor sociale este nu numai de actualitate, ci și necesară. Liberalismul fără limite 
nu poate duce decât la adâncirea faliei dintre lumea bogată și lumea săracă și a 
conflictualității economice și sociale. Economia socială de piață este o economie 
în serviciul oamenilor, prin intervenția puterii publice care trebuie să-și exercite 
responsabilitățile în serviciul binelui comun, în conexiune cu societatea civilă și cu 
toți partenerii sociali și economici. 

Principiul subsidiarității este, așa cum s-a subliniat mai sus un principiu 
potrivit căruia statul nu intervine decât atunci când omul nu se poate ajuta pe sine. 
Acest principiu urmărește, de fapt, înlăturarea statului din ecuația economică și 
socială, cu alte cuvinte, reprimarea sau diminuarea oricărei funcții social-economice 
a statului și a sistemelor de protecție socială.

Asistența înseamnă ajutorarea unor nevoiași, a unor neputincioși, solidaritatea 
socială înseamnă prevenirea excluziunii. Asistența medicală, învățământul gratuit, 
ajutoarele pentru persoanele cu handicap etc. sunt gratuite, sau, în anumite condiții 
și în unele țări, presupun participarea întregii societăți printr-un anumit sistem de 
cotizare. Aceasta din urmă – participarea întregii societăți – înseamnă că fiecare 
membru al societății nu este un asistat, ci un contribuitor, că nu trăiește din mila 
cuiva, pentru că societatea impune reguli de solidaritate acceptate de toată lumea. 

Invers, în sistemele de subsidiaritate, se admite, ca o fatalitate, excluziunea. 
Aici este nevoie de caritate, de milă, de identificarea celor care au nevoi prin anchete 
sociale, care sunt, de foarte multe ori, umilitoare și stigmatizante. Este vorba de 
două concepte diferite – solidaritate socială prin contribuția tuturor la rezolvarea 
problemelor celor care au nevoie de ajutor – și asistență socială –, adică ajutare a 
celor neputincioși fără a apela la acte de solidaritate socială, ci menținând libertatea 
economică și inegalitățile sociale, inegalități care, în viziunile liberaliste, neoliberaliste 
și ordoliberaliste, sunt legitime, întrucât rezultă din jocul natural al concurenței. 
Bineînțeles, oricare dintre aceste opțiuni poate fi aleasă de către societate, cu condiția 
ca respectivele opțiuni să nu fie confuze și să se înțeleagă una prin cealaltă. 

Le finele anilor 20 și începutul anilor 30, în jurul revistelor ”Noua ordine” 
și ”Spirit”, dominate de personalitatea francezului Emmanuel Mounier, s-a format 
un curent, ”Personalismul”, care cultiva, pe de o parte, refuzul individualismul 
egoist și al hedonismului și, pe de altă parte, refuzul colectivismului autoritar. 
Pentru personalismul francez, condamnarea individualismului și egoismului nu 
exclude autonomia și libertatea de conștiință a individului. La fel, condamnarea 
colectivismului autoritar nu deturnează acțiunea socială militantă de la rolul ei de 
combatere a injustiției și efectelor procesului de alienare, inerent societății capitaliste. 

Dar ambiguitățile se mențin și azi. Unele rezultă din complexitatea conceptelor 
abordate, altele din conflictualitatea intereselor care generează astfel de curente de 
gândire și de acțiune. Ordoliberalismul nu este un curent acceptat de toată lumea, 
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deși în întreaga Europă s-au creat numeroase grupuri de inițiativă pentru promovarea 
acestui curent ca fiind esențial pentru ceea ce numim economie socială de piață. 

2.2. Ordoliberalismul și economia socială de piață în România16 

În România, s-a înființat, cu sprijinul Reprezentanței în țara noastră a Fundației 
Konrad Adenauer și al Institutului de Studii Populare,  un grup de reflecție denumit 
”Ordoliberalism și economie socială de piață în România”.17

Grupul de reflecție este format din economiști, oameni de afaceri, juriști, 
politologi, jurnaliști, tineri întreprinzători și filosofi și vede în ordoliberalism un 
reper normativ.18 Acest grup a elaborat o schiță de proiect prin care propune reforma 
societății românești pe baza acestui concept.

”Grupul de reflecţie socoteşte că resursele latente ale societăţii – iniţiativa 
privată, gândirea inovatoare, liberul schimb au fost descurajate de centralism şi 
etatism. De aceea, îmbrăţişarea ordoliberalismului înseamnă despărţirea de o lungă 
tradiţie de gândire politică ce vede în stat actorul principal al modernizării României 
şi în care individul nu este cetăţean, ci un actor pasiv al schimbării propriei vieţi. 
Noutatea acestui document constă în susţinerea ideii de ordine economică, socială 
şi politică pe suportul unui stat minimal, pentru a apăra şi extinde sfera proprietăţii 
private şi libertatea individuală.”19

Prin acest demers, membrii grupului susțin ideea de ordine economică, socială 
și politică, vizând apărarea și extinderea proprietății private, libertatea individuală 
și minimalizarea statului. Suportul de stat, în concepția grupului – de fapt a 
ordoliberalismului – trebuie să fie minimal.

Acest concept – stat minimal – poate fi unul profitabil din punct de vedere 
economic. Dar statul nu este numai un administrator economic, nici dor un manager 
economic, ci rolul lui este extrem de important,mai ales în ceea ce privește ordinea, 
educația, protecția, securitatea și apărarea națiunii. 

Aceste cerințe sunt vitale pentru perioada actuală, chiar dacă ele nu pot fi 
realizate decât atunci și numai atunci când țara dispune de o economie performantă. 
De aceea, considerăm că statul nu trebuie privit doar prin ochiul afaceristului, întrucât 
rolul lui este tocmai acela de a stimula performanța economică (prin privatizare, 
16  Ordoliberalismul și economia socială de piață. Schița unui proiect de reformă a societății 
românești, București, iunie 2011,  http://ordoliberalism.ro/wp-content/uploads/2012/08/or-
doliberalism_economie_piata.pdf
17  Document conceput şi redactat de Radu CRISTESCU, Valentin M. IONESCU, Thomas 
KLEININGER, Nicolae MARDARI, Costea MUNTEANU, Mihail NEAMŢU, Wienfried 
SENKER, Florin ŞARI, Radu ŞIMANDAN, în anul 2011.
18  Ordoliberalismul și economia socială de piață.Schița unui proiect de reformă a societății 
românești, București, 2011, p. 4, http://ordoliberalism.ro/wp-content/uploads/2012/08/ordo-
liberalism_economie_piata.pdf 
19  Ibidem, p.4
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liberalizare, asigurarea condițiilor necesare pentru performanța economică și 
financiară etc.), întrucât fără ea nu se pot duce la îndeplinire nici celelalte atribuții 
vitale ale statului: educația, sănătatea, protecția, siguranța, securitatea apărare, 
relațiilor corespunzătoare cu celelalte state, funcționarea performantă în cadrul 
Uniunii Europene etc.  

Grupul, ca mai toate grupurile și structurile de acest gen care funcționează 
pe continentul european, a pornit de la modelul german al acestei doctrine. De 
fapt, Germania a și creat-o prin Școala de la Freiburg, constituită înainte de cel 
de-Al Doilea Război Mondial. Cei care au generat și au dezvoltat conceptul sunt 
economistul Walter Eucken, specialistul în drept comercial Hans Großmann-Doerth 
și specialistul în drept civil și comercial Franz Böhm.

Această doctrină este și un produs al neoliberalismului german  reprezentat 
mai ales de Wilhelm Röpke (1899-1966), Alexander Rüstow (1885-1963), Alfred 
Müller-Armack (1901-1978), principalul reprezentant al Şcolii de la Köln, şi, așa 
cum am arătat mai sus, Ludwig Erhard (1897-1977), ministru de finanțe și cancelar 
al RFG, adevăratul artizan al relansării economice germane de după război. 

2.3. Ordoliberalismul românesc

Ordoliberalismul pare un oximoron, întrucât aduce în același plan concepte 
considerate conflictuale: ordinea și liberalismul, eficiența pieței și dezvoltarea 
echitabilă, liberalismul economic, adică libertatea totală a pieței, și restricția socială, 
adică punerea economiei în slujba societății și nu doar în folosul rentabilității, în sens 
de profit. Desigur, noțiunile acestea nu sunt chiar exclusiviste, dar diferitele politici 
și strategii economice și sociale le împing și pe unele și pe altele către limite extreme. 

Este adevărat că, în viziunea liberală, numai piața liberă poate aduce 
competitivitate și eficiență economică, deci rentabilitate. Dar viziunea ordoliberală 
aduce un element de noutate în această ecuație. 

Piața poate distribui avantaje economice maxime și dreptate socială tuturor, 
dar acest sistem nu se poate proteja împotriva celor doi adversari ai săi: puterea 
privată, exprimată mai ales în dinamica intereselor economice private, și puterea 
publică, exprimată în autoritatea statală.20 

Ordoliberalii consideră că libertatea pieței poate fi protejată numai de un stat 
puternic, singurul în măsură să creeze cadrul necesar care să protejeze libertatea 
pieței. Cu alte cuvinte, libertatea pieței nu se asigură prin laissez-faire, ci prin 
impunerea unor reguli protectoare, a unor reguli care să apere libertatea pieței și să-i 
ofere un cadru propice de manifestare. 

În România, aplicarea unei astfel de doctrine pune probleme cu totul deosebite, 
întrucât, atât domeniul privat cât și domeniul public, în afară de faptul că sunt aproape 
complet lipsite de performanță, sunt structurate slab și prolix. Autorii schiței unui 
20  Ibidem, p.12
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proiect de reformă a societății românești, pe principiile ordoliberalismului, elaborată în 
2011, identifică trei componente ale unei astfel de structurări instituționale:  definirea 
vagă a drepturilor de proprietate; eficacitatea funcțională redusă a angrenajelor 
economiei de piață; intervenția discreționară masivă a autorităților publice.21

Modelele folosite în România post-decembristă sunt vagi, neclare, viciate 
profund de birocrație și de interese care au fracturat grav atât procesul de privatizare, 
cât și pe cel de creare, de către autoritățile publice, a unui cadru în care să se dezvolte 
libertatea pieței. Piața, în România, s-a situat și încă se situează undeva între intervenție 
arbitrară și anarhie, în care interesul de grup face legea. Privatizările frauduloase, 
lipsa unor politici coerente, lipsa unor doctrine clare, incultura economică și politică 
a guvernanților și decidenților politici, presiunile de tot felul au distrus atât cadrul 
legal și legitim al manifestării corecte a libertății pieței, această libertate situându-se 
undeva între un absolut anarhic (face fiecare ce îl taie capul) și o intervenție brutală 
(precis direcționată sau la nimereală), cât și sistemul de garantare și de protejare a 
acesteia. Autorii acestei schițe consideră că asigurarea viabilității ordoliberalismului 
în România  implică un proces de adaptare doctrinară și pragmatică la condițiile 
de aici. Intervențiile statului, oricât de bine intenționate ar fi, provoacă mai mult 
rău. După 150 de ani de dezvoltare centrată pe stat, e greu să aplici o doctrină, 
cea ordoliberală, care centrează dezvoltarea pe cetățean și pe comunitățile locale, 
echilibrând relația stat-cetățean. Statul, în numele slujirii cererii sociale, are tendința 
de a-și extinde autoritatea și a îngrădi piața. De aceea, trebuie evitată orice extindere a 
statului pe acest temei al satisfacerii, prin autoritate, a cererii sociale. Ordoliberalismul 
românesc, în această fază de construire a unui posibil model, nu neagă – spun autorii 
– o anume ”raționalitate pragmatică” a intervenționismului guvernamental, dar o 
condiționează exclusiv de o situație în care ”setul complet de cunoștințe ce decurg  
din acest intervenționism este mai bun decât acela ce ar decurge din laissez-faire, în 
sensul unei politici non-intervenționiste.”22 Autorii enunță și explică și care sunt sau 
ar trebui să fie principiile ordoliberalismului românesc: ordinea economică, ordinea 
socială, ordinea politică, statul de drept (întreg jocul asociativ al indivizilor pleacă 
de la statul de drept), solidaritatea și justiția socială, subsidiaritatea, voluntariatul, 
statul minimal. Stat minimal înseamnă instituții slabe, iar instituțiile slabe – mai 
ales instituția învățământului, cea a sănătății, cea a intervenției în urgențe și cea a 
securității și apărării – nu pot garanta suveranitatea și puterea statului, iar fără acestea, 
populația va fi rapid dezinstruită, analfabetizată, cultura distrusă,  iar România va fi 
foarte ușor dezmembrată, datorită uriașelor presiuni care se exercită din exterior și 
din vecinătățile apropiate, cu o activă ”coloană a cincea” în interior. 

În ceea ce privește piața muncii, ordoliberalismul românesc, prin această 
schiță-proiect, susține combaterea unei realități din Uniunea Europeană în care 
”întreprinderile private sunt considerate mai degrabă entități socio-politice, subiect 

21  Ibidem, pp.12-13
22  Ibidem, p.15

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



57UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

al reglementării statale, decât consecințe ale manifestării libertății individuale pe 
piața muncii.”23 

Această tendință trebuie descurajată, întrucât ”slăbește poziția financiară 
și adaptabilitatea întreprinderilor europene, făcându-le vulnerabile la competiția 
globală, cu consecința pierderii locurilor de muncă”24 

Desigur, statul este vinovat de multe dintre relele care se produc azi în societate. 
Dar țările nu trăiesc doar într-o dimensiune economică – evident, hotărâtoare pentru 
viața lumii –, ci într-o complexitate de dimensiuni, de la cele politice și culturale, la 
cele care țin de sistemul internațional care se bazează pe state. 

Concepțiile neoliberale care, practic, exclud autoritatea statală din ecuația 
dezvoltării și revin la laissez-fair-ul fiziocraților de altădată, fracturează, practic, 
această realitate, considerând că singurul regulator al vieții oamenilor este piața 
liberă. Orice fel de restricții și de îngrădiri în piață duce la denaturarea libertății și la 
transformarea ei într-o libertate condiționată. 

Piața liberă este dură, dar realistă. Ea nu acceptă decât performanța. 
Societatea nu poate crește, nu se poate dezvolta decât în condiții de performanță. 
Ordoliberalismul încearcă să estompeze extremele, și să aducă, într-un fel, 

libertatea mai cu picioarele pe pământ și să oblige autoritatea să garanteze libertatea. 
Ecuația aceasta a dat roade în Germania post-belică, dar să nu uităm că Germania 
are o mentalitate de mare putere, în care nu libertatea este esențială, ci condiționarea 
realistă și necesară a acesteia. 

Mai mult, Germania a primit sprijinul masiv al Statelor Unite și al Europei 
de Vest, fără să-și pună în nici un fel probleme ce țin de securitatea națională, fiind, 
de fapt, foarte sigură că, în scurtă vreme se va reuni și își va recăpăta statutul pe 
care l-a avut dintotdeauna pe continentul european și în lume. Germania este un 
stat unitar și puternic. Ea nu poate fi dezmembrată de nimeni. Modelul-hibrid creat 
de ordoliberalism, adică de un liberalism ordonat, are șanse acolo unde există, 
deopotrivă, ordine și libertate, diversitatea fiind, de fapt, doar o funcție stimulatoare, 
un modus-vivendi al ordinii. Încercarea de aplicare a acestui model extrem de sintetic 
și de riguros acolo unde statul este corupt, unde domeniul privat este lipsit de morală 
și de performanță, unde hoția și lumea interlopă fac, de fapt, legea, echivalează cu o 
adevărată aventură, iar șansele de reușită nu pot fi decât minime. 

În această perioadă statul român trebuie să fie, considerăm noi, foarte puternic, 
în primul rând pentru a asana societatea românească de hoți,pungași, criminali, 
trădători etc. și, în același timp, pentru a garanta libertatea și corectitudinea pieței, a 
dezvolta sistemele educaționale și cele de securitate medicală, socială, informațională 
și militară. De aceea, considerăm că, în pofida opiniilor diversificate în legătură cu 
acest model, Erhard avea dreptate atunci când susținea că, pentru a interveni în piață 
cu scopul de a proteja libertatea acesteia, un stat trebuie să fie puternic. 

23  Ibidem, p. 23
24  Ibidem.
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Ideea unui stat minimal, în condițiile în care mediul de securitate se deteriorează 
semnificativ, în care crizele și conflictele sunt din ce în ce mai numeroase și mai greu 
de gestionat ni se pare cel puțin inactuală, ca să nu-i spunem altfel. 

Figura 1. Reprezentarea interconexiunilor în cadrul economiei sociale de piață 
(sursa: http://www.cvce.eu/c/document_library/get_file?p_l_id=34550&folderId=34446&n
ame=DLFE-542.pdf)

2.3. Economia socialistă de piață

Promotoarea acestui tip de economie este China actuală, China modernă. 
Economia chineză a trecut de la un concept comunist exclusiv, care se baza pe o 
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planificare centralizată, autarhică, bazată pe proprietatea de stat și pe cea colectivă, 
specifică unui stat totalitar, așa cum era China anilor 1976, din vremea lui Mao Tze 
Dun, la un concept liberalizat, mai deschis spre piață, în care efectiv s-a ținut seama 
de legile pieței. Conducătorii Chinei de după 1978 au înțeles că, pentru a conta într-o 
lume în care puterea economică aparține celor care adoptă un alt stil de gestionare 
a ciclului producție, vânzare, reluarea producției, bazat pe competiție, concurență și 
libertate a pieței, trebuie să fii, pe cât posibil, la fel de flexibil și la fel de competitiv. 

Conceptul de economie socialistă de piață este, de asemenea, un oximoron. 
Cei doi termeni – economie socialistă și piață, în sensul de piață liberă, deschisă, 
concurențială – sunt conflictuali și incompatibili. În fond, societatea socialistă își 
propune să controleze piața, concurența și acea libertate care generează crize și 
conflicte. A renunțat oare socialismul la această esență a lui? China a înțeles că 
una este ideologia și alta este piața. Ideologia presupune un anume mod de a gândi 
societatea și raporturile sociale, piața înseamnă concurență și competiție în ceea 
ce privește producția, consumul, după regulile cererii și ale ofertei, iar obiectivul 
ei este nu doar satisfacerea cerinței sociale și individuale de bunuri (a principiului 
comunist: fiecăruia după nevoi), ci și asigurarea rentabilității, crearea de profit și de 
asigurare a condițiilor pentru investire în factorii ce generează progresul tehnologic, 
informațional, cognitiv și, la urma urmei, civilizațional. Societatea oamenilor nu 
este una de tip autarhic, pentru auto-supraviețuire, ci una de tip dinamic și complex, 
deschisă spre progres, cu asumarea riscului pe care îl presupune un astfel de proces. 

În 1978, în timpul lui Deng Xiaoping, China a lansat conceptul de celor patru 
domenii de modernizare (agricultură, industrie, apărare, știință și tehnică). 

Principiul: rentabilitatea. Pentru  Deng, ”conta mai puțin dacă o pisică 
este neagră sau gri; important este ca ea să prindă șoareci”25. Important este să te 
îmbogățești. 

Din acel moment, au fost readus în prim-plan noțiunile ce țin de rentabilitate 
și de profit. Prima reformă a trebuit să se înfăptuiască în agricultură. În 1978, a 
început de-colectivizarea și remunerarea țăranului după cât produce. Se dezvoltă o 
piață liberă în agricultură. Și chiar dacă pământul nu intră în proprietatea țăranilor, 
există o modalitate de exercitare liberă și profitabilă a muncii, statul creând condițiile 
necesare. Nivelul de viață în mediul rural se ameliorează simțitor, ceea ce înseamnă 
foarte mult pentru populația Chinei. Statul nu a dispărut din ecuație, dar și-a asumat 
responsabilitatea liberalizării pieței muncii și a producției în agricultură.

Următorul pas l-a constituit începutul privatizării economiei. A fost legalizată 

25  La construction de l’économie socialiste de marché, http://www.lemonde.fr/economie/ar-
ticle/2004/01/21/la-construction-de-l-economie-socialiste-de-marche_349978_3234.html
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constituirea de întreprinderi private în industria ușoară și în servicii, a fost permisă 
crearea de societăți mixte cu capital străin, apoi s-a trecut la politica ”porților deschise”. 
Începând din 1979, au fost deschise cinci zone speciale pentru întreprinderi străine 
care cuprind, între altele, marile orașe Canton și Shanghai și regiunea Shenzhen, 
în apropiere de Hong Kong, precum și zone de tranzit. Aceste zone economice 
speciale (ZES) au constituit pentru China un experiment reușit, pe baza căruia a 
continuat să opereze noi deschideri. În 1984, a fost extinsă această reformă, printr-o 
plenară a Comitetului Central a Partidului Comunist Chinez, la întreaga economie. 
Sunt deschise 14 noi zone libere în aprilie 1984, fiind recunoscut și termenul de 
întreprindere privată. Un an mai târziu, vor fi liberalizate prețurile pentru 1800 de 
produse. În 1989, Partidul Comunist Chinez temperează aceste reforme, mai ales după 
evenimentele din piața Tienanmen din iunie 1989. Forțele conservatoare din partid 
reimpun planificarea centralizată, renaționalizarea pământului etc., dar Xiaoping reia 
reformele începute cu ani în urmă.  

Congresul al XIV-lea al PCC hotărăște accelerarea reformelor, îndeosebi 
în restructurarea sectorului public, a întreprinderilor de stat și privatizarea micilor 
întreprinderi ale statului, evident, pentru rentabilizarea lor și nu pentru distrugerea 
lor, așa cum s-a întâmplat în România. Se realizează, în acest timp, și o reformă a 
sistemului financiar, creându-se un comitet de politică monetară, numit de guvern 
pentru o perioadă de cinci ani, care se ocupă de politica Băncii Centrale. 

Sunt dezvoltate și celelalte reforme, statul continuând să promoveze și să 
garanteze libertatea (controlată, dar în sens pozitiv) a pieței. Economia Chinei crește 
vertiginos, iar în luna decembrie 2001, țara devine cel de al 143-lea membru al 
Organizației Mondiale de Comerț. În continuare, China își liberalizează economia, 
cunoscând una dintre cele mai spectaculoase creșteri economice din ultimul secol. 

În 2012, produsul intern brut al Chinei atingea valoarea de 12.380 miliarde 
dolari, fiind deja, după Statele Unite ale Americii, a doua economie din lume. 

Economia socialistă de piață pare a fi foarte potrivită, cel puțin pentru această 
perioadă, pentru un stat precum este China. Chiar dacă mulți economiști, îndeosebi 
din spectrul liberal, critică acest tip de economie socialistă de piață, ea se dovedește a 
fi cu adevărat a treia cale, care combină libertatea pieței nu cu planificarea centralizată, 
la care China se pare că a renunțat, ci cu un sistem de politici și strategii coerente 
și consistente, flexibile și dinamice, adaptabile rapid la împrejurări, la provocări și 
conjuncturi, care asigură funcționarea economiei și a societății, într-un cadru strategic 
foarte bine definit. Desigur, China este un stat foarte mare, cu o cultură multimilenară 
și o mentalitate de mare putere. Progresul Chinei este remarcabil, iar soluția folosită 
unică în lume. Nici liberalii, nici neoliberalii, nici ordoliberalii, nici conservatorii și 
nici chiar social-democrații nu sunt foarte încântați de modelul chinez și îi prevăd 
un eșec final. Numai că politicile și strategiile de îndiguire a Chinei, în condițiile 
globalizării sunt discutabile. Miracolul chinez continuă, dovedind că statul, indiferent 
de formula lui politică,poate avea un rol important în progresul economic.  
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Acest concept – economie socialistă de piață – a prins în China nu doar datorită 
spiritului de reformă al conducătorilor Chinei și modului în care ei au înțeles acțiunea 
legilor economice, ci și calităților comerciale ale populației Chinei, deschiderii 
naturale a chinezilor spre comerț, modului natural în care acest popor extrem de 
harnic și de rezistent la vicisitudini percepe libertatea ca necesitate înțeleasă. Mai 
mult, expansionismul sinic se continuă, China având metropole sau uriașe cartiere în 
toate lumea, achiziționând bunuri, imobile teren etc. Cu alte cuvinte, China participă 
efectiv la competiția pieței, după regulile pieței. 

2.4. Economia socială și economia socială de piață în Uniunea Europeană

În Uniunea Europeană, economia socială apare ca un pol de utilitate socială 
definit pe un spațiu între sectorul capitalist și sectorul public și se constituie dintr-o 
mare pluralitate de actori.26 Este vorba de crearea unor întreprinderi care operează 
sau nu pe piață, marea majoritate a acestora fiind un fel de cooperative sau de 
întreprinderi mutuale, prin faptul că aici, în această mutualitate (ajutor reciproc) 
se află aproape în totalitate veniturile obținute. Ele au și alte formule, cum ar fi: 
asociații și fundații, care, în marea lor majoritate, furnizează servicii, în afara pieței, 
persoanelor particulare, menaj pentru diferite familii etc. și obțin venituri de obicei 
din donații, cotizații ale membrilor, subvenții etc. Diversitatea resurselor utilizate 
determină diferite dinamici de comportament și de relații cu mediul, cum ar fi, spre 
exemplu, voluntariatul și bunăvoința care sunt esențiale în sub-sectorul non-piață. 
Acest sector non-piață se compune, în general, din asociații și fundații. 

Sub-sectorul de piață al economiei sociale (cooperative, unități mutuale și alte 
întreprinderi similare) nu se bazează foarte mult pe voluntariat și pe bunăvoință, cu 
excepția unor întreprinderi sociale care reprezintă un fel de hibrid între sectorul de 
piață și cel non-piață ale economiei sociale, care au o mare diversitate de resurse 
(venituri din piață, subvenții publice și benevole) și de actori (membri, salariați, 
voluntari, întreprinderi, entități publice etc.). 

Această economie socială pluralistă nu este, totuși, un amalgam lipsit de 
identitate și de personalitate. Dimpotrivă, acest tip de economie are un nucleu identitar 
care se definește pe funcția lor de utilitate socială. Este vorba de un ansamblu vast de 
entități microeconomice cu caracter liber și benevol, create în societatea civilă și de 
societatea civilă pentru a răspunde nevoilor individului, cerințelor de menaj sau unor 
cerințe familiale și nu pentru a asigura o retribuție sau o acoperire investitorilor sau 
întreprinderilor capitaliste. Este deci vorba de entități fără scop lucrativ. În ultimi 200 
de ani, acest evantai de organizații non-piață sau de piață, de interes mutual general, 
constituie de fapt al treilea sector, cel al economiei sociale. 
26  L’économie sociale dans l’Union européenne – Rapport de José Luis Monzón
et Rafael Chaves, http://www.avise.org/IMG/mediatheque/2007-12-11_rapportecosocia-
le_CESE_2007.pdf
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2.4.1. Al treilea sector

În lumea anglo-saxonă, conceptul de al treilea sector se referă la sectorul fără 
scop lucrativ privat, constituit în majoritate din fundații și asociații. Termenul a fost 
folosit în Statele Unite, cu acest sens. În Europa, termenul a apărut ceva mai târziu 
pentru a defini un sector situat între capitalism și sectorul public.

Cel de al treilea sector s-a profilat ca o intersecție între diferite concepte, mai 
exact, ca pun punct comun al acestora, mai ales a ”sectorul asociativ” și conceptului 
de ”economie socială”. Evident, aceste două sectoare nu coincid, dar au unele 
puncte comune. Mai mult, diferite funcții sunt atribuite celui de al treilea sector în 
economiile actuale. Discuțiile și controversele în legătură cu cel de al treilea sector, 
care nu este totuna cu cea de a treia cale, dar nici prea departe de ceva asemănător, 
sunt numeroase. Cea de a treia cale era definită ca o modalitate de dezvoltare situată 
undeva între capitalism și socialism, între piața liberă și economia planificată. Cele 
două concepte sunt în oximoron, dar, teoretic vorbind, unii dintre autori au sugerat 
și o astfel de cale. Calea aleasă de China – economia socialistă de piață – pare un 
efect al acestor teorii sau o materializare a lor, dar, în realitate, modelul chinez este 
unic și nu reprezintă neapărat cea de a treia cale, ci se apropie destul de mult de un 
ordoliberalism controlat. În modelul chinez, statul este, într-adevăr puternic, așa cum 
sugera Ludwig Erhard, principalul susținător al ordoliberalismului. 

Cel de al treilea sector, în viziunea acestui raport, nu sintetizează între 
domeniul privat și cel public, nu face o reuniune și nici măcar o intersecție între piața 
liberă și trebuințele economice și sociale ale oamenilor, ci prezintă doar un mod de 
solidaritate și de utilitate socială a unor activități de piață sau din afara pieței, dar care 
sunt necesare și utile pentru societatea omenească.

2.4.2. Percepția economiei sociale în țările Uniunii Europene

Economia socială reprezintă, deci, un concept foarte larg. Ea poate fi, 
deopotrivă, de piață, dar și în afara pieței. În general, așa cum subliniază autorii 
acestui raport, economia de acest tip nu are scop lucrativ, nu creează profit, ci 
răspunde unor utilități și unei cerințe de solidaritate.

Conceptul nu reprezintă însă același lucru pentru toate țările Uniunii Europene, 
nici chiar în interiorul aceleiași țări. 

Cercetările efectuate au vizat, în primul rând, evaluarea gradului de cunoaștere 
și recunoaștere a conceptului de economie socială de către trei mari componente ale 
vieții economice și sociale ale unei țări: 

- administrația publică;
- întreprinderile economice;
- mediul universitar și academic.
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S-a urmărit, de asemenea, să se evalueze și modul în care sunt înțelese 
conceptele apropiate. Pentru aceasta, s-a folosit un chestionar, iar informațiile au fost 
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culese de la surse primare. 
Chestionarul a cuprins întrebări semiînchise cu privire la conceptul de 

economie socială și la noțiunile similare. La primul chestionar, răspunsurile privind 
gradul de cunoaștere (recunoaștere) au fost divizate în trei niveluri: 

- puțin cunoscut sau necunoscut (*); 
- mediu cunoscut sau recunoscut (**);
- atestarea unei cunoașteri și recunoașteri instituționale a conceptului (***). 
Rezultatele sunt prezentate în Tabelul nr. 1 și în Tabelul nr. 2

Tabelul nr. 1 Accepția națională a conceptului de economie socială

Nr. crt Țara Autoritățile 
publice

Întreprinderile 
economiei sociale

Mediul academic 
și științific

1 Austria * ** **
2 Belgia ** *** **
3 Bulgarie ** ** **
4 Croația * * *
5 Cipru ** ** **
6 Cehia * ** **
7 Danemarca ** ** **
8 Estonia ** * *
9 Finlanda ** ** **
10 Franța ** *** **
11 Germania * ** **
12 Grecia ** ** ***
13 Ungaria * ** *
14 Irlanda ** *** **
15 Islanda ** ** **
16 Italia ** ** **
17 Letonia * ** **
18 Lituanie ** * **
19 Luxemburg ** ** **
20 Malta ** * **
21 Olanda * * *
22 Polonia ** ** **
23 Portugalia *** *** **
24 România * * *
25 Slovacia * * *
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26 Slovenia * ** **
27 Spania *** *** ***
28 Suedia ** ** *
29 Marea Britanie * ** **

Întrebarea pusă în chestionar era: Conceptul de economie socială este 
recunoscut în țara dumneavoastră?

După răspunsurile date și după realitățile din teren, țările UE se împart în trei 
grupe: 

a. Conceptul economie socială este bine cunoscut și acceptat: Spania, Franța, 
Portugalia, Belgia, Irlanda, Grecia; 

b. Conceptul presupune un nivel mediu de cunoaștere și de acceptanță: Italia, 
Cipru, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Suedia, Letonia, Malta, Polonia, Marea 
Britanie, Bulgaria și Islanda;

c. Conceptul de economie socială este puţin cunoscut şi nu de toată lumea: 
Austria, Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Lituania, Olanda, Slovacia, România, 
Croaţia şi Slovenia.  

Desigur, au fost puse şi alte întrebări, una dintre acestea fiind: Ce alte concepte 
referitoare la economie socială sunt recunoscute de mediul ştiinţific, politic sau 
social în ţara dumneavoastră?

Tabelul nr. 2 Componente ale economiei sociale 

NC Țara Cooperative Mutuale Asociații Fundații Altele
1 Austria X X X X X1
2 Belgia X X X X X2
3 Bulgarie X X X X
4 Cipru X n.a. n.a. n.a.
5 Cehia X - - - X11
6 Danemarca X X X X X3
7 Estonia X n.a. X X
8 Finlanda X X X X
9 Franța X X X X X4
10 Germania X - X X X5
11 Grecia X X X X X6
12 Ungaria X - X X X12
13 Irlanda X X - - X7
14 Italia X X X X X8
15 Letonia X X X X

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



65UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

16 Lituanie X - - - X13
17 Luxemburg X X X X
18 Malta X X X X X14
19 Olanda X X X X
20 Polonia X - X X X15
21 Portugalia X X X X X9
22 România X X X X X16
23 Slovacia X X X X X17
24 Slovenia X X X X
26 Spania X X X X X10
26 Suedia X X X X
27 Marea 

Britanie
X X X X

Țări în curs de aderare sau  candidate
28 Croația X - X
29 Islanda X X X

Întrebarea din chestionar: «Care, dintre următoarele formele instituționale, 
aparțin, după părerea dumneavoastră, domeniului economiei sociale în țara 
dumneavoastră sau, dacă nu este cazul, unui concept corespunzător care vi se pare 
a fi mai bine recunoscut? » 

Alte forme specifice ale economiei sociale:
X1: întreprinderi sociale
X2: societăți cu scop social
X3: unități sociale
X4: comitete de întreprindere, protecție socială voluntară
X5: servicii și agenții benevole, societăți sociale pentru persoane defavorizate, 

întreprinderi alternative pentru femei și pentru mediu, organizații de ajutor reciproc, 
centre socioculturale, societăți de inserție profesională, sisteme de schimb și comerț 
local, întreprinderi de cartier și entități de comunitare

X6: societăți populare
X7: cooperative de credit
X8: organizații de binefacere, tipuri de asociații specifice, de exemplu, 

asociații de promoție socială și asociații familiale, fundații comunitare, organizații 
neguvernamentale, IPAB (Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza)

X9: Organizații de caritate, IPSS (Instituții Particulare de Solidaritate Socială) 
X10: Sociedades Laborales, Empresas de Inserción, Centros Especiales de 

Empleo, grupe specifice comune ONCE, Sociedades Agrarias de Transformación
X11: asociații de interes comun
X12: întreprinderi fără scop lucrativ
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X13: cooperative de credit și întreprinderi sociale
X14: band clubs
X15: centre de inserție socio-economică
X16: Unități Protejate Autorizate (unités protégées autorisées) 
X17: ateliere protejate, servicii sociale 
La ora actuală, există un număr foarte mare de organizații care reprezintă 

economia socială în Uniunea Europeană. Ele pot fi grupate astfel27:
1. Familia cooperativelor
- EURO COOP: Comunitatea Europeană a Cooperativelor de Consum;
- CECODHA: Comitetul European de Coordonare a Habitatului Social – 

Secțiunea Cooperative;
- CECOP: Confederația Europeană a Cooperativelor de Producție și de muncă 

asociată, a cooperativelor sociale și a întreprinderilor participative;
- COGECA: Comitetul General al Cooperației Agricole;
- GEBC: Grupul European al Băncilor Cooperative;
- UEPS: Uniunea Europeană a Farmaciilor Sociale;

2. Familia mutualelor
- AIM: Asociația Internațională a Mutualității;
- AMICE: Asociația Asiguratorilor Mutuali și Cooperativi din Europa;

3. Familia asociațiilor și organizațiilor de acțiune socială
- CEDAG: Comitetul European al Asociațiilor de Interes General;
- EFC: Centrul European al Fundațiilor;
- Platforma Europeană a ONG din Sectorul social;

4. Platforma întreprinderilor sociale
- Social Firms Europe CEFEC: Confederația Întreprinderilor Sociale, a 

inițiativelor pentru locurile de muncă și a cooperativelor sociale europene
Cea mai mare parte a acestor entități reprezentative europene se integrează, la 

rândul lor, în SOCIAL ECOMOMY EUROPE, Conferința europeană permanentă a 
cooperativelor, mutualelor, asociațiilor și fundațiilor, care este partener al economiei 
sociale europene de cel mai înalt nivel pentru instituțiile Uniunii Europene. Această 
platformă a fost creată în noiembrie 2000 sub numele de CEP-CMAF.

După cum se vede, în Uniunea Europeană, conceptul de economie socială 
– înțeleasă, deopotrivă, ca economie necesară societății, majoritatea entităților 
acesteia având scop nelucrativ, da și ca economie de piață, în sensul că o parte dintre 
întreprinderile respective, îndeosebi cooperativele, dar și alte întreprinderi, intră în 
piață și se comportă după regulile pieței.

27  L’économie sociale dans l’Union européenne – Rapport de José Luis Monzón et Rafael Chaves, pp. 48-49, 
http://www.avise.org/IMG/mediatheque/2007-12-11_rapportecosociale_CESE_2007.pdf
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Raportul întocmit de Luis Monzón și Rafael Chaves privind acest tip de 
economie relevă, în continuare, numeroase aspecte și efecte, atât la nivelul Uniunii, 
cât și pentru fiecare dintre membrii Uniunii Europene. 

Folosind date din Atlasul Economiei Sociale  din România din 2011, elaborat 
sub coordonarea lui S. Constantinescu, raportul, prezintă, la pagina 72, următoarea 
situația a acestui tip de economie în țara noastră.

Tabelul nr. 3. Economia socială în România

Cooperative și alte 
structuri similare

Mutuale și alte 
structuri similare

Asociații, fundații și 
alte structuri similare

- Bănci cooperative:
(2009: 1 419 angajați
                 65 întreprinderi)
- Cooperative de artizanat și 
de fabricație:
(2009: 25 553 angajați
                 788 întreprinderi
            58 497 cooperatori
- Cooperative de consum:
(2009: 7 401 angajați
               894 întreprinderi
          27 823 cooperatori
- Cooperative agricole:
(2009: 96 întreprinderi
- Altele: locuințe, producție 
etc.
(2009: 28 întreprinderi)

- Case de ajutor 
reciproc (mutual) 
pentru pensionari (CAR 
pensionari):
(2009: 2 724 angajați
               193 întreprinderi
     1 300 000 cooperatori
- Case de ajutor 
reciproc (mutual) 
pentru salariați (CAR 
salariați):
(2009: 16 275 angajați
                 702 
întreprinderi
          942 381 cooperatori

- Structuri sociale și de 
caritate:
(2009: 18 221 angajați
             5 522 structuri)
- Structuri sportive și 
culturale:
(2009: 29 326 angajați
              6 236 structuri)
- Structuri ale sectorului 
educației, cercetării și 
formării: 
(2009: 25 537 angajați
              2 456 structuri)
- Asociații agricole:
(2009: 8 155 angajați
            2 278 structuri)
- Structuri religioase:
(2009: 17 122 angajați
              1 852 structuri)
- Altele:
(2009: 11 621 angajați
              4 756 structuri)

   34 373 angajați
     1 747 întreprinderi
809 170 cooperatori

18 999 angajați
     897 structuri

109 982 angajați
  23 100 structuri

Desigur, și acest tip de economie este foarte important pentru toate țările din 
Uniunea European și din întreaga lume, evident, inclusiv pentru țara noastră, mai 
ales într-o perioadă în care statul devine extrem de vulnerabil, iar domeniul privat, 
cel puțin la noi, tinde fie spre un capitalism primitiv, sălbatic, fie spre un domeniu 
asimetric de supraviețuire în piață, sau, în anumite perioade și pentru anumite 
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companii, de maximizare cu orice preț a profitului.
Între conceptul de stat minimal, ca suport nederanjant și stimulator al economiei 

de piață, și conceptul de stat puternic, foarte capabil să intervină în piață, nu pentru 
a descuraja sau pentru a o îngrădi, ci pentru a-i garanta libertatea, pe baza legii și a 
corectitudinii, e greu de ales varianta optimă. În piața liberă acționează și economia 
morală și cea imorală, și întreprinzătorul corect, cu valori și cu principii, pe care 
nu le încalcă niciodată, dar și întreprinzătorul necinstit, poate chiar unul disimulat, 
venit din lumea interlopă, sau reprezentant al unor interese, altele decât cele 
economice, dar care pot folosi aceste pârghii economice pentru a duce la distrugerea 
sau la dezmembrarea unei țări. Toate cele de mai sunt valabile mai ales într-o lume 
normală, într-o lume așezată, în care principiul concurenței și cel al libertății pieței 
sunt efectiv motoare ale creșterii economice și progresului. Dar, într-o perioadă 
în care spiritul revanșard renaște, în care faliile strategice dintre lumea bogată și 
lumea săracă se adâncesc, în care presiunile asupra unor țări cresc, nu este cazul să 
vorbim, cel puțin, la nivelul țării noastre și al celorlalte țări din zonă, de minimizarea 
sau minimalizarea rolului statului. Dimpotrivă, prin instituțiile sale, statul, dacă își 
păstrează moralitatea, respectabilitatea și contractul social din care el s-a generat și 
care îlnutrește și îllegitimează, atunci poate fi și trebuie să fie un garant, deopotrivă, 
al libertății pieței, al libertății cetățeanului, dar și al securității pieței, cetățeanului și 
țării, al bunei educații, al dezvoltării durabile. 

Actuala criză a demonstrat că, până și în cele mai dezvoltate țări ale lumii 
(mai ales în acestea!), statul trebuie să intervină uneori nu doar prin forțele sale 
de securitate, nu numai prin sistemele educaționale și de asigurare a sănătății, nu 
numai prin sistemul legislativ și prin funcția sa morală, ci și prin mijloace financiar-
economice, inclusiv pentru sprijinirea sectorului privat, când acesta are neapărată 
nevoie, singurul care, în sistemul capitalist, poete genera valoare adăugată.  

3. Politica educațională privită ca o componentă importantă a economiei 
sociale de piață 

Adevăratul și principalul, dacă nu chiar singurul izvor important și inepuizabil 
al puterii omului, societății, statului și lumii îl constituie educația, sub toate formele 
și formulele sale, începând cu cele primare, de formare, și continuând cu cele 
universitare, academice și cele de pregătire continuă. 

În art. 117 din Legea educației naționale, Legea nr. din 2011, se precizează:
”Misiunea învățământului superior este de a genera și de a transfera cunoaștere 

către societate prin: 
a) formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării 

personale, al inserției profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de competență 
a mediului socioeconomic; 
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b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creație 
individuală si colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al 
literelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice si sportive, precum și 
valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.”28 

Un învățământ corect, puternic și eficient trebuie să aibă în vedere cel puțin 
asimilarea și integrarea în structurile cognitive și de comportament ale individului, 
grupului social, comunității și lumii întregi a unor componente fără de care omul și 
omenirea nu pot exista, cum sunt:

- sistemele de valori universale și naționale;
- formarea pentru viață în societate;
- cunoașterea formelor și mecanismelor economice, politice, culturale, 

științifice, informaționale și militare pe baza cărora funcționează o societate;
- formarea abilităților profesionale;
- formarea profesională continuă.  
Am enumerat aceste câteva componente ale învățământului de formare și de 

perfecționare, întrucât omul nu poate trăi în societate decât dacă exercită o activitate 
în folosul lui și al ei, iar această activitate îi cere nu doar o calificare nemijlocită 
pentru a exercita o profesie, ci și o pregătire adecvată pentru a cunoaște și înțelege 
mediul economic, politic, social și cultural în care trăiește.

Economia socială de piață este un concept destul de complicat și de controversat 
și destul de larg, iar punerea lui în aplicare nu se realizează de la sine, ci face parte 
din politicile economicele ale unui stat, iar cunoașterea și garantarea implementării 
acestor politici se realizează, în primul rând, printr-un acquis educațional adecvat. 

Considerăm că, atât învățământul economic, cât și cel de științe sociale, 
îndeosebi în componenta sa superioară, universitară și academică, trebuie să 
găsească cele mai potrivite modalități de formare și perfecționare, în primul rând, 
a celor implicați în acest proces – decidenți, oameni politici importanți, economiști, 
alți specialiști –, dar și a studenților, masteranzilor și doctoranzilor care au tangență 
cu acest domeniu, care participă la dezbaterea științifică și publică sau care vor lucra 
efectiv la implementarea lui.

O politică economică a unui stat, a unei întreprinderi, indiferent cărui domeniu 
aparține aceasta – public, privat sau social – trebuie să beneficieze de un sistem 
coerent și consistent de cunoaștere, înțelegere și ducere la îndeplinire. 

Mai mult, politica educațională într-un stat este strâns legată, între altele, și de 
economia socială de piață, putând fi considerată, din unghiul care ne interesează în 
cadrul acestei tematici, și ca o componentă a importantă a acestui tip de economie. 

Dacă economia de piață este, prin excelență, un efect al cererii și ofertei, al 
jocului liber și complicat care se realizează în cadrul acestei interdeterminări – cerere 
și oferă, ofertă și cerere –, a cărui performanță se realizează prin excelență în cadrul 
libertății pieței, economia socială și economia socială de piață este o construcție 
28  Legea educației Naționale, Legea nr. 1 din 2011, art. 117
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inteligentă și necesară între un mediu care tinde spre libertate absolută și un alt 
mediu care tinde spre îngrădire absolută sau, cel puțin, spre  o dirijare complicată a 
raporturilor de piață. 

Această construcție care, fără să nege sau să restricționeze libertatea pieței, 
centrează activitatea economică pe om și pe trebuințele sale, acționând cu grijă pentru 
un management corect al efectelor, are nevoie de o actualizare permanentă, de un 
feed-back puternic și de o susținere politică, științifică și pragmatică adecvată. Prima 
instituție chemată să pună în operă o astfel de politică economică centrată pe om și pe 
nevoile ale este școala,mai ales Universitatea, laboratorul formării culturii, inclusiv 
a culturii economice, a gândirii creative, a suporturilor științifice, cultural și morale 
ale viitorului specialist în domeniul economiei, în domeniul științelor politice, ale 
științelor tradiționale sau dinamice. 

Nu există nici economie, nici performanță economică politică și socială, nici 
progres și nici civilizație acolo unde nu există un sistem performant de pregătire 
pentru a realiza aceste obiective. 

De aceea, o politică economică adecvată, coerentă și consistentă trebuie să se 
adreseze, în primul rând, sistemului educațional, în toate dimensiunile sale, pentru a 
genera cunoaștere, competențe și gândire creativă.

3.1. Educația universitară și rolul ei în susținerea economiei sociale de 
piață 

În ceea privește cultura economiei sociale de piață, pe care noi o înțelegem 
ca un sistem de valori și de cunoștințe ce țin de acest tip de economie, ele însele 
fiind, ca și conceptul economic la care ne referim, în construcție, considerăm că 
învățământul superior, atât în componenta sa de formare de bază, de licență, cât și 
în componentele sale de perfecționare – masterat, doctorat, studii post doctorale – ar 
trebui să se concentreze cel puțin pe trei direcții majore:

- crearea unei linii didactice coerente prin care să se asigure cunoașterea 
profundă a conceptelor și a interacțiunii lor cu celelalte concepte ale dezvoltării 
durabile  care se studiază și se cercetează în învățământul universitar și în mediul 
academic; 

- crearea unui suport de dezbatere și de elaborare, pe baza cunoștințelor 
acumulate și a rezultatelor cercetării științifice în domeniu, a unor pachete de gândire, 
think-thank-uri, prin care conceptele economice și sociale, ideile și teoriile care le 
configurează, le susțin, le promovează și le dezvoltă să ajungă în bazele de date, în 
manuale, în lucrări de mare anvergură, în studii și să servească drept argumente și 
chiar suporturi de expertiză științifică în vederea perfecționării politicilor economice 
și sociale, inclusiv a politicilor care țin de economia socială de piață; 

- crearea și folosirea unor pachete didactice privind învățarea, cunoașterea și 
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dezvoltarea cercetării științifice universitare și academice fundamentale și aplicative 
(suporturi de curs, chestionare, studii de caz, colocvii și seminarii pe tema diversității,  
sferei de cuprindere, oportunității și modului de constituire și implementare a 
diferitelor componente ale economiei sociale de piață), dar mai ales a efectelor 
acestor pentru societatea omenească și pentru viitorul acesteia.

Educația este unul dintre pilonii importanți ai economiei sociale de piață. De 
aceea, politica economică, politica socială și politica educațională trebuie să se afle 
într-o deplină corelație. 

Evident, acest lucru u se realizează de la sine, ci necesită un efort consistent și 
convergent din partea tuturor factorilor generatori de astfel de politici și implicați în 
implementarea lor. 

Învățământul superior trebuie să contribuie semnificativ la elaborarea unor 
componente ale unui posibil model teoretic al economiei sociale de piață, conexând 
în acesta experiența țărilor care au creat și aplicat astfel de modele – ne referim 
îndeosebi la modelul german – cu caracteristicile pieței și politicilor sociale din țara 
noastră. 

Ordoliberalismul românesc, spre exemplu, care încearcă să creeze un suport 
teoretic al unui model de economie socială de piață copiind aproape integral 
ordoliberalismul german, deși își are limitele lui, constituie un mod concret de creare 
a unei școli românești în domeniu.

Învățământul superior din România va întâmpina, după părere noastră, multe 
dificultăți atât în studierea modelelor existente, cât și în crearea unei școli a economiei 
sociale de piață specifică și posibilă în România, datorită, în primul rând, tendințelor 
de abordare extremă și chiar extremistă a domeniului. 

Acest lucru nu se întâmplă numai în România, ci în foarte multe alte țări, 
inclusiv în Statele Unite ale Americii și în unele dintre țările Europei Occidentale, 
unde teoriile neoliberale se ciocnesc violent și ireconciliabil cu cele neokeynesiste 
sau care susțin necesitatea intervenției statului în economie. 

Actuala criză a impus necesitatea revizuirii unor teorii categorice în ceea ce 
privește libertatea absolută a pieței și imixtiunea statului în piață, dar suntem departe 
de un model care ar putea fi aplicabil fără mari efecte colaterale distructive sau 
generatoare de disfuncții sociale și economice. 

Desigur, în țara noastră există un cadru instituțional generos, iar experiența de 
până acum în privatizarea unor domenii, în liberalizarea fracționată și timidă a pieței, 
în elaborarea și implementarea unor politici sociale – în sistemul educațional, în 
sănătate, în crearea unor infrastructuri critice strategice, în managementul resurselor 
umane, în politicile demografice, în cele de protecție a mediului, în reforma economică 
și socială, în politicile de securitate și apărare etc. –, fragmentată și ea și viciată 
de o nefericită confruntare de interese conflictuale, ar putea constitui o sursă foarte 
consistentă pentru operarea unor sinteze, în urma unor analize detaliate și profunde, 
care să corecteze, să upgradeze și să optimizeze cât de cât modelul economic și social 
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de care țara are atâta nevoie și care nu a fost niciodată nici coerent, nici consistent. 
Evident, acest model va trebui elaborat și nu copiat în mod primitv, sau, și 

mai rău, renunțat la orice fel de mode și lăsat economia la cheremul oricui, numai al 
statului nu, întrucât statul, în concepția umnora dintre cei care conduc azi România 
este un prost manager economic și, ca atare, trebuie să arunce totul la alții și să se 
degreveze de orice responsabilitate economică, devenind un simplu culegătior de 
impozite și taxe. 

Este o viziune inacceptabilă, întrucât statul, chiar dacă nu este proprietar, este 
garantul politic, economic și social al națiunii, al populației, al puterii și securității 
țării, inclusiv al securității economice. 

Conceptul economiei de piață, aplicat în viziuni liberale, a generat, în unele 
părți prosperitate, dar și mari inegalități, care, mixate cu o dialectică extrem de 
conflictuală a intereselor,  au dus la adâncirea decalajelor dintre lumea bogată și 
lumea săracă, la inegalități sociale grave și deteriorarea semnificativă a mediului de 
securitate economică, socială, informațională și militară. 

Dar acesta este prețul progresului, într-o lume concurențială, competițională, 
în care contează și se promovează performanța. Însă promovarea performanței nu 
exclude cadrul de responsabilitate, de moralitate, de legalitate și de legitimitate. 

Aceasta este, desigur, schema clasică ideală a funcționării pieței libere. Dar, 
așa cum se prezintă, sintetic, situația în Schema nr. 2, piața nu este locul ideal unde 
se întâlnesc produsele rezultate din cerere și oferă și unde se adjudecă vânzarea 
celor mai căutate, celor mai utile, celor mai performante etc. În principiu,piața așa 
acționează. 

Dar presiunile care se exercită asupra ei fac ca jocul pieței să fie nu absolut 
liber, ci semnificativ condiționat. 

Factorii care acționează în piață și asupra pieții nu sunt numai vânzătorii și 
cumpărătorii, ci o mulțime de alți factori perturbatori și stimulatori care influențează 
acest joc, care îl supun unor evoluții aleatoare, imprevizibile. 

De asemenea, piețele nu sunt aceleași pentru toate țările și pentru toate 
produsele. 

De aceea, modelele și studiile asupra pieței, proiectele de cercetare științifică, 
dezbaterile, seminariile și toate celelalte activități care țin de cunoașterea și investigarea 
acestui domeniu – esențial pentru civilizația oamenilor – trebuie să cuprindă toți 
acești factori, relațiile cauză-efect, analizele de efect, universul efectelor dorite și 
nedorite, cunoscute și necunoscute, principale și secundare, directe și colaterale etc.

Sintetic, fizionomia pieței, activitatea statului şi unele dintre domeniile de 
conexiune  ar putea fi exprimate ca în Figura nr. 2. 
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Figura nr. 2 Fizionomia pieței libere, acţiuni ale statului şi posibilele intervenţii

Studierea relaţiilor dintre piaţă şi stat, ţinând seama de toate conexiunile şi de 
toate disfuncţiile cunoscute sau care or trebui cercetare şi cunoscute, este o activitate 
care are ca prim centru de greutate în învăţământul universitar. Conexiunile, ca şi 
disfuncţiile şi incompatibilităţile sunt dinamice. De aceea, cunoaşterea lor presupune 
atât o abordare din perspectiva teoriilor moderne ale statului şi ale pieţii, prin 
mijloace ale cercetării fundamentale şi a celei aplicative, când şi studierea detaliată 
a cazuisticii şi experiențelor deja existente. Din schema de mai sus nu rezultă o 
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economie socială de piață, ci doar câteva dintre posibilele conexiuni dintre filosofia 
și fizionomia statului suveran, ca element de bază al sistemului internațional bazat pe 
state, și piața liberă, ca mijloc de creștere a performanței. 

Studierea acestor conexiuni, compatibilități și incompatibilități este, 
considerăm noi, absolut necesară pentru nivelul universitar. 

Există în toate țările, inclusiv în țara noastră, un cadru instituțional coerent, 
care poate și trebuie să asigure efortul sinergic de studiere a coordonatelor posibile 
de constituire și funcționare a economiei sociale de piață, nu neapărat ca o alternativă 
a pieței libere – piața trebuie să fie totdeauna liberă –, sau ca un efect al presiunilor 
statului (statul va tinde totdeauna către reglementări excesive și chiar către 
autoritarism), ci ca o construcție flexibilă, complexă, cu geometrie variabilă, care să 
ajute deopotrivă piața și statul să se centreze pe om și pe societate.

3.2. Managementul universitar – instrument important de integrare a 
educației universitare în principiile, caracteristicile și cerințele economiei soci-
ale de piață 

Managementul universitar este esențial în ceea ce privește implementarea, 
în acest tip de învățământ, a unor programe care să asigure studierea profundă, la 
toate nivelurile – studii de licență, masterat, studii doctorale, postuniversitare și 
postdoctorale – a problematicii economiei sociale de piață, în condițiile dinamicii 
societății moderne, ale societății cunoașterii.

Rectorul, decanul, profesorul, conferențiarul, lectorul, asistentul, dar mai 
ales senatul, cel mai înalt forum al deciziei din învățământul universitar, au atribuții 
exprese, prevăzute prin lege, privind managementul sistemului de învățământ, 
asigurarea autonomiei universitare, includerea programelor moderne, necesare pentru 
racordarea învățământului la cerințele efective ale pieții muncii,la nevoie cercetării 
științifice universitare și academice asupra fenomenelor economice și sociale, asupra 
determinărilor progresului social și factorilor care îl influențează. 

Managementul universitar – înțeles ca activitate foarte complexă de conexare 
a structurilor, funcțiunilor, proceselor decizionale, proceselor didactice și celor care 
țin de cercetarea științifică, de cunoașterea societății și a determinărilor ei la cerințele 
actuale ale educației, ale progresului social. Este adevărat, în Universitate și în 
mediul academic, nu există viziuni unitare asupra teoriei și practicii economice și 
sociale, dar abordarea științifică, realistă și obiectivă a tuturor domeniilor economice, 
politice, sociale, informaționale și militare ține de necesitatea și obiectivitatea și 
procesualitatea educației, în toate formulele și nivelurile sale, de la cea formativă, la 
cea care vizează perfecționare și învățarea continuă. 

Consider m că Universitatea poate contribui semnificativ, mai ales prin 
cercetarea științifică, la includerea tuturor doctrinelor economice și politice într-
un amplu proces de dezbatere, în vederea creării de idei și de suporturi ideatice și 
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chiar pragmatice de construcție economică și socială. Economia socială de piață – 
asociație aproape în oximoron de termeni (social și piață) – reprezintă una dintre acele 
discipline de studiu care, abordată din perpectivă universitară și academică, poate 
aduce multe clarificări și, considerăm noi, multe soluții teoretice și chiar practice 
de ameliorare efectelor dezastruoase ale pieței pentru o mare parte din populație, 
stimulând în același timp, performanța dată de liberalizare pieței și de competiție 
și, în același timp, de corectare și chiar de stopare a tendințelor excesiv autoritare, 
birocratice și coruptive ale statului, ca expresie a puterii politice. 

Managementul universitar – mai ales în componenta sa științifică și didactică 
– se poate apropia mai mult de social, în virtutea unor tradiții îndelungate ale 
umanismului universităților și ale lumii intelectuale, în general. Acest lucru este 
absolut necesar, întrucât, în viitoarea societate a cunoașterii, mai ales în dimensiunea 
sa superioară, epistemologică, va impune eliminarea extremismelor, controlul 
factorilor perturbatori, stimularea inteligenței creatoare și a centrarea activității 
economice și financiare pe om și pe nevoie sale.

Așadar, considerăm că, în ceea ce privește studierea, cunoașterea și abordarea 
științifică, prin mijloace ale cercetării universitare fundamentale, dar și aplicative, 
managementul universitar ar trebui să soluționeze o mulțime de probleme și 
controverse importante printre acestea putând fi situate și următoarele: 

- introducerea în programele de învățământ și în strategia universitară, atât 
în componenta didactică propriu-zisă, cât și în cercetarea științifică, a tematicii 
complexe a economiei sociale, a economiei sociale de piață, a economiei socialiste 
de piață și a altor concepte legate de acestea, în vederea cunoașterii lor, generării unei 
baze de date și unei culturi științifice a domeniului;

- colaborarea și cooperarea cu instituțiile private și cu cele publice în vederea 
cunoașterii politicilor specifice privind economia socială de piață, studierii și analizei 
efectelor și organizării unor dezbateri în mediul universitar și în cel academic; 

- introducerea unor discipline privind economia socială de piață și a unor 
variante ale acesteia, atât în programele de formare de bază, de licență, cât și la 
studiile de masterat, în școlile doctorale, precum și în cadrul studiilor postuniversitare 
și post doctorale;

Având în vedere complexitatea acestei categorii economice și sociale – 
economia socială de piață – considerăm că ea trebuie abordată atât pe părți, pe 
componente, pe doctrine și strategii, cât și dintr-o perspectivă interdisciplinară. 
Studiile politice, studiile juridice, studiile sociale, psihologice, sociologic, dar și 
cele inginerești, alături de cele economice, sunt chemate să aducă clarificări în acest 
domeniu atât de important. 

În Anexa nr. 1, propunem o schiță a unei programe analitice pe aceasta temă, 
căreia i se pot aloca, spre exemplu, 56 de ore (28 ore conferințe, 24 ore seminar, 4 
ore lucrări practice).

Noi considerăm că economia socială de piață, chiar dacă i se refuză statutul 
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(destul de controversat) de cea de-a treia cale (între libertatea pieței care tinde spre 
absolut și generează evoluții haotice și imprevizibile) și autoritatea statului (care, de 
asemenea, vizează extinderea puterii sale spre absolut, generând dictatură, stagnare 
și corupție), rămâne una dintre acele arhitecturi economice diversificate, extrem de 
dinamice.

Această arhitectură poate funcționa cel puțin în două dimensiuni importante:
- temperarea libertății excesive, haotice a pieței și diminuarea efectelor de 

criză și diminuarea caracterului autoritar excesiv al statului, reducând în felul acesta 
semnificativ tendințele lui spre autoritarism excesiv;

- absorbirea și corectarea, prin funcția socială, a efectelor rezultate din 
excesele economiei de piață și din excesele autoritare ale statului, fără a acționa 
efectiv asupra pieței și asupra autorității legale și legitime a statului, ci doar centrând 
atât performanța economică generată de libertatea pieței, cât și securitatea socială 
generată de către stat, pe om și pe societate, prin mijloace specifice, care nu aparțin 
în exclusivitate nici pieței, nici autorității statale. 

Evident, cea de a doua dimensiune este preferabilă, dar este de la sine înțeles 
că nici piața no va accepta decât atunci când o va înțelege și cânt o va percepe ca pe 
un complementar al său, nici de autoritatea statală, decât atunci și numai atunci când 
o va înțelege ca pe un corolar al său. 

Concluzii

1. Economia socială de piață nu este o alternativă la celelalte tipuri de economii 
– economia de piață, economia centralizată (planificată la nivel național), economia 
socialistă, economia capitalistă, economia socială etc. –, nu este nici un nou tip de 
economie, care ar trebui să modeleze sau să condiționeze un nou tip de societate – 
spre exemplu, societatea cunoașterii –, ci se constituie într-o construcție dinamică, 
sinergică, fie prin integrarea părților, acolo unde este posibil, fie prin integrarea 
conexiunilor, astfel încât economia și finanțele să  se re-aproprie de ființa umană și 
de societatea oamenilor, de nevoile reale ale acesteia, și nu doar de sfera exclusivă a 
profitului ideal. 

2. Economia socială de piață nu înseamnă, considerăm  noi, doar o introducere 
a economiei sociale în piață, adică în principiile libertății pieței, pentru că nu în 
toate cazurile și pentru toate instituțiile și întreprinderile (ONG-uri, cooperative, 
organizații de asistență socială și de întrajutorare mutuală etc.), este posibilă 
aplicarea regulilor concurențiale și cele de libertate, mai ales de libertatea totală a 
pieței, ci, mai degrabă, o adaptare a pieței (desigur, în principal, prin autoreglare, dar 
nu numai) la legile sociale, la societate. Piața nu se detașează de societate, nu este și 
nu trebuie să fie un simplu mecanism de maximizare a profitului și, pe această bază, 
de stimulare a calității producției. Ea trebuie să fie, în principal, un modus vivendi 
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al societății oamenilor. Prin aceasta, înțelegem obligația pieței de a nu ieși din 
moralitatea societății, de a se detașa de nevoile efective ale societății, racordându-se 
doar la performanță. S-a dovedit că nu totdeauna performanța financiară – creșterea 
profitului – este folositoare pentru toți oamenii, ci, dimpotrivă, de cele mai multe ori, 
în lipsa unei morale și a umor reglementări necesare de protecția a societății, poate 
duce la exacerbarea decalajelor, la sărăcirea dramatică a majorității populației. 

3. Nu există o cultură a economiei sociale de piață, ci doar un sistem de lecții 
învățate din experiența germană, din cea chineză și din dezbaterile care s-au purtat și 
se poartă pe această temă. Economia socială de piață nu a fost o opțiune economică 
liberală sau impusă printr-un anumit tip de autoritarism (comunist sau ordoliberalist), 
ci doar o soluție în vreme de criză sau pentru lichidarea efectelor de criză și de război. 
De aceea este necesar ca un astfel de tip de economie să beneficieze de o abordare 
foarte largă în mediul politic, economic și social, dar mai ales în mediul universitar 
și în cel academic. Este nevoie de modelare teoretică, de dezbateri, de experimentare 
pe unele zone-pivot, așa cum au procedat chinezii, înainte de a liberaliza economie, 
de abordări complexe, mai ales din perspectiva studierii efectelor posibile. 

4. Învățământului superior are, alături de mediul academic și de structurile de 
cercetare specializate, rolul cel mai important, atât în generarea culturii economiei 
sociale de piață, cât și formarea specialiștilor și în managementul resurselor care să 
pună efectiv în operă modelul teoretice sau modelele teoretice. Modelele de până 
acum – în speță, cel german și cel chinez – nu au fost și nu sunt generate de o 
creație în domeniu, de o idee novatoare, ci au răspuns unei cerințe grave de refacere 
economică în urma unui război devastator și, respectiv, de supraviețuire economic și 
de dezvoltare durabilă, într-un mediu ostil, concurențial și extrem de frustrant (cazul 
Chinei). 

România se găsește într-o situație extrem de gravă, ieșită, practic, din orice 
model economic viabil, iar economia socială de piață, dacă se va ajunge la concluzia 
că un astfel de model ar putea revigora economia românească, nu are, practic, aproape 
niciun suport. 

Reforma economică s-a desfășurat haotic, incoerent, sun fel de fel de presiuni, 
centrele vitale ale economiei românești au fost distruse, iar socialul transbordat într-
un individualism migrator, lipsit de șanse reale țși lăsat în voia sorții. Încercările pe 
care ele face grupul ordoliberal din România sunt prea mult cramponate în experiența 
ordoliberalismului german, de parte de conceptul de economie socială europeană și 
fără un orizont propriu clar. 

De aceea, în acest efort de cercetare și de cunoaștere a economiei sociale de 
piață este nevoie să se implice masiv, semnificativ și substanțial mediul unibersitar 
și cel academic. 
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Anexe
Anexa nr. 1 Programă analitică (proiect): Economia socială de piață

Disciplina Economia socială de piață

Codul Semestrul 1 Număr de credite 6

Facultatea
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Profilul Anul 1 Total ore Conferințe Seminar Lucrări

Programul de studiu Licență 56 28 24 4

CONȚINUT

Obiective

1. Cunoașterea problematicii economiei sociale de piață, în principalele 
ei forme de manifestare, a raporturile ei cu economia de piață, a modului 
de constituire și de funcționare, a realităților și tendințelor actuale și 
viitoare:
2. Formarea unor competențe în ceea ce privește analiza formatelor 
economiei socială de piață, a modului de implementare a acestora și a 
efectelor, în vederea participării la cercetarea științifică în domeniu.

Competențe 
generale și 
specifice

1. Cognitive
- Însușirea noțiunilor de bază privind economia socială de piață și 
diferitele ei forme de manifestare;
- Cunoașterea politicilor și strategiilor de implementare a economiei 
sociale de piață în diferite tipuri de societate;
- Înțelegerea controverselor legate de acest concept și a diferitelor opinii 
în legătură cu implementarea lui; 
- Formarea capacității de a analiza critic conceptele și noțiunile care țin 
de domeniul economiei sociale de piață;
- Formarea unui suport de cultură privind economia socială de piață.
2. Instrumental-aplicative
- Formarea cunoștințelor, priceperilor și abilităților de a opera 
independent și în mod adecvat cu noțiunile care identifică și analizează 
economie socială de piață și efectele acesteia;
- Formarea suporturilor cognitive și practic-aplicative necesare pentru a 
participa în mod activ la cercetarea științifică universitară în domeniu; 
- Formarea capacității și a capabilității de a participa efectiv la 
dezbaterile pe această temă, de a analiza și evalua diferite curente de 
gândire, diferite experiențe și diferite cazuri
- Crearea trebuinței de a cercetare fenomenele și procesele privind 
economia socială de piață
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Conținut 
tematic
(descriptori)

Modulul 1
Statul și economia

1. Competențe și atribuții economice ale statului. Limitele implicării 
statului în domeniul economic. Controverse.
2. Piața. Teorii și practici în ceea ce privește filosofia, fizionomia și 
configurația pieței. Tipologia pieței
3. Piața liberă și limitele libertății pieței. Principalele teorii privind 
funcționarea pieței. Fiziocrații, liberalii, ordoliberalii, conservatorii, 
social-democrații 
4. Piața de produse. Piața de capital. Piața financiară. Conexiuni în social
5. Funcțiile sociale ale pieței libere. Efecte

Modulul II
Piața și societatea. Economia socială de piață

6. Economia socială de piață. Definiție și caracteristici
7. Teorii și controverse privind economia socială de piață. 
8. Economia socială și economia socială de piață. 
9. Economia socială de piață în Uniunea Europeană
10. Economia socialistă de piață. Experiența chineză

Modulul III
Economia socială de piață în România

11. Dinamica economic a societății românești. Piața liberă și libertatea 
pieței în contextul reformei economice și sociale. Cerințele sociale ale 
pieței libere în economia românească
12. Teorii ale economiei sociale de piață în România. Ordoliberalismul 
românesc
13. Sfera de cuprindere, rolul și conținutul economiei sociale de piață în 
România
14. Efectele sociale ale economiei sociale de piață
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Dr. Ioana-Bianca BERNA1

Abstract:

Câte niveluri de reprezentare pot fi stabilitate prin integrare, în cadrul 
unei analize? Vom încerca să expunem o succesiune de răspunsuri la această 
întrebare, în funcție de strucuturile și de nivelurile de reprezentare ale 
Braziliei în mediul internațional de securitate. Focusul acestui articol va fi 
să examineze formele asociative din care Brazilia face parte, factorii care 
au generat stadiul actual de reprezentare și dacă există sau nu un conflict 
de suprapunere sau de intersecție între aceste niveluri de reprezentare, ce îi 
zădărnicește Braziliei marja de acțiune.

Cuvinte-cheie: Nivel de Reprezentare, Structură de Reprezentare, Mediul 
Internațional de Securitate, BRICS, IBSA, Mercosur.

BRAZIL – THE STRUCTURE OF THE REPRESENTATION LEVELS 
IN THE INTERNATIONAL SECURITY ENVIRONMENT

Abstract:

How many levels of representation can be established by integration, 
within an analysis? We will try to render a succession of answers to this 
question, by taking into account the structures and the levels of representation 
of Brazil, within the international security environment. The focus of this 
article will be to examine the associative formulas, within which Brazil is 
part of, the generating factors of the current state of representation and if 
there is or not an overlay or an intersection conflict between these levels of 
representation, which baffles Brazil’s margin of action.

Key Words: Level of Representation, Structure of Representation, 
International Security Environment, BRICS, IBSA, Mercosur. 
1  Școala Națională de Studii Politice și Administrative

BRAZILIA- STRUCTURA 
NIVELURILOR DE REPREZENTARE 

ÎN MEDIUL INTERNAȚIONAL DE 
SECURITATE
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A. Brazilia –Dimensionarea Unei Structuri Stabile de Reprezentare în 
Mediul Internațional de Securitate

Un actor este mai mult decât un ansamblu unificat al reprezentărilor sale! 
Aceast afirmație poate pune rezistență efectelor vizibile de înfățișare ale 

unei analize pre-stabilite, dar, la fel de bine, poate releva o punte de legătură între 
responsabilitatea acumulării unor noi capacități de reproducere ale unor imagini 
oficiale pentru un actor, în cadrul sistemului internațional și între planimetria 
detaliilor care se adaugă pe parcurs acestor imagini. Capitolele de reprezentare ale 
unui actor nu pot fi traduse prin repetabilitate. 

Unghiurile de analiză teoretice ne pot fi de folos doar pentru a identifica 
denominațional procedeele de aplicare ale unor reprezentări care să conțină adevăruri 
centrale. Cu toate acestea, de multe ori unghiurile de analiză teoretică limitează aria 
de studiere a subiectului unificat2. Factorii purtători de semnificație, precum și de 
unitate în cadrul acestor reprezentări, constitutie, în opinia noastră, cel mai interesant 
mod de abordare. Îl vom folosi, pe parcursul acestui articol, bazându-ne, în principal 
pe formarea mecanismelor de redare și de reflectare, în cazul Braziliei. Considerăm 
că nu există cercetător care să nu experimenteze sau care să nu se confrunte cu 
supreme clișee, îmbrățișate, de cele mai multe ori, ca argumente, bazate pe dovezi de 
autenticitate. Nu dorim, pe parcursul acestui articol, să le demontăm sau le anulăm 
chemarea în acuratețea analizelor pe care le vom face.

 Obiectivul acestui articol este mai degrabă cel al unei filosofii personale3. 
Mijloacele de conceptualizare ale Braziliei, în literatura de specialitate, par a fi lesne 
alese. Multe dintre ele nu concordă cu intențiile noastre de cercetare și de investigare. 
Vom face, pe parcursul articolului, doar scurte menționări asupra acestora. Nu dorim 
să le verificăm irelevanța, precum nu dorim să verificăm logicul afirmațiilor noastre. 
Dorim să concreștem argumente care să abordeze justificativ problemtica posturii 
internaționale a Braziliei, în speță în mediul internațional de securitate, precum și 
în medii conjuncte problematicii securității. Evident, dorim ca aceste argumente 
să se poată bucura de o oarecare stabilitate de receptare, în măsura conștientizării 
2  Nu denunțăm, nicidecum, relevanța abordărilor teoretice în studiul reprezentărilor unui actor; Expresiile de cen-
tru integrant se regăsesc cu foarte mare dificultate în cadrul analizelor ce transpar din perspectivele teoretice; Avem 
nevoie de un anume grad de demonstrabilitate care să realizeze sarcinile primordiale de socializare între diferitele 
discursuri teoretice; Pentru a dezvolta o anumită temă de analiză, necesitatea de încărcare intensă cu aceste relații de 
socializare între diferitele discursuri teoretice este foarte mare; Structurile de relaționare sunt, deseori, influențate de 
indecizie și de aceea o imagine fidelă pentru implementarea unui construct teoretic aparte este foarte greu de găsit; 
Pe parcursul acestui articol, nu vom oferi răspunsuri care vor reieși din calitate atașamentului izvorât din relaționare; 
Vom utiliza scurte menționări (nu în note personale!) pentru   arăta felul în care Brazilia și-a axat personalitatea pe 
achiziția de roluri și de reprezentări, în ultimele decenii; Vom exploara și maniera în care Brazilia și-a asumat sau nu 
valorile unui mod de comunicare adecvat a reprezentărilor achiesate pe parcursul timpului;
3  Am utilizat sintagma de filosofie pentru a întări sursele de formare ale punctelor de vedere pe care le vom expri-
ma; Nu este decât o nădăjduință proprie să sperăm că aceste vor compune un cadru rațional de anliză; Nu dorim prin 
aceste precizări să formulăm pretenții de despăgubire pentru precizările pe care le vom face, pe parcusul articolului; 
Vorbim, aici, de procurarea unui sens personal de analiză, ce se identifică cu propriile abordări ale autorului; 



83UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

prezenței acestora, precum și în măsura posibilității afirmării unor insuficiențe de 
descompunere4.

Majoritatea analiștilor își dezvoltă încrederea în verificarea înclinațiilor și 
aplicațiilor de redefinire a geografiilor economice și politice mondiale. Elementul 
important al emergenței unor noi actori în cadrul acestor geografii, care oferă un grad 
de control și de consecvență analizelor produse, este reprezentat de generalitățile 
de citire adecvată a transformărilor produse în mediul internațional de securitate. 
Alți analiști sunt de părere că aceste puncte de vedere declară o pledoarie potrivită 
timpurilor potrivite5. Balansarea teoretică, respectiv balansarea unei perspective de 
analiză împotriva alteia și generarea unei apariții prin înlocuirea unei perspective cu 
alta, pare să dețină actualmente o expansiune mult mai stinsă6. Dezvoltareaneconomică 
și de securitate a unor noi geografii planetare nu a fost o concepție profetică. Nici nu 
este  stare de fapt, ce pur și simplu, s-a întâmplat, fără expresii descriptive teoretice7. 
Limbajul de dezvoltare a fost mereu profesat de Nordul Planetar, în timp ce Sudul 
Planetar a avut mereu o poziție subordonată. Dacă Nordul și Sudul au fost priviți 
când paralel8,când contrastant9, nici în prezent tendințele de dezvoltare ale Sudului 
nu au repurtat o rezultantă de schimbare a unghiului de reflecție. Forțarea detaliilor 
unor astfel de reprezentări ar produce analize care să ademenească insinunat o stare 
de perpetuă disonanță între cele două modele de reprezentare. Există, în schimb, oare 
state care să intenționeze să nu se subordoneze unor idealuri prefigurante? Există oare 
state din Sud care să regăsească modele de aparentă raportare și la criteriile stabilite 
pentru Nord? Există oare state din Nord care, involuntar, să spargă tiparele acestui 
model de reprezentare și să recruteze conectivității exploratorii cu state apartenente 
modelului opus? 

Cu siguranță, orice tip de conglomerare, cu forță de generalitate este abuzivă. 
Pot exista și state cu parțială sau cu totală indisponibilitate de a se intrega unei 
scheme de reprezentare în care acestea sunt încadrate de către analiști. La fel de bine, 
pot exista state care să manifeste lineamente inconsecvente cu modelul în care sunt 

4  Vom examina cu atenție aspectele propuse analizei; Poate, din perspectiva faptului că nu vom utiliza pasajele 
dificile ale abordărilor strict teoretice, vom precumpăni și posibile variante ce vor fi modificabile; Nădăjduim că 
destinatarii intențiilor noastre de cercetare vor recepta puține moduri de analiză ca fiind perfectibile; În factorii de 
decizie importanți, mărturisim loialitatea față de sistemul de convingeri prezentat; Declarăm și totala responsabili-
tate față de posibila ocurență a ne-modificării variantelor de analize alese; 
5  O interpretare redată în linii ușoare de exagerare, întrucât nici un analist nu poate rămâne agnostic la transformă-
rile repercutate în mediul internațional de securitate; Abordarea specifică a unor cauze de tranformare este regentă; 
Poate acest lucru parafrazează o situație fericită, preferabilă situației în cadrul căreia este identificată doar claritatea 
genurilor dominante; 
6  Deși, nu există nici un indiciu ca această expansiune să nu devină  o capitală promisiune pentru viitor; 
7  Tipare mai vechi care să răscumpere o capacitate de redesenare a geografiilor există; Cu toate acestea, transfor-
marea redimensionării geografiilor din puncte de echilibru opozante – Nord-Sud – nu a fost interpretată în lumina 
ultimului secol; 
8 Cu referire la legămintele față de tendințele de dezvoltare ale mediului internațional de securitate; Nordul era 
partea selectată cu abnegație și cu o lejeritate, ce nu putea fi combătută prin contrapunere cu Sudul; 
9  O opoziție directă, redată de niveluri diferite de dezvoltare economică, precum și de comportamente de selecție 
diferite în privința regimurilor felurite;
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plasate, deși nutresc și o acceptabilitate față de încadrarea lor propriu-zisă. Dacă 
vom folosi condeiul analitic pentru a face forme de monopol, care să nu accepte 
nici un fel de element de detașare față de cuprinderea propusă, ar fi foarte greu să 
nu recunoaștem ramurile de erori ce pot izvorâ din asemenea determinări10. Acestea 
fiind spuse, vom face deosebirile resimțite în cazul modelului de reprezentare pe care 
îl deține Brazilia, doar dacă surselor cerințelor analitice, la care ne vom referi, vor 
intra în competiție cu universul dialogal al reprezentărilor sugerate de alți analiști.

BRICS (Brazilia/Rusia/India/China/Africa de Sud) nu este altceva decât o 
structură ulterioară a densității conceptuale în cadrul căreia se înscriu platformele 
de legitimare ale Nordului și Sudului.  După cum menționează și dicționarul de 
business Investopedia: ”[BRIC este]un acronim ce este utilizat pentru a desemna 
economiile Braziliei, Rusiei, Indiei și Chinei combinate. Consensul general asupra 
utilizării acestui termen a plecat de la mențiunea sa în Raporul Goldman Sachs din 
2003, ce specula că, până în 2050, aceste patru economii vor fi mai prospere decât 
majoritatea puterilor economic actuale”11. 

În momentul introducerii acestei definiții în cadrul dicționarului, Africa 
de Sud nu era inclusă în BRICS, terminologia consacrată fiind cea de BRIC. În 
2010, grupul a incapsulat și Africa de Sud. BRICS este un grup regional a cărui 
trăsătură principală nu este nici antagonismul, nici disfuncția. BRICS este un grup 
regional care țintește către o cât mai mare influență în cadrul procesului decizional 
internațional. Previziunea emergenței economice a acestui grup a putut fi adnotată în 
previziunile financiare internaționale, abia în 200312. 

După cum menționează și Suresh P. Singh și Memory Dube, emergența 
economică a țărilor BRICS detaliază o optică asemânătoare și pentru viitor: ”Dinamica 
emergentă a ultimei decade [pentru țările BRICS] tinde să susțină predicțiile făcute. 
Începând cu un procentajul de 10% din PIB-ul globl în anii ‘90, procentajul BRICS 
(cu incluziunea recentă a Africii de Sud în cadrul acestui forum) din PIB-ul global a 
ajuns la 25%, iar cel din comerțul global a ajuns la 15% în prezent”13. Toate statele 
BRICS sunt suportere ale unui sistem internațional policentric14. Situațiile-tip de 
10  Dorim să inferăm, prin prezentarea acestor argumente, că există corpuri de elemente eterogene prezente în fie-
care model de reprezentare și care fac, ca fiecare planimentrii ale multiplelor reprezentări pentru un stat, să aibă și 
posibilitatea de a se îndepărta, în oarecare rezerve, de la rețele inoculate;
11  http://www.investopedia.com/terms/b/bric.asp, data accesării: 15 Mai 2013, ora accesării: 17:12 p.m.;
12  Factorul decisiv pentru transformările reflectorizante suferite de țările BRICS care au semnalizat atenția opiniei 
publice internaționale, a fost, fără îndoială cel economic; Din perspectiva preferințelor de securitate ale țărilor com-
ponente, a felului în care sunt apropriate abordările incrementale ale regimurilor politice, țările BRICS experimen-
tează ciocniri de percepție succesive; 
13  Singh Suresh P., Dube Memory (2011), BRICS and the World Order: A Beginner’ Guide, Foreign Policy Ar-
ticles, March/April 2011, http://cuts-international.org/BRICS-TERN/pdf/BRICS_and_the_World_Order-A_Begin-
ners_Guide.pdf, data accesării: 12 Iulie 2013, ora accesării: 15:18 p.m.; 
14  Un sistem cu mai mulți centrii de putere, în care fiecare regiune a globului să poată fi reprezentată; O predicție 
spunea că în viitorul relativ apropriat nu vor mai rămâne nici un fel de piață emergentă, întrucât  toate regiunile 
globului vor avea țări care să fie remarcante din punct de vedere a poziției lor globale; Asemenea previziuni nu sunt, 
de fel, variante indezirabile; Dar, factorul economic este doar unul dintre factorii ce trebuie luați în considerare când 
este în discuție semnificația la nivel mondial a unui stat;
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colaborare în cadrul BRICS sunt ghidate mai mult de aspectele motorii economice. O 
altă uzuanță internă în cadrul BRICS este dată de mecanismele non-formale și non-
instituționalizate de conlucrare15. BRICS este văzută chintesențial ca o asociație de 
state, reunite sub un statut umbrelar în principal economic, cu dominanta vectorială 
de a reprezenta o autoritate a Sudului în care sunt pregătite procesele de reorientare 
globală și de redefinire a mediului de securitate16. Alături de acești analiști, Vladimir 
Davydov susține faptul că BRICS, pe viitor, nu va exersa o reacție de abandon față de 
obiectivele trasate și va reprezenta un for puternic, deși poate fi observabil în situații 
contrariante cu ale foruri inter-regionale și regionale, susținute de cele mai dezvoltate 
state ale Planetei: ”Pe parcursul următorilor 30 sau 40 de ani, mărimea economiilor 
BRIC va depăși în termeni absoluți mărimea primelor 6 economii – G6 – SUA, 
Japonia, Anglia, Germania, Franța Italia”17. 

Există o vizibilă tendință de exaltare, prezentă în cadrul acestui articol, 
referitoare la perspectiva conduitei proceselor de cooperare economică pentru 
blocul BRIC. Pentru Brazilia, în mod special, trecerile succesive prin procesele de 
transformare economică învederează bune perspective, Davydov considerând că 
Brazilia va depăși, din punct de vedere al dezvoltării economice Germania. Toți 
analiștii susțin faptul că reacțiile imediate față de tendințele economice, la nivel 
global, nu sunt exprimate prin episoade spectaculoase, ci pri unele suficient de lente 
pentru ca dispozițiile firești de menținere a dezvoltării economice să fie sustenabile. 

O cvasi-identitate de păreri este exprimată în legătură cu faptul că BRICS va 
trece toate probele de anduranță în viitorul apropiat. Termenii fundamentali definiți 
sunt cei care anticipează o viață orientată spre îndelungare în cadrul BRICS. Cea mai 
importantă problemă care reiese din cele arătate de noi este problematica extinderii, 
cu următoarele denotative: către ce regiuni se va extinde BRICS și dacă BRICS 
dorește să dezvolte o capacitate incluzivă? În opinie proprie, dacă BRICS se va 
dezvolta pentru a include, sub cupola sa, toate piețele emergente, atunci ar deveni 
o excentricitate, atât pentru mediul global de securitate, cât și pentru cel economic. 
Faptul că BRICS va lua cu asalt piețele emergente ale Planetei, sau că ele vor lua cu 
asalt BRICS este profund dubitabil18. Lâsând aceste lucruri de o parte, BRICS are un 
firmament instituțional, în cadrul mediului global, economic, dar și de securitate19, 
15  Un fapt pe care țările BRICS l-au afirmat declarativ și pentru instituțiile de guvernanță globală: favorizarea lipsei 
de instituționalizare pentru regulile de funcționalitate ale sistemului internațional; 
16  O contrapartidă la formulele Nordului de a coopera și de a prezenta harta acestor cooperări din perspectivă pro-
prie;  
17  Davydov Vladimir (2008), The Role of BRIC in the Reconstruction of International Order, Megatrend Review, 
Vol.5 (1), 2008; Vladimir Davydov susținea în cadrul acestui articol un prognostic favorabil pentru țările ce formau 
blocul BRIC; Din perspectiva autorului, era clar că formulele de cooperare nu se vor opri în viitorul apropriat; La 
ora scrierii articolului, Africa de Sud nu aderase la BRICS, schimbându-i, astfel definiția acronimală; 
18  Unele state ar putea apela la examene de conștință în ceea ce privește alegerile profesate pentru raliere – pot 
fi pline de încredere în unele state componente ale BRICS, dar, în același timp, pot fi atașate distinct de politicile 
globale implementate de alte state ale BRICS; În termenii acestor trăsături, problematici de preferință pot exista și 
în cazul statelor BRICS pentru a accepta un nou membru sau altul; Deși, dacă o declarată postură de reprezentanță 
a Sudului Global este întreținută, atunci acceptanța sau nu a unor noi membrii nu mai poate fi supusă dezbaterii; 
19  Cu referire la elementele de securitate non-tradițională, în speță de securitate socială,  ale căror finalități de 
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vrednic de considerat în parametrii de excepție. 
 Dacă am spune că succesul reprezentării sale pe plan internațional depinde 

de faptul că Brazilia este o țară membră a BRICS, atunci dimensiunea de realitate 
a afirmației nu ar fi cea potrivită. În cadrul BRICS, Brazilia nu este un caz precum 
celelalte. PIB-ul per capita al Braziliei nu este unul exorbitant, ci mediu, întocmai cu 
cel al Federație Ruse. Spre deosebire de China, Brazilia nu este ruptă de contextul unei 
abordări judicioase asupra problematicii climaterice, ci, dimpotrivă, este un activant 
pentru asigurarea unor politici globale care să amprenteze și un stil de gândire pro-
salvgardarea mediului. Ca în cazul oricărei țări în curs de dezvoltare, nevoile de 
energie ale Braziliei au evoluat împreună cu succesul dezvoltării sale economice. 
În cazul Brazilei, în schimb, s-a putut remarca o validare atractivă pentru politici 
bioeconomice care să cantoneze dezvoltarea economică pentru utilizarea durabilă a 
mediului înconjurător. 

Brazilia și păstrează o aură de bio-eficiență economică integrală. Și-a transportat 
intențiile de dezvoltare economică în asigurarea surselor energetice necesare. 
Actualmente, Brazilia este liderul mondial în ceea ce privește producția de ethanol. 
Spre deosebire de alte state din cadrul BRICS, Brazilia nu este privită cu suspiciune. 
În cadrul memoriei inter-relaționării între state, China și Rusia au o simptomatologie 
de inadaptare față de principiile operative ale sistemului internațional. Spre deosebire 
de aceste două state, Brazilia nu este percepută ca un stat hipermotivat pentru a-și 
crește prestigiul internațional, făcând în mai toate demersrurile sale economie de 
la mijloace amăgitoare pentru atingere propriilor scopuri. Brazilia este reprezentată 
în cadrul BRICS ca un stat cu autonomie de acțiune, capabil de echilibru ridicat în 
abordarea relațiilor inter-statale20. 

Brazilia pare să fie o forță de rezoluțiune în cadrul BRICS, în ceea ce privește 
balanța dintre regimuri autoritare și regimuri non-autoritare. După cum menționează 
și Elliot și Sotero, repartizare Braziliei în cadrul unui șablon de analiză poate fi greu 
de realizat: ”Brazilia este o putere chintesențial soft. [...] Brazilia este singura țară 
bine poziționată pentru a dobândi potențialul de putere climaterică, într-o lume din 
ce în ce mai preocupată cu încălzirea globală. Spre deosebire de China, Rusia sau 
chiar India, politicile de alianță ale Braziliei sunt pre-determinate: Brazilia va fi o 
putere occidentală, alăturată îndeaproape Statelor Unite, precum și statelor Europei 
Occidentale. 

Mai mult decât atât, Brazilia va continua să își proiecteze puterea soft, acest 
lucru depinzând de calitatea instituțiilor democratice adoptate încă din momentul 
instaurării unei guvernări civile în 1935, instituții care, în ochii brazilienilor, conferă 
legimitate recentei îndrăzneli diplomatice a Braziliei”21. Într-un moment în care 

organizare și de implementare au fost abordate de BRICS;
20  După cum vom arăta, Brazilia a arătat faptul că urmărește tradițiile convenționale de inter-relaționare trasate; Pre-
zintă și preferințe de cooperare mai adâncită în cadrul BRICS, fapt ce nu îi știrbește din imaginea sa de complacere 
cu regulile setate – atât în interiorul, cât și înafara BRICS;
21  Sotero Paulo, Armijo Leslie Elliott (2007), Brazil: To be or Not to Be a BRIC?, Asian Perspective, Vol.31, No.4, 
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Brazilia își evaluează totalitatea reușitelor sale diplomatice, Brazilia acaparează 
din ce în ce mai multe moduri de reprezentare. BRICS nu tinde să corecteze brutal 
eterogenitatea din cadrul blocului. Acest lucru îi permite Braziliei să aibă o libertate 
instrumentală cu totul deosebită și să își rezerve și imagini de reprezentare diferite. 
Cu siguranță, o structură de reprezentare stabilă este încadrarea Braziliei ca stat 
al Sudului Global. Brazilia nu oprește din oficiu această imagine de reprezentare. 
Dar, alipește în completare și imagini de reprezentare diferite față de alte state din 
bloc. În secțiunea următoare a acestui articol, vom prezenta felul în care acestea sunt 
reamornizate în profilul său de stat BRICS, dar și în cadrul profilului său internațional.

B. Stadialitatea Ocupării Ultimelor Niveluri de Reprezentare ale Braziliei 
în Mediul Internațional de Securitate – Recuperative sau Constructive?

Cu o tradiție veche a republicanimsului22, orice analiză durabilă la adresa 
statului brazilian trebuie să facă mențiune și de debavurarea trecutului său colonial. 
Spre deosebire de alte state, care au avut de andurat colonialismul european pe 
o perioadă de mai multe secole, istoria colonială a Braziliei a fost una extrem de 
scurtă – desfășurându-se între 1808 și 1821. Nu dorim să inferăm faptul că toate 
instrumentele de analiză, în ceea ce privește Brazilia au fost asistate de istorie. Cu 
toate acestea, există importante ștanțe pe care istoria le-a stabilit pentru modelarea și 
analiza nivelurilor de reprezentare a Braziliei în mediul internațional de securitate. 
Forma de guvernare – a republicii – nu a avut un element finit al selecției, pe 
care procedeele și cutumele sistemului dezvoltat în partea nordică a continentului 
american le-au avut. Republica a fost impusă, în cazul Braziliei, de către armată. 
Soluționarea problemelor tehnice complexe, ce au determinat decurgerea în bune 
condiții a acestor schimbări a fost preluată sub forma introducerii federalismului – 
sistemul căutat pentru o țară cu un teritoriu atât de vast. 

Datorită poziției și întinderii sale geografice, precum și datorită cumulului de 
elemente fizice ce îi compun localizarea în spațiu, volumul de amenințări externe pe 
care le-a avut de combătut Brazilia nu a fost unul în surplus. Brazilia nu a avut nevoie 
să își caute aliați pentru a-și asigura securitate granițelor sau să apeleze la orice altă 
formă congenere de ajutor extern pentru realizarea unui asemenea obiectiv. Putem 
adjudeca un asemenea comfort de gestiune și de manevrabilitatea strict preciziei 
dimensionale, conferită Braziliei de către factorii pur geografici. Cu toate acestea, 
reducerea consumului specific de garanții externe pentru asigurarea și protejarea 
integrității teritoriale, nu a însemnat desființarea statutului relevnt al Braziliei pentru 
partenerii externi. În 1970, Brazilia primește sistență tehnică din partea Statelor 
Unite ale Americii pentru dezvoltarea primei uzine nucleare23. Sfârșitul leadership-
1st of October 2007;
22  Brazilia a devenit republică în 1889, înlăturând sistemul monarhic ce a funcționat până la acea dată; 
23  Un debușeu important al lipsei de încredere s-a produs atunci când liderii militari ai Braziliei de atunci au su-
primat accesul organelor de inspecție și verificare internaționale pentru structurile construite, atrăgând oprobriul 
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ului militar s-a produs în 1985, odată cu instaurarea noului tip de republicanism24. 
Brazilia a  început atunci să își augmenteze capacitățile de confecționare a unor noi 
dimensiuni de reprezentare în cadrul sistemului internațional. 

1985 este momentul când Brazilia a început să se detașeze, cu predilecție, ca 
un stat comerciant în cadrul sistemului internațional, dar și momentul care a marcat 
finalizarea tranziției de la controlul militar la controlul civil. Momentul 1991 a fost 
un alt moment de maximă nervurare pentru statusul și nivelul de reprezentare al 
Braziliei pe plan internațional. Crearea Mercosur părea că trebuia să se realizeze. 
Și, totuși, indicii constructivi de bază nu erau mulți și păreau că se vor dezvolta în 
paralel cu mărirea rigidității negocierilor între participanți. 

Mercosur25 nu a fost o piesă finită complet obținută după modelul nevoilor 
și așteptărilor participanților. Un factor optim pentru realizarea Mercosur a fost și 
factorul potrivit căruia așteptările celor patru state fondatoare ale Mercosur erau 
cumpătate în pretenții. Era de cunoștiință comună faptul că normalizarea pentru 
cooperare intensă, în ceea ce privește relațiile comerciale, se va lăsa așteptată. 
Nici cerințele Braziliei nu au fost prezumțioase în ceea ce privește modalitatea și 
momentul atingerii acelui tarif extern comun pentru tranzitul bunurilor, mărfurilor și 
serviciilor între cele patru state care se angajaseră la adoptarea unor politici pertinente 
pentru a face acest lucru posibil. Deformațiile și întârzierile ce au apărut pe parcurs 
au ajutat foarte mult statele participante să își re-clasifice obiectivele. După formă, 
calitatea acesteia, precum și după procesele de modificare îndurate de Mercosur, 
de-a lungul anilor, pare că acesta este un alt semifabricat regional, pe care Uniunea 
Europeană l-a inspirat și  l-a redistribuit involuntar în alte extremități de lume. 
Același imbroglio – respectiv, aceeași capacitate de mimetism și de adaptabilitate 
la implicațiile mimetice – a fost generată și de Mercosur statelor membre, deși nu 
a reușit să  complinească în aceeași măsură. Brazilia și Argentina au reușit, printr-o 
deținere de duble funcțiuni – cea a planului politic intra-național și cea a capacității 
de membre ale Mercosur – să facă procesul de trecere de la militarism domestic la 
controlul civil asupra armatei, unul de succes26.  

 Cât de vastă este distanța între vechile dimensiuni ale reprezentărilor 
pentru Brazilia în mediul internațional de securitate și actualele reprezentații? Sunt 
anterioarele mai fericite decât celelalte? Există mai multe posturi de lucru, ce au 
determinat actualul nivel de reprezentare al Braziliei în mediul internațional de 
securitate. Brazilia nu este nicidecum văzută ca un actor cu o matrice de reprezentare 

aliaților americani; 
24  Termen utilizat pentru a desemna începutul unui nou proces de democratizare a Braziliei; 
25  Mercosur, Mercosul sau Ñemby Ñemuah („Piața comună a sudului”) este o organizație internațională în Ame-
rica de Sud. Țările membre sunt Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Venezuela.
26  Inevitabilul nu se putea produce doar sperând, în cazul Braziliei și Argentinei; Unii consideră implicația Merco-
sur în procesul tranzitoriu către democrație în Brazilia și Argentina irelevantă; Dar, trebuie reținut faptul că Mer-
cosur a înregistrat presiunile internaționale pentru schimbare, făcând operațiunile profilate pentru acest obiectiv 
simultan, în funcție de nivelul domestic de producere a schimbării; Au existat, astfel, mult mai multe curse active pe 
care transformarea națională le-a parcurs și pe care Mercosur le-a influențat, prin însăși faptul că a ființat;
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rară, ce caută să aclimatizeze diverse laturi polare, așa cum trebuie să facă, spre 
exemplu – China27. 

Brazil este un stat stabil ca reprezentare și unul dintre puținii actori din lumea 
emergentă care sintetizează prescripțiile necesare pentru a întrebuința un stil de mare 
forță de interacțiune cu Occidentul. Brazilia are și o legătură bazată pe consolidare 
inter-etnică cu statele apartenente continentului african: ”Brazilia este țara cu cea 
mai mare și cu cea mai densă populație de descendență africană de dinafara Africii. 
Africa are o prezență subtilă în Brazila [...] și este centrală imaginarului Braziliei 
ca națiune”28. Pentru Brazilia, relația cu statele africane, așa cum poate fi pentru 
alte state-etalon ale lumii emergente, nu poate fi un ansamblu auxiliar. Unele state 
din BRICS, privesc Brazilia ca pe un actor general iterativ al principiilor Sudului, 
dar, căruia i se pot reproșa gesturi de apropiere față de polul dezvoltat, demne de 
despăgubire. În fond, cât de funcționale poate fi un proces de proiectare al nivelurilor 
de reprezentare cu dublă comandă? 

BRICS și existența sa este de nedespărțit de formele de asociere ale Nordului 
Dezvoltat. De la naștere, voluntar sau nu, dar, cu siguranță declarativ, BRICS și-a 
asumat o politică de formare identitară prin separare. Identitatea de securitate a 
BRICS nu s-a format nici prin apoziție, nici prin opoziție față de Nordul Dezvoltat. 
Separarea a reieșit din necesitatea statelor componente de a exercita foloasele 
meritocratice de a fi putut atinge dezvoltare economică, fără politici de susținere din 
partea Nordului. Acest lucru nu a stingherit o apropiere a Braziliei și față de Nord. 
Nesupunându-se treptat procesului de loialități repetate față de Sud, Brazilia a reușit 
să genereze documentații de execuție asemânătoare și pentru cooperarea din cadrul 
Nordului. Creșterea preciziei colaborării Sud-Sud a fost o piesă în cadrul sistemului 
de lentile covergente, pe care Brazilia a sperat să îl construiască în cadrul BRICS. 
Astfel, a luat ființă trilaterala Sudică – IBSA – formată din: India, Brazilia și Africa 
de Sud.

 IBSA a fost formalizată în 2003, prin Declarația Brasilia. Un asemenea 
mecanism de cooperare arată faptul că, în cadrul specificațiilor stabilite de BRICS, 
inovații de colaborare inter-regională pot fi produse cu un succes reverberant. 
Derivatele parțiale din analiza nevoilor de prezență globală a determinat statele 
componente să găsească suficiente motive pentru a se asocia în cadrul BRICS și, în 
același timp, pentru a se detașa de reducerile de tip unic pe care le-ar prescrie BRICS. 
Prin participarea la un asemenea mecanism de cooperare inter-regional, Brazilia 
arată directa preocupare pentru consolidarea și a altor forme asociative specifice 
lumii emergente. 

Alegerea efectuată de Brazilia, cea de acordare a propriilor interese la interesele 
27  Cu referire la participarea mijlocită la regulile economice ale ordinii globale, deseori lăsate în socoteala faptului 
că încă există nedumeriri cu privire la sinceritatea Chinei în aranjamentele economice inter-statale și la apelul nomi-
nal pe care China îl face la o poziție din ce în ce mai incisivă și accentuată în mediul internațional de securitate;
28  Kier Rune (2008), Brazil`s Two Africas, or Which Africa to find in What Brazil?, Dialogos Latinoamericanos, 
No.13, 1st of January2008;
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unor țări, percepute ca non-irascibile29, arată faptul că preferințele Braziliei nu caută 
să depășească aceste caracteristici. Nimerirea momentului pentru formalizarea 
trilateralei Sudice își poate spori avantajele: ”O alianță inter-regională între Brazilia, 
India și Africa de Sud nu putea fi relevantă și nici posibilă acum 10 ani, când Brazilia 
era considerată un dezastru economic, ce avea de înfruntat inflația agresivă, precum 
și dificultățile unei recente tranziții democratice, când Africa de Sud depășea perioada 
apartheid-ului, iar India adresa amenințările nucleare regionale”30. 

Tenacitatea Braziliei la achiesarea ultimelor niveluri de reprezentare în 
mediul internațional de securitate este una extrem de ridicată: duritatea suprafaței de 
angajare a Nordului Dezvoltat nu a reprezentat o problemă pentru Brazilia. În același 
timp, politicile Braziliei sunt o coloană de ghidare pentru celelalte state  Mercosur, 
dar și pentru celelalte state BRICS. Cu siguranță, aceste niveluri de reprezentare nu 
au aceleași capacități de alimentare pentru Brazilia. În formă aerisitoare, Brazilia 
arată că se poate detașa în cadrul unui nivel de reprezentare, formând altele, în ciuda 
anevoinței procesului tehnologic de realizare a acestei detașări.

Deducții Finale și Dezbateri Viitoare

Nivelurile de reprezentare ale Braziliei sunt deopotrivă constructive și 
recuperative – constructive pentru că pot duce la dezbateri viitoare față de 
multiplicarea acestora, iar recuperative, întrucât recuperează complexul de straturi 
al unuia, în momentul exercitării altuia! 

Am arătat, pe parcursul acestui articol, faptul că Brazilia a reușit să atingă 
un nivel stabil de reprezentare. Această are o stadialitate, care se dezvoltă continuu.  
Momentul-cheie pentru nivelurile de reprezentare modernă a Braziliei în sistemul 
internațional a fost 1985. Vechile reprezentări nu au putut fi modificate cu ușurință, 
dar, Mercosur a determinat aprecierile și impulsurile necesare pentru operațiunile 
pregătitoare pentru noile niveluri de reprezentări. Să fie Brazilia o Rusie tropicală31? 
Părți semnificative de asemânare între Rusia și Brazil există. Nu există, în privința 
Braziliei, nici un plan de alunecare în privința intențiilor sale. Există interogații cu 
privire la faptul că Brazilia poate depăși limita impusă de membru al BRICS, prin 
căutarea de asocieri cu Nordul Dezvoltat. În opinia noastră, ambivalența asumată a 
Braziliei, nu îi probează nestatornicia, ci, dimpotrivă, probează o anume productivitate 
în desenarea nivelurilor de reprezentare în cadrul mediului internațional de secuitate. 
29  Politica dusă de India este cea de revitalizare a Mișcării de Non-Aliniere –proclamată în 1955 la Bandung, când 
o pleiadă de state își manifestau dorința de a exista separat de politicile sferelor de influență ale celor două superpu-
teri; Un genuin aliat poate fi găsit în Africa de Sud pentru proliferarea unor asemenea idei; La rându-i, Brazilia pare 
să își fluidizeze domeniile de interes cu aceste scopuri, deși Brazilia solicită angajări multiple în politicile sale de 
interacțiune, și de diferite orientări, după cum am arătat, pe parcursul acestui articol;
30  Sotero Paulo (2009), Emerging Powers: India, Brazil and South Africa and the Future of South-South Coop-
eration, http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/brazil.IBSAemergingpowers.pdf, data accesării: 12 Martie 
2013, ora accesării: 13:18 p.m.
31  Expresie atribuită Braziliei de fostul președinte brazilian – Fernando Henrique Cardoso. 
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Nivelurile de reprezentare ale Braziliei în mediul internațional de securitate nu au 
margini abrazive – o potențială ascensiune viitoare a Braziliei, în linii mult mai 
însemnate, nu este văzută ca un agent patogen al actualei stabilități globale. Lipsindu-i 
însușirea de a fi reprezentată ca agresivă, posibile alte acruisări, sub condiția de a fi 
dimensionate în același sens ca până acum, nu provoacă anxietăți!
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GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
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Abstract

Văzută chiar şi de Mackinder ca „zonă pivot”, bazinul Mării Negre nu 
are nevoie decât de ceea ce se numeşte „echilibru de putere” între entităţile 
statale şi non-statale cu interese strategice în acest areal. Complexitatea 
divergenţelor de interese ale statelor riverane Mării Negre şi zonei extinse a 
Mării Negre nu permit soluţionarea stărilor de insecuritate fără participarea 
şi fără o poziţie cooperantă din partea tuturor ţărilor din regiune.

Cuvinte cheie: putere, interese, securitate, insecuritate, cooperare.

SECURITY RISKS IN THE WIDER BLACK SEA AREA

Abstract

Envisaged even by Mackinder as a „pivotal area”, the Black Sea area 
only needs the so-called „power balance” between state and non-state entities 
with strategic interests in this area. The complex clashes of interest of the Black 
Sea countries and the wider Black Sea area do not allow solving insecurities 
without the participation and cooperative position of all countries in the area. 

Key words: power, interests, security, insecurity, cooperation.

Introducere

Bazinul extins al Mării Negre este o zonă a arealului geostrategic de o 
complexitate a divergenţelor relativ uşor de înţeles însă este extrem de 

grea găsirea unui consens durabil.
1 Doctorand
2 Doctorand

RISCURILE DE SECURITATE 
DIN BAZINUL EXTINS 

AL MARII NEGRE
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Conceptul de Zonă extinsă a Mării Negre este unul relativ nou şi reuneşte 

trei state membre NATO - Bulgaria, România şi Turcia, republicile ex-sovietice din 
Europa - Moldova şi Ucraina, o mare putere regională - Rusia şi cele trei republici 
din Caucazul de Sud - Armenia, Azerbaidjan şi Georgia3.

Riscurile care ameninţă securitatea zonei extinse a Mării Negre nu îşi au 
rădăcinile numai în secolul acesta, ci şi în secolele trecute şi au ca punct de pornire 
convenţii şi tratate (Convenţia de la Montreux din 20 iulie 1936), ambiţiile teritoriale, 
sferele de influenţă, interesele economice, căile de transport, resursele naturale, 
conflictele etnice, existenţa unui mozaic cultural, neînţelegerile religioase.

Alte posibile surse de insecuritate, dar cu un grad mai mare de particularizare, 
care pot fi identificate sunt:

- vecinătatea relativ apropriată dintre două zone geografice caracterizate de 
conflicte etnice şi naţionaliste, cum sunt Balcanii Europei şi Balcanii Eurasiei4 (cum 
îi place lui Zbigniew Brzezinski să numească porţiuni ale Europei de sud-est, Asiei 
Centrale) şi unde americanii şi ruşii sunt implicaţi indirect;

- posibila migraţie a populaţiei, care a fost gonită sau pur şi simplu a dorit să 
se salveze de regimuri nedemocratice, provenită din zonele marcate de tensiuni şi 
conflicte, deoarece măsurile de securizare a frontierelor terestre ale UE au devenit 
mai drastice, au crescut fluxurile migraţioniste pe rute maritime şi fluviale. Există 
rute ale migraţiei ilegale din Africa, Orientul

Mijlociu şi Orientul Extrem care traversează bazinul Mării Negre; 
- fragilitatea democraţiilor5 ce au luat fiinţă după dizolvarea Uniunii Sovietice 

(Georgia, Armenia, Azerbaidjanul);
- posibilitatea ca zona Mării Negre să devină o ţintă pentru terorismul 

internaţional, datorită noilor baze militare americane din România şi Bulgaria şi 
conflictelor etnice din Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan;

- posibilitatea apariţiei a unui conflict religios, premisele fiind date, de exemplu, 
de Armenia creştină şi un Azerbaidjan musulman;

- menţinerea ca obiect al şantajului geostrategic a unor situaţii conflictuale 
de intensitate relativă, cum este exemplul „conflictelor îngheţate” din Transnistria, 
Abhazia, Osetia de Sud şi Nagorno-Karabah. Regimurile separatiste existente în 
aceste zone creează condiţii prielnice pentru dezvoltarea contrabandei, a migraţiei 
ilegale şi a criminalităţii;

- existenţa unor zone cu un potenţial de risc ridicat în vecinătatea zonei extinse 
a Mării Negre cum este Orientul Mijlociu, graniţele Iranului, Irakului şi Turciei;

- lipsa unei legislaţii internaţionale clare şi precise în zonă, care să fie respectată 
de toţi actorii implicaţi precum şi lipsa organelor de monitorizare, prevenire şi 
control, de cooperare regională şi internaţională. Acesta fiind unul din motivele 
3  Stanislav SECRIERU, Şerban F. CIOCULESCU, Zona extinsă a Mării Negre -noua frontieră a Uniunii Europe-
ne, Cadran Politic (Revistă de analiză şi informare politică), Nr. 21, 2007
4  Zbigniew BRZEZINSKI, Marea tablă de şah, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000
5  Cristian BARNA, Ameninţări teroriste în regiunea Mării Negre, http://www.antiterorism.org/articolemain.php
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pentru care s-a propus extinderea operaţiunii Active Endeavour în Marea Neagră, 
care ar contribuii la securitatea regională, prin acţiuni de monitorizare şi chiar de 
intervenţie antiteroristă;

- combaterea celor trei categorii de trafic de armament, droguri şi uman. 
Traficul de armament este mai eficient pe rutele maritime deoarece frontierele 
terestre au devenit puternic securizate. Traficul de droguri are cu predilecţie un singur 
sens, dinspre zona Caucazului de Sud şi Afganistanului şi Pakistanului spre piaţa de 
desfacere din Occident, în jur de 90 la sută din materia primă pentru drogurile care 
se vând pe piața occidentală provenind din Afganistan și chiar fiind prelucrată acolo. 
Traficul de fiinţe umane este încurajat de fenomenul prostituţiei, reţelelor de crimă 
organizată, climatului politic instabil din unele ţări din zona extinsă a Mării Negre; 

- alt risc de securitate îl conferă posibilitatea de realizare a unei reţele organizate 
de terorism între grupările deja existente cum sunt Al Qaeda, grupările cecene şi cele 
kurde.

Stabilirea relativă a factorilor generatori de riscuri şi ameninţări

După Pontus Euxinus, Mare Maggiore, Kara Deniz, Ceornoe More, denumirile 
în greacă, italiană, turcă şi rusă, care au însemnat şi perioadele de dominaţie sau 
influenţă ale ţărilor respective, a sosit momentul american, „Black Sea”6. 

Prin „momentul american” este subliniat faptul că SUA a început să fie mai 
atentă la această zonă deoarece aici are importante interese economice, militare şi 
politice. România şi Bulgaria sprijină planurile SUA privind extinderea influenţei 
sale în Marea Neagră, prin facilitarea amplasării a patru baze americane, în România, 
la Mihail Kogalniceanu, Babadag, Smârdan şi Cincu şi facilităţi militare pe teritoriul 
Bulgariei, poligonul de la Novo Selo, baza aeriană Bezmer, ambele situate la graniţa 
cu Turcia, aerodromul de la Graf Ignatievo, precum şi a unui depozit de la Aitos. 

Această mutare a SUA l-a determinat pe fostul disident sovietic Aleksandr 
Soljenițin să afirme, într-un articol apărut pe 28 aprilie 2006 în cotidianul rus 
Moskovskie Novosti, că acţiunile NATO reprezintă o serie de „preparative pentru 
încercuirea totală a Rusiei şi uzurparea suveranităţii sale” şi să acuze NATO că 
sprijină revoluţiile din fostele state sovietice şi îşi sporeşte rolul în Asia Centrală, 
zonă tradiţională de influenţă a Rusiei.

Scopul declarat al bazelor militare americane este să faciliteze și, efectiv, să 
permită  lansarea unor campanii militare împotriva bazelor logistice ale organizaţiilor 
teroriste din Orientul Mijlociu, de unde provin cele mai grave ameninţări la adresa 
securităţii civilizaţiei occidentale.

Tot în acest context, calculele geopolitice şi ambiţiile joacă un rol important, 
iar dacă România, Bulgaria şi Ucraina consideră că, sub protecţia Alianţei, Marea 

6  Emil HUREZEANU, Aventuri la Marea Neagră, Cotidianul România Liberă din 5 iulie 2007.
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Neagră va fi mai sigură, în ceea ce priveşte Rusia şi Turcia, opiniile diferă7.
Turcia nu doreşte accesul Statelor Unite în zonă pentru că este posibil să piardă 

controlul asupra rutelor de transport către Europa a resurselor energetice. După cum 
se ştie, prin această regiune se transportă o cincime – şi cantitatea este în continuă 
creştere – din totalul resurselor minerale folosite de către statele membre ale UE şi 
statele riverane Mării Negre.

Deşi este binecunoscută rivalitatea dintre Moscova şi Ankara, faptul că NATO 
şi SUA au început să îşi facă din ce în ce mai mult simţită prezenţa în zonă le face pe 
acestea să adopte o poziţie comună prin care doresc limitarea influenţei americane.

Cel mai mult Turcia şi Rusia sunt iritate de faptul că:
- România şi Bulgaria sprijină iniţiativă americană de revizuire a Convenţiei 

de la Montreux încheiată în 1936, fapt care va duce la pierderea controlului asupra 
strâmtorilor (deplasarea navelor militare);

- NATO doreşte extinderea operaţiunii Active Endeavour din Marea Mediterană 
şi în Marea Neagră;

- Ankara nu doreşte facilitarea accesului SUA în zonă, pentru a nu pierde 
controlul asupra rutelor de transport către Europa a resurselor energetice.

- Ankara şi Moscova doresc păstrarea alianţei politice ruso-turce în bazinul 
Mării Negre pentru a-şi menţine supremaţia militară în regiune.

Poziţia adoptată de Ankara a dus la o anumită răcire a relaţiilor cu Washington-
ul. Este încă proaspăt în memoria politicienilor anul 2003, când Turcia nu a dorit 
să pună teritoriul său la dispoziţia avioanelor americane (pentru alimentarea cu 
combustibil) care participau la campania din Irak.

Însă, deşi Ankara şi Moscova par a avea poziţii comune, ele mai au încă 
reminiscenţe ale rivalităţii tradiţionale. Dovadă la cele spuse poate fi considerat şi 
faptul că Armenia are pe teritoriul său baze militare ruse şi este implicată în dispute 
teritoriale cu Azerbaidjan şi Turcia, generând atât ameninţări teroriste la adresa 
statelor învecinate, prin permiterea stabilirii de baze logistice ale organizaţiei teroriste 
Partidul Muncitorilor din Kurdistan şi a refugiaţilor armeni din Azerbaidjan, precum 
şi criminalitate organizată, prin activităţile de trafic de droguri şi de sabotare a reţelei 
ruse de transport a gazului natural.

Dintre statele riverane Mării Negre, Turcia prezintă potenţialul terorist cel 
mai ridicat, în acest complex de ameninţări asimetrice înscriindu-se o resurgenţă 
a fundamentalismului islamic, etno-separatismului kurd, ultranaţionalismul şi 
extremismul de stânga, exemple concludente fiind atentatele din Istanbul, Cesmet, 
Kusadasi şi Antalya. Deşi obiectivele vizate de terorişti au fost civile şi turistice, nu 
sunt excluse atentate asupra facilităţilor energetice sau a rutelor de transport maritim.

Sadi Cayci, expert turc în problemele dreptului internaţional al Centrului de 
studii strategice al EuroAsiei afirma că: „Washingtonul poate lansa diverse iniţiative 
pe baza normelor unanim acceptate ale dreptului internaţional şi rolului său în 
7  Laurenţiu CONSTANTINIU, Marea Neagră: un lac prea disputat, Revista Cadran Politic , Nr. 39
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lume, însă, nu are dreptul să ceară crearea unei baze americane în Marea Neagră, 
deoarece SUA nu sunt stat riveran”8.

Turcia este împotriva extinderii operaţiunii Active Endeavour în Marea Neagră, 
considerând că, în felul acesta, se va încălca Convenţia de la Montreux semnată în 
anul 1936 şi care reglementează regulile de navigaţie în strâmtorile Mării Negre. 
Turcia consideră că, pentru asigurarea securităţii în Marea Negară, sunt suficiente 
prezenţa grupului naval de cooperare operativă Blackseafor, din care fac parte forţele 
maritime-militare ale celor şase ţări din regiune, de asemenea, realizarea iniţiativei 
„Armonia Mării Negre” (Black Sea Harmony). Această iniţiativă, axată pe asigurarea 
controlului asupra navigaţiei din Marea Neagră şi care are ţeluri asemănătoare cu 
Active Endeavour, a fost lansată în anul 2004 de Turcia şi sprijinită de Rusia. 

Consolidarea NATO la Marea Neagră prezintă dublul inconvenient de a-i 
reduce Turciei importanţa strategică în cadrul Alianţei şi de a mări presiunea SUA 
asupra sa. Totodată, Turcia şi Rusia ar pierde cvasimonopolul geopolitic obţinut prin 
„Convenţia asupra strâmtorilor”.

Concluzii

O dezvoltarea superioară din punct de vedere economic, militar, politic a ţărilor 
din zona extinsă a Mării Negre nu se poate realiza fără eforturi comune şi fără o 
cooperare intensă, deoarece factorul geografic (Marea Neagră) este, chiar dacă vrem 
sau nu liantul, imuabil, ci,dimpotrivă, în multe privințe, chiar un măr al discordiei.

Analiştii din tabăra europeană consideră că, întrucât Marea Neagră a devenit 
frontiera de sud-est a Uniunii Europene, prin integrarea în UE, la 1 ianuarie 2007, 
a României şi Bulgariei, securitatea acestui continent nu poate fi realizată atât timp 
cât zona Mării Negre rămâne instabilă. Riscurile care vizează securitatea în zona 
extinsă a Mării Negre încep de la provocările apărute de reconstrucţia unor state după 
destrămarea URSS, care presupune soluţionarea unor conflicte etnice şi sociale, noi  
delimitări ale frontierelor, democratizarea, menţinerea păcii şi continuă cu:

- securitatea resurselor de energie;
- combaterea traficului de fiinţe umane, droguri şi de arme;
- combaterea criminalității transfrontaliere;
- prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă.
Pentru minimalizarea acestor riscuri şi ţinerea lor sub control, este necesară 

acţiunea coordonată din partea mai multor guverne şi organizaţii. De asemenea, 
trebuie luat în considerare faptul că regiunea Mării Negre se identifică şi cu coridorul 
energetic euro-asiatic, care permite transferul rezervelor de ţiţei şi gaze naturale din 
zona Mării Caspice şi a statelor din Asia Centrală către statele occidentale.

8  http://www.vor.ru/Romanian/Exclusives/exclusive.phtml?act=206
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Abstract

Globalizarea reprezintă o etapă extrem de importantă în evoluţia 
societăţii omeneşti. Toate sistemele, indiferent de calităţile, capacităţile, 
determinările şi specificul lor, tind spre o formă finală perfectă. Forma 
perfectă reprezintă stadiul cel mai înalt pe care îl poate stinge un sistem, 
dar şi ultimul. Forma perfectă înseamnă, de fapt, entropie zero, iar entropia 
zero se traduce prin moartea sau dispariţia acelui sistem care şi-a epuizat, 
deopotrivă, energia de structurare şi autostructurare dinamică şi complexă, 
de mişcare şi de evoluţie. 

Cuvinte cheie: globalizare, sistem, structurare.  

SECURITY IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Abstract

Globalization is an important milestone in the evolution of human 
society. All systems, abilities, and their specific measurements tend toward a 
perfect final form. Perfect form is the highest stage a sistem can reach, but the 
last. Perfect form means actually zero entropy and zero entropy translates in 
the death or disappearance of that system that has exhausted both its energy, 
structure and dynamic autostructure of motion and evolution. 

Key words: globalization, system, structure.

Globalizarea şi securitatea internaţională

Unul dintre reperele cele mai importante ale politicilor şi, în consecinţă, 
ale strategiilor de securitate – indiferent la ce nivel se constituie acestea 

– îl reprezintă procesul de globalizare. Aceasta este, de altfel, şi determinarea cea 
1 Doctorand
2 Doctorand

SECURITATEA  
ÎN EPOCA GLOBALIZĂRI
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mai generală şi cea mai acută a acestor politici şi strategii3. Ea produce, de cele mai 
multe ori – chiar şi pentru marile puteri economice şi militare şi pentru organizaţiile 
şi organismele internaţionale – pe lângă cerinţa de cunoaştere a acestui proces şi 
de reflecţie asupra lui, şi o oarecare îngrijorare şi chiar teamă. Îngrijorarea rezultă 
din desfăşurarea, în mare parte, haotică a acestui proces, deci în imposibilitatea 
controlării şi gestionării lui, iar teama se referă la ceea ce noi numim „globalizare 
negativă“, adică transfrontalierea haotică a provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor 
– îndeosebi a celor din reţelele şi organizaţiile teroriste, din lumea interlopă, din 
economia subterană, din crima transfrontalieră organizată –, dar şi din foarte multe 
alte domenii care se dezvoltă în mod independent sau aferent acestui proces, în mod 
parazitar sau protestatar. 

În această etapă de dezvoltare a societăţii omeneşti, caracterizată prin trecerea 
de la societatea industrială şi post-industrială la societatea informaţională, la societatea 
cunoaşterii, în care componenta epistemologică4 devine fundamentală, coordonatele 
securităţii se extind la întregul spaţiu internaţional, la ciberspaţiu şi chiar la spaţiul 
cosmic. Pericolele şi ameninţările, indiferent cât de mari sau cât de mărunte ar fi, ne 
privesc pe toţi. Toţi ne aflăm, mai mult ca niciodată, sub aceeaşi cupolă, în acelaşi 
mediu strategic, în acelaşi spaţiu, care s-a mondializat chiar înaintea dimensiunii 
politice şi economice. 

Acest fapt determină unele particularităţi specifice acestei epoci de tranziţie, 
dintre care cele mai importante sunt, considerăm noi, următoarele:

- pericolele şi ameninţările care privesc statele şi alte elemente componente 
ale structurilor statelor politice, economice, sociale şi culturale sunt cam aceleaşi, dar 
nimeni nu le poate eluda, ignora sau rezolva de unul singur;

- în faţa unor pericole şi ameninţări comune (pericolul nuclear, terorism, 
adâncirea polului sărăciei, recrudescenţa bolilor grave – cancer, SIDA, boli cardio-
vasculare, diabet etc. –, pericole şi ameninţări de natură cosmică şi geofizică etc.), 
statele nu reuşesc să fie pe deplin solidare, întrucât sunt încă divizate după interese 
anacronice sau reminiscente, specifice epocii industriale, concurenţiale, cu economii 
bazate pe petrol, cu centre de putere şi de influenţă, cu războaie mondiale şi strategii 
imperiale, de forţă şi de dominare;

- reţeaua impune solidaritate, iar interesele perturbă canalele prin care ar 
trebui să se realizeze această solidaritate, ceea ce se concretizează în mari bătălii în 
ciberspaţiu şi în zona resurselor;
3  Politica reprezintă expresia interesului şi a voinţei unei entităţi (comunităţi) şi se exprimă prin formularea, pe 
termen lung, mediu sau scurt, a scopurilor şi obiectivelor urmărite de acea entitate (stat, alianţă, coaliţie, uniune de 
state etc.). Această politică se pune în operă prin strategii adecvate – în cazul nostru, prin strategii de securitate şi 
apărare –, care sunt deopotrivă modalităţi de îndeplinire a acestor scopuri şi obiective fixate de decidentul politic, 
dar şi sisteme de legi, principii şi reguli de pregătire şi folosire a forţelor, mijloacelor şi acţiunilor necesare în acest 
sens, precum şi deschideri spre folosirea creativă şi eficientă a acestora. În acest sens, strategia nu este doar o metodă 
de punere în aplicare a deciziei politice, ci şi o ştiinţă şi o artă prin care se realizează, adesea în maniere ingenioase 
şi surprinzătoare, scopurile şi obiectivele fixate. 
4  General de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, RĂZBOIUL BAZAT PE REŢEA ÎN FIZIONOMIA NOILOR 
CONFLICTE MILITARE, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, Bucureşti, 2005, p. 6.
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- politica centrelor de putere şi de influenţă vine în contradicţie şi în competiţie 
cu cea a securităţii internaţionale pentru toţi;

- realitatea extrem de dură (decalaje economice imense, traume grave lăsate 
de politici agresive şi de războaie, de dezrădăcinări şi exploatări nemiloase, terorism 
haotic etc.) determină, pe de o parte, o recrudescenţă a violenţei în aproape toate 
acţiunile potrivnice globalizării şi, pe de altă parte, acţiuni şi reacţii discriminatorii, 
părtinitoare sau simpliste, ceea ce duce la o accentuare a sentimentului de insecuritate, 
deci la o internaţionalizare gravă a insecurităţii. 

În faţa acestei situaţii fără precedent în istoria omenirii, statele şi comunitatea 
internaţională au adoptat două soluţii complementare: parteneriatele strategice; 
politicile şi strategiile de securitate comune. 

„Parteneriatele se înscriu în primul rând în strategiile marilor puteri şi ale 
puternicelor organizaţii şi organisme internaţionale. Dar, în aceeaşi măsură, ele 
fac parte şi din strategiile celor care se opun intereselor marilor puteri şi celor 
ale organismelor şi organizaţiilor internaţionale.“5 Parteneriatele strategice nu 
reprezintă însă o realitate de compromis, ci o construcţie dinamică în interiorul 
mediului internaţional de securitate. Ele deja s-au generalizat şi, în viitor, vor 
predomina în relaţiile internaţionale, îndeosebi la nivelul ţărilor democratice. Ele 
reprezintă, indubitabil, un suport de stabilitate, un fundament pentru politicile şi 
strategiile internaţionale de securitate. Aceste politici şi strategii nu sunt totuşi prea 
numeroase. De regulă, aceste sunt naţionale sau de alianţă. Cele de coaliţie sunt 
conjuncturale şi nu se constituie în piloni de securitate, ci doar în realităţi construite 
în jurul unor mari piloni care se grupează, în general, în jurul a patru mari concepte: 

- conceptul economic, care generează pilonul economic; 
- conceptul politic, care generează pilonul politic;
- conceptul cultural, de unitate în şi prin diversitate, care generează patrimoniul 

şi sistemul de valori europene;
- conceptul de securitate şi apărare, care generează pilonul de securitate şi 

stabilitate şi care se individualizează pregnant, ci se mulează pe ceilalţi trei piloni, 
aşa cum şi ceilalţi trei piloni se centrează şi se concentrează în cel de al treilea – cel 
de securitate şi apărare –, care le asigură protecţie şi stabilitate.

Cei patru piloni constituie o structură de rezistenţă şi pentru Uniunea Europeană. 
Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) exprimă, în opinia noastră, cel 
de al patrulea pilon (şi nu cel de al treilea), chiar dacă, în unele documente, nu se 
vorbeşte nimic de pilonul cultural, iar cel de securitate se referă îndeosebi la un 
spaţiu comun de securitate, mai ales la securitatea internă. 

Securitatea internă a fiecărui stat şi a Uniunii, ca entitate, face parte efectivă 
din PESA, chiar dacă un astfel de concept de securitate internă este anterior celui de 
securitate europeană. 

5  General dr. Mircea Mureşan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, STRATEGIA DE PARTENERIAT, 
PARTENERIATUL STRATEGIC, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, Bucureşti, 2005, p.28.
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Aceste dimensiuni nu sunt simple speculaţii sau reduceri la forma minimă, 
esenţială, a unor politici destul de complexe şi de înstufate. Politica Europeană de 
Securitate şi Apărare este acel element care trebuie să dea siguranţă, consistenţă şi 
încredere noii construcţii, mai ales după ce frontierele ei ating, iată, ţărmurile Mării 
Negre. Falia strategică dintre Est şi Vest este pe cale de a se transforma în zonă 
de confluenţă strategică, ceea ce, în opinia noastră, va fi esenţial pentru viitoarea 
construcţie geopolitică în spaţiul eurasiatic. 

Și chiar dacă unele politici ale Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce privește 
impunerea unui anumit tip de regionalizare, pentru unele state, inclusiv pentru 
România, par, mai degrabă, amenințări grave la adresa integrității lor teritoriale, pe 
ansamblu, Uniunea Europeană începe să se prezinte și ca o entitate de securitate. 

Desigur că Uniunea Europeană răspunde încă presiunilor exercitate de unele 
țări mari, cu potențial imens, dar, probabil că, în viitor, lucrurile se vor schimba în 
bine, iar spiritul tratatelor va depăși tendințele spre o fizionomie imperială sau spre 
una asemănătoare cu cea a fostei Uniuni Sovietice. 

Politica Europeană de Securitate şi Apărare şi Strategia Europeană de 
Securitate (Strategia „Solana“) sunt deosebit de clare în acest sens. Europa dezvoltă 
o politică de bună vecinătate, de securitate şi de parteneriat, astfel încât, în viitor, 
mediul se securitate şi de stabilitate european, consolidat şi unitar, să poată fie extins 
şi dezvoltat. 

Desigur, date fiind antecedentele, sechelele atâtor războaie şi confruntări, 
fantasmele istoriei, precum şi memoria colectivă mai recentă sau mai îndepărtată, 
acest lucru nu va fi uşor. Deşi dezvoltă o politică foarte atentă, chiar prudentă, 
inclusiv în ceea ce priveşte Caucazul, Orientul Mijlociu Extins, Orientul Apropiat, 
Mediterana şi Norul Africii, continentul european, care nu este încă totuna cu Uniunea 
Europeană, are foarte multe efecte remanente de înlăturat. 

Mediul se securitate european se construieşte greu, atât din cauza moştenirilor 
încă fierbinţi ale unui trecut nu prea îndepărtat şi efectului unor politici de protecţie 
prin intoleranţă şi discriminare, exprimate prin păcile de la Westfalia din 1648, cât 
şi din cauze mai recente, cum ar fi perturbaţiile aduse de migraţiune, bătălia pentru 
resurse (Europa nu are aproape nici un fel de resurse, mai ales energetice!), dar se 
construieşte, iar acest lucru este foarte important. 

Criza a bulversat dramatic filosofia constructivă a Uniunii Europene, dar există 
semnale că Europa constructivă va continua să construiască pentru toată lumea, 
prosperitate, libertate și securitate. Cel puțin, aceasta este speranța.

Dar un astfel de obiectiv nu poate fi atins decât dacă întregul continent – şi 
nu numai spaţiul Shengen – devine un spaţiu de securitate puternic, stabil, coerent 
şi foarte bine susţinut în toate dimensiunile sale, inclusiv în cele ale securităţii din 
interiorul statelor. 
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Concluzii

În lumea de astăzi, mai mult ca oricând, a luat amploare fără precedent 
criminalitatea organizată care, de multe ori, se întrepătrunde şi cu terorismul şi conţine 
un nucleu dur, criminalitatea economico-financiară, precum şi corupţia, fenomene ce 
tind să erodeze baza sistemului economic şi să afecteze instituţiile fundamentale ale 
statului de drept, precum și pe cele internaționale, create de state pentru propria lor 
securitate.

Tot mai mult, organizaţiile criminale profită de contradicţiile generate de 
permisivitatea legii sau de lipsa unor legi, de neaplicarea legilor existente, de aplicarea 
unor modele teoretice din alte state care nu se integrează cu condiţiile concrete ale 
statului ce le împrumută, de relaţiile neadecvate dintre sferele politice, economice şi 
administrative, precum şi de ineficienţa ori slaba colaborare dintre structurile interne 
sau internaţionale abilitate în combaterea fenomenului infracţional.

În contrast cu aceste tare, organizaţiile criminale îşi menţin şi dezvoltă relaţiile 
mult mai eficient şi au un sistem de cooperare şi de lucru în timp real pentru realizarea 
scopului şi produsului infracţional, dar şi pentru spălarea banilor şi introducrea lor în 
circuitul legal statal sau multinaţional.

Mai mult decât atât, organizaţiile mafiote reuşesc să se adapteze imediat pentru 
a scăpa de măsurile întreprinse împotriva lor de către poliţie şi instituţiile justiţiei, 
ceea ce denotă faptul că există un anumit „model” mafiot care cuprinde elemente de 
tactică, „căi şi mijloace de acţiune”, foarte sofisticate şi periculoase, dar și un nivel 
strategic al acestora, care pune în operă un concept politic pe măsură al criminalității 
organizate, dar și al unor grupuri de interese generatoare de bogății imense pentru 
unii și de insecuritate pentru alții.

Infiltrarea structurilor criminalității organizate în cadrul sistemelor economice 
îngrădeşte libertatea de acces la investiţii, afectează forţa de muncă, consumul, pieţele 
de desfacere, proprietatea, capitalul, activitatea productivă, ceea ce are consecinţe 
negative asupra bunăstării populaţiei, dezvoltării economice şi chiar, în unele situaţii, 
asupra stabilităţii anumitor regiuni. 

Deşi anumite societăţi sunt mai vulnerabile decât altele şi pot suferi mai mult 
de pe urma efectelor devastatoare ale criminalităţii organizate, totuşi nicio ţară din 
lume nu este în prezent imună la influenţa distructivă a acestui flagel.   

Experienţa a demonstrat că nu există o singură abordare în combaterea crimei 
organizate care să fie cu adevărat eficientă, succesul putând fi asigurat de o gamă 
largă de strategii care acţionează în mod concertat.  

Pe acest fond, strategiile de securitate trebuiesc regândite fundamental, luând 
în calcul includerea de noi vectori în ecuaţia de siguranţă naţională a fiecarui stat. 
În contextul în care forurile continentale şi mondiale îşi canalizează eforturile pe 
direcţia identificării soluţiilor adecvate pentru eradicarea fenomenului, România şi-a 
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amplificat eforturile de contracarare a acestui flagel, atât în plan internaţional cât şi 
în plan intern. Aceste eforturi vizează alăturarea României la coaliţia internaţională, 
prin punerea la dispoziţie a întregului potenţial naţional şi intensificarea măsurilor de 
actualizare a cadrului legislativ şi implementare a acquis-ului comunitar. 
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Abstract:

Vremea strategiilor de pionierat ale securității alimentare în țările în 
curs de dezvoltare a trecut! Multe țări în curs de dezvoltare experimentează, 
cu o considerație respectabilă, măsurile acceptabile ale reformelor ce 
trebuie implementate în domeniul securității alimentare. Pentru Africa 
Sub-Sahariană, securitatea alimentară este, în continuare, un simptom ce 
trebuie tratat, neștiindu-se însă modalitatea ce trebuie folosită pentru ca 
acesta să devină tratabil. În transformarea calității acestuia, Organizația 
Națiunilor Unite (ONU) a putut accentua câteva silabe. Dar, mijloacele și 
retorica întrebuințate trebuie să cuprindă cu o cercetare nelimitată întreaga 
feonomenologie a securității alimentare, în toate exteriorizările sale.

Cuvinte-cheie: Securitate Alimentară, ONU, Diplomația ONU, Traseele 
Diplomației ONU.

FOOD SECURITY IN SUB-SAHARAN AFRICA AND THE EXTENT 
OF DIPLOMACY WITHIN THE UNITED NATIONS ORGANIZATION. 
CURRENT APPRECIATIVE ISSUES?

Abstract:

The time for pioneering strategies for food security in developing 
countries has passed! Plenty of developing countries are experimenting, 
with a respectable account, acceptable measures of reform, that need to be 
implemented in the field of food security. For Sub-Saharian Africa, food 
security is still a symptom that needs to be treated, without the know-how that 
makes it treatable. Within the transformation of the quality of this symptom, 

1  Școala Națională de Studii Politice și Administrative

SECURITATEA ALIMENTARĂ ÎN 
AFRICA SUB-SAHARIANĂ  

ȘI DIMENSIUNILE DIPLOMAȚIEI 
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 
UNITE (ONU). ACTUALITĂȚI 

APRECIATOARE?
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the United Nations Organization has been able to import some syllables. 
However, the means and the rhetoric utilized must be able to include, within 
an unlimited research, the overall phenomenology of food security, within all 
its externalizations.

Key Words: Food Security, UN, UN Diplomacy, Avenues of UN Diplomacy.

A. Secțiunile Incomplete ale Securității Alimentare în Africa Sub-
Sahariană 

În seria evaluărilor apartenente la sub-regiunea Africii Sub-Sahariene, pe lângă 
acumularea responsabilităților statalității și a consecvenței cu care acestea trebuie 
exprimate și axate în realitatea curentă, există intense preocupări cu cele mai vizibile 
efecte în înfățișarea lor socializată. 

Securitatea alimentară este aria imperativă, în cadrul căreia trebuie făcute 
evaluări, trebuie formate obligații de efectuare, și suportate sentimentele datoriei 
pentru segmentele de guvernanță și guvernare: ”Africa Sub-Sahariană este singura 
regiune a lumii, unde foametea este preconizată că se va înrăutăți pentru următoarele 
două decade, dacă nu sunt luate măsuri drastice pentru asigurarea păcii, îmbunătățirea 
guvernanței și pentru atingerea dezvoltării economice, necesare pentru întoarcerea 
acestor tendințe”2. 

Pentru Africa Sub-Sahariană, calitatea atașamentului demonstrat și cultivat 
pentru construirea unei statalități și pentru ca achiziția normelor statalității să 
dimensioneze structuri stabile, riscă să fie baricadat în cristalizări ulterioare de către 
problematica securității alimentare. În Africa Sub-Sahriană, securitatea alimentară 
continuă să domine negativ activitățile susținute pentru consolidarea statală. 
Tendințele de idealizare ale modelelor și sistemelor de guvernanță ce au dat roade, 
în alte contexte, până în prezent3 sunt surclasate, în cazul Africii Sub-Sahariene, de 
fenomene de conștientizare, într-o cu totul altă pondere de importanță. Securitatea 
alimentară în Africa Sub-Sahariană precizează nu numai concretețea acțiunilor, 
determinată de factori nefavorabili, ci și creșterea nevoii de conturare a unor politici 
intromisive din partea comunității internaționale. 

Conceptul de securitate alimentară separă două tipuri de condiționalități: 
asigurarea disponibilității hranei – prin subordonarea tuturor politicilor regionale 
pentru întrunirea unor criterii obiective, în vederea realizării unui asemenea deziderat, 
precum și asigurarea unui acces nerestricționat al tuturor membrilor unei 
comunități la hrană. În mod evident, simultaneitatea producerii celor două duce la 
2  În conformitate cu informațiile furnizate de: Food Security and Agricultural Development in Sub-Saharan Af-
rica – Building a case for more public support (2005), Policy Brief, No.1, Rome, OECD Papers, http://www.oecd.
org/tad/agricultural-policies/36784159.pdf, data accesării: 10.06.2013, ora accesării: 17:15 p.m.;
3  Cu referire asupra modelelor ce au fost probate în contextele occidentale și au suferit abateri de implementare în 
multe contexte post-coloniale; Printre aceste contexte –am putea menționa – modelul democrației parlamentare sau 
încurajarea spiritului civic în sfera definirii sau afirmării politicilor publice;
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contribuția acestora pentru un grad de constituire cât mai ridicat al conceptului de 
securitate alimentară4.

Măsurile asiguratorii – care îndepărtează orice stress și nesiguranță cu privire 
la înfăptuirea și la executarea realizabilă a conceptului de securitate alimentară – au 
o intrepiditate globală, deși ele au fost prioritizate și în contextele locale-cheie ale 
planetei5. În cadrul Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului, Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a clasificat cu antecedență, obiectivul diminuării, pe cât posibil, a 
numărului de persoane ce nu au acces la alimentație adecvată până în 20156. 

Stricto sensu, securitatea alimentară denotă dreptul la o alimentație adecvată 
conținutului nutrițional specific vârstei și efortului fizic depus de fiecare persoană. 
Latu sensu, securitatea alimentară semnalizează mecanismele și sistemele care 
fac din capabilitățile statelor pentru asigurarea hranei mai mult decât descoperiri 
norocoase. 

În Africa Sub-Sahariană, sustenabilitatea rezultatelor în privința asigurării 
securității alimentare este o mare problemă. Parlamentul European, într-unul dintre 
studiile editate, definește factorii caracterizanți ai insecurității alimentare, aceștia 
fiind reprezentați de: productivitatea agricolă scăzută, rata scăzută a investițiilor 
și cota în scădere a ajutorului de la donatori, alocat agriculturii și dezvoltării 
rurale, puterea redusă de cumpărare, infrastructura inadecvată de depozitare, de 
procesare și de distribuție, aportul alimentar insuficient și obiceiurile alimentare 
inadecvate, dezastrele naturale și legăturile dintre piețele financiare și speculația 
pe piața contractelor la termen7 – factori ce suportă corelație directă cu fenomenul 
sărăciei, precum și cu dificultățile surmontate în fața dezvoltării economice8.

Africa Sub-Sahariană indică trăsături caracteristice extrem de eterogene, 
în privința climatului și a eco-regiunilor pe care clima le evidențiază. Din aceste 
motive, o strategie pe termen lung în ceea ce privește securitatea alimentară în 
Africa Sub-Sahariană trebuie să ia în considerare distincțiile etnografice în cadrul 

4  Cu alte cuvinte, dacă una dintre aceste două condiționalități nu este îndeplinită, atunci securitatea alimentară nu 
are nici marjă de asigurare; Există și posibilitatea ca una dintre ele să fie îndeplinită într-o mai mică măsură decât 
cealaltă – în această situație, putem, în schimb, să vorbim despre coeficienți și indicatori de realizare;
5  Africa Sub-Sahariană fiind unul dintre acestea;
6  Vizibilitatea comunității internaționale în cadrul problematicii securității alimentare nu este una recentă, cel 
puțin ca urmărire consecventă; Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) menționează faptul că: ”orice 
persoană are dreptul de a asigura un standard adecvat de viață pentru sănătatea și pentru bunăstarea personală și a 
familiei sale, inclusiv dreptul la hrană”;
7  Eficacitatea Ajutorului pentru Dezvoltare în Domeniul Securității Alimentare Acordat de Uniunea Europeană 
în Africa Sub-Sahariană (2012)–Curtea de Conturi Europeană, Raportul Special nr.1, prezentat în temeiul articou-
lui 287, alineatul (4), al Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene, http://www.europarl.europa.eu/meet-
docs/2009_2014/documents/cont/dv/eca_sr12012_/eca_sr12012_ro.pdf, data accesării: 12.06.2013, ora accesării: 
12:45 a.m.;
8  Ultimii doi factori menționați în lista propusă de Parlamentul European sunt considerați de elaboratorii studiului 
ca fiind factori asupra cărora țările africane nu dețin manevrabilitate suficientă sau posibilitatea de a activa replici 
suficient de proeminente; cu alte cuvinte, ultimii doi factori menționați sunt factori cu o statură fortuită, capabili de 
repercusiuni de mare amploare, dar asupra cărora, țările africane nu pot intenta contra-măsuri de combatere și de 
prevenire;
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cărora se încadrează fiecare stat în parte. Există zone deopotrivă semi-deșertificate9, 
dar și zone în care vegetația este manifestantă. Orice măsură pentru combaterea 
hazardelor create de insecuritatea alimentară trebuie să aibă în calificativele de 
cercetare specificul fiecărei zone climaterice, aferente Africii Sub-Sahariene. 

Relația între mediu, climă, dezvoltarea urbană, sănătate a populației, precum 
și transferurile demografice urban-rural și rural-urban este una simbiotică, în privința 
securității alimentare. Accesul la securitatea alimentară în Africa Sub-Sahariană 
trebuie, în primul rând, considerat în dimensiunea sa economică. În Africa Sub-
Sahariană, există o mare concentrație de populație în zone urbane, dar care nu sunt 
raliate condițiilor de urbanizare, definite de macro-indicatorii internaționali. Zonele 
urbane ale acestei regiuni suferă de supra-populare, de precaritatea sistemelor 
sanitare, de o ascendență convulsivă a maladiilor asociate cu neglijabilitatea 
funcționării sistemelor de sanitizare, de lipsa asigurării serviciilor primare pentru o 
existență armonizată cu Indicele Dezvoltării Umane (IDU)10. Mortalitatea în cadrul 
societăților statelor Africii Sub-Sahariene este morbidă. 

Aspectele adiacente analizei fenomenului securității alimentare în Africa Sub-
Sahariană au o mare potență de retransmisie, astfel încât este foarte dificil de încadrat 
superioritatea unuia față de altele. Cu siguranță, putem vorbi despre un conglomerat de 
factori componenți și determinanți . Supra-dependența de agricultura de subzistență 
este unul dintre ele. Acesta are o legătură de reciprocitate cu inadecvarea sporirii și 
prosperării fenomenului urbanizării și a căutării unor oportunități economice care 
să prevadă, în variații acumulante, folosirea cu profit a resurselor disponibile, acolo 
unde acestea există. În ciuda liniilor de asistență internaționale11, creșterea economică 
nu este suficient de bine stimulată. 

Agricultura este doar una dintre sursele de situații și împrejurări ce trebuie 
afirmate ca întreținere: ”guvernanța slabă, interesul limitat al celor mulți, în 
defavoarea celor puțini, precum și o capacitate instituțională scheletică au contribuit 
9  ”Deșertificarea este definită de Comisia pentru Combaterea Deșertificării ca fiind o degradare a solului în ariile 
aride, semi-aride, uscate și sub-umide, rezultantă din diverși factori, incluzând variațiile climaterice și activitățile 
umane” – definiție menționată în: Solomon Ayele (2001), The Consequences of Structural Adjustment and Debt 
for Desertification and Food Security in Africa –A Literature Review and Discussion, International Journal of 
Economic Development, Vol.3, No.4, October 2001;
10  Introdus de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, IDU este un comensurator al diverselor arii ale 
dezvoltării umane, incluzând: educația, accesul la educație, calitatea sănătății, gradul dezvoltare economică al unei 
societăți, precum și alte aspecte relevante obiectivului de stimulare a progresului uman, în toate ariile specifice 
activităților umane, cu expresii semnificative de importanță pentru acestea;
11  Majoritatea fiind concretizate și oferite prin: Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, Programul 
Pentru Alimentație Mondială, Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite; Aceste programe 
au sesizat rolul important pe care îl poate juca agricultura în incitarea funcțiilor de dezvoltare economică; Există 
o serie de arii-nișă ale activității economice, ce pot îndemna ascendența economică de care Africa Sub-Sahariană 
are nevoie; Se resimte necesitatea impulsionării unor sectoare industriale alimentare specifice zonei, cu mijloace 
de productivitate, care să nu implice investiții masive; Un exemplu, în acest caz, ar fi cassava-ua; Reliefant, astfel, 
s-ar crea situații concurențiale cu alte zone producătoare, cum ar fi America Latină; Cel mai important suport ar fi 
cel endogen, nu cel oferit sub propunerile comunității internaționale; În acest mod, toate interogațiile referitoare 
la prețurile de import pentru țările Africii Sub-Sahariene, fixate de țările exportatoare, nu ar mai sta sub semnul 
incredulității și al tragerii de foloase abuzive, pe spezele țărilor de pe continentul african; 
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la politici lipsite de soliditate, ce s-au dovedit a fi inacapbile să adreseze amenințările 
la adresa agriculturii, precum și la adresa dezvoltării rurale”12. 

În baza carenței depistate în producțiile locale, rata importurilor de alimente 
crește ascensiv. Aceste date factuale acționează oarecum folosințele inspirate pentru 
care importurile de alimente au fost desemnate ca alternative. Importurile de alimente 
implică o renunțare la adresa eforturilor și a proceselor endogene. Mai mult decât 
atât, acestea încep să fie dominante ca valoare, cantitate și importanță. Principiile 
parteneriale în relațiile comerciale, pentru asigurarea cantității necesare de alimente, 
nu trebuie să preceadă mereu aplicarea, deși oferă un proces rațional, ce necesită 
o atenție deosebită. Abundența întrebărilor referitoare la interpretarea modalităților 
în care sunt efectuate importurile, în special în legătură cu stabilirea capitolelor de 
angajare a statelor furnizoare, precum și cu ansamblul de măsuri limitative care ar 
însoți aceste importuri, este incomodantă. 

Pe scurt, interogațiile principale privitoare la situația asigurării securității 
alimentare, în Africa Sub-Sahariană, sunt relative la conjunctura în care țările 
regiunii ar deveni un subiect unificat pentru exploatare. Poate fi intensificarea acestora 
nesustenabilă pentru viitorul economic al Africii Sub-Sahariene? Problematica 
ridicată de această întrebare este una cu totul controversată, ridicând multe unghiuri 
de analiză. Considerăm, prin prezentul articol, că există și limite comparative ale 
importurilor efectuate, care ar putea produce înrăuriri negative securității alimentare 
din regiune. 

În fond, statele Africii Sub-Sahariene fac parte din adevărul central al Sudului 
Global – periferia sistemului internațional, un unitar de state, într-o relație de total 
decalaj economic cu țările Nordului Global. Ca și alte state ale Sudului Global, 
țările Africii Sub-Sahariene fac parte dintr-un context post-colonial, a cărui reputație 
precede imaginea de dezvoltare statală oprimată de intervenții externe. În recenzia 
făcută cărții lui Lester Brown – Full Planet, Empty Plates –, Charles Frances 
denumește mâncarea – un bun global, aria sa de devenire, fiind cu o dublă filieră de  
susținere: atât globală, cât și locală13. 

Cât de pregnant este caracterul de endemie al sub-dezvoltării economice în 
Africa Sub-Sahariană? Răspunsul la această întrebare ține de o raportare semnificativă 
la contextul redactării sale. Întrebările, ca și răspunsurile, nu sunt singulare, ci se 
multiplică pentru oportunitatea regăsirii oricărui precedent analitic. Ca și în alte părți 
din Africa, dar și din Asia, țările Africii Sub-Sahariene au debutat în momentele-
cheie ale istoriei lor moderne, sub forma unor entități predispuse intervenției 
externe. Regiunea Sub-Sahariană a Africii a fost și ea deținătoare a unei lipse crase 

12  În conformitate cu informațiile furnizate de: Food Security and Agricultural Development in Sub-Saharan Af-
rica – Building a case for more public support (2005), Policy Brief, No.1, Rome, OECD Papers, http://www.oecd.
org/tad/agricultural-policies/36784159.pdf, data accesării: 10.06.2013, ora accesării: 17:15 p.m.;

13  În conformitate cu informațiile furnizate de: Francis Charles (2013), Full Planet, Empty Plates: The New Geo-
politics of Food Security, NACTA Journal, Vol.57, No.1, March 2013;
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de autonomie. Influențele fundamentale ale luptei pentru posesiuni coloniale ale 
puterilor europene și-au prelungit conviețuirea inițială cu politicile locale, cu mult 
după ce epoca colonială și-a trăit ultimele clipe.

Democrația și drepturile omului s-au impus ca stabilimente normative 
în cadrul regimurilor politice internaționale. Regimurile politice din Africa Sub-
Sahariană nu au putut să își permanentizeze specificul local, ci au conviețuit invariabil 
și statornic cu umbra regimurilor internaționale14. Chiar și după anii ‘70 ai secolului 
trecut, țările din Africa Sub-Sahariană au prelungit expunerea la interferențe externe. 
Este foarte greu de disociat, spre deosebire de alte zone ale globului, când autonomia 
politică a Africii Sub-Sahariene a deschis oficial drumul independenței țărilor din 
regiune și, mai ales, dacă această independență reprezintă un proiect politic viabil. 
În imperativele geo-strategice ale noilor dispoziții ale secolului XXI, Africa de Sud 
reprezintă, din păcate, singurul simbol plasat spre emulare, din regiunea extinsă a 
Africii. Segmente geografice importante ale Africii, printre care și Africa Sub-
Sahariană, coroborează încă obiectivele nerealizate ale procesului de decolonizare. 

B. Traseele Diplomației ONU – Dezvăluiri Criticabile?

În opinia acestui articol, diplomația ONU reprezintă singura intervenție 
externă ce poate cu adevărat susține probe ale circulației normelor internaționale, 
fără urme de intervenționism, prin care ar putea fi consemnate foloase nepermise15. 

ONU a fost singurul actor de pe scena internațională care a privit just și 
pătrunzător securitatea alimentară în porțiunea africană de la Sud de Sahara, fără a 
o deroga de celelalte politici regionale. Poate, în cele mai multe cazuri, abordarea 
comprehensivă a ONU, nu a căzut în capcana unor abordări de tipul efectului de 
halou, pe care unilateralismul atitudinii unor state extra-regionale le-a generat. Fără 
doar și poate, ONU a fost un practicant al progresului pentru reducerea sărăciei în 
țările Africii Sub-Sahariene, în conexiune cu problematica securității alimentare. 
Vom oferi spre prezentare, în această secțiune a articolului, un itinerar al diplomației 
ONU pentru securitatea alimentară în Africa Sub-Sahariană, introducând și o serie 
de consecvențe de raționament personale, după cum urmează:

- Introducerea necesității definirii procedeelor de guvernanță la nivelul 
regiunii Africii Sub-Sahariene, pentru combaterea sărăciei și pentru asigurarea 
14  Regimurile locale nu au avut posibilitatea de a-și dezvolta aceleași caracteristici statornice și note distinctive, 
precum regimurile din Asia, spre exemplu; Mediul în care acestea au luat naștere a fost unul mult mai volatilizant; 
Acestea au putut fi percepute, fie sub forma avertismentelor și inițativelor ONU, fie sub forma semi-obscurității 
prezenței vechilor state coloniale;
15  Operelor de intervenție ale Organizației Națiunilor Unite, în privința semnelor de exclamație ridicate asupra 
regiunii Africii Sub-Sahariene, li s-au transmis deopotrivă și critici și formulări apreciative. Cu toate acestea, ONU 
continuă să reprezinte forul internațional esențial pentru formele de organizare ale sistemului internațional, precum 
și pentru modul în care sunt dedate, redate și restituite relațiile politice dintre state. Considerăm că regiunea Africii 
Sub-Sahariene ar putea beneficia cel mai mult de pe urma volumajului intervențiilor ONU, prin intermediul politi-
cilor sale de asistență; 
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securității alimentare, dar nu ca un sistem rival celui impus în statele occidentale; 
În rapoartele, comunicările și luările sale de poziție, ONU a stimulat localismul ca 
forță majoră de interpretare a principiilor politice aplicabile, atât timp cât acesta nu 
constituie reproduceri inexacte ale celor occidentale; ONU nu a impus democratizarea 
țărilor Africii Sub-Sahariene ca un element cardinal pentru securitatea alimentară; 
Cu toate acestea, ONU a arătat declamator tonurile adecvate în care trebuie să se 
înscrie guvernanța locală, pentru ca și eforturile comunității internaționale să producă 
întrebuințări profitabile;

O suprafață slab amenajată prin asistență material-financiară, precum și 
prin asistență retorică, a fost conexiunile efectuate cu geo-spațialitatea socială, 
gradul de ocupare în piața forței de muncă, în funcție de gen16, în raporturile 
colaborative pentru securitate alimentară; Indigența calificărilor profesionale la care 
pot accede femeile în societățile africane este acută și determină sporirea cazurilor 
în care acestea tind să se preocupe cu activități agricole pentru asigurarea unui trai 
de subzistență: ”Majoritatea femeilor, etichetate ca economic active, sunt angajate 
în agricultură deoarece stadiile de educație scăzute continuă să afecteze negativ 
angajarea lor în sistemele publice sau private de ocupare a forței de muncă. În plus, 
față de contribuția familială a femeilor la întreținerea fermelor și a gospodăriilor, 
femeile preiau și sarcini economice informale, ca activități minore comerciale și de 
marketing pentru a suplimenta veniturile familiei”17; Propunerile ONU au în vedere 
asigurarea egalității de șanse, în funcție de gen; În pofida acestui lucru, porțiunea 
referitoare la imensul rol pe care îl  joacă femeile în securitatea alimentară din 
regiune, este minoritară în prezență; 

- Contactele stabilite în relațiile de analiză între participarea societală, 
participarea politică a membrilor comunităților africane, ratele îmbolnăvirii la naștere 
precum și în primii ani de viață, controlul natalității și măsuri pentru descreșterea 
impactului mortalității, nu au putut activa emergența unor indicatori clari pentru 
facilitarea adoptării unor măsuri de îndreptare a securității alimentare; Din acest 
punct de vedere, considerăm suportul acordat de ONU ca fiind unul mult prea 
sectorial18;

- Dacă viziunea holistică a putut fi evidențiată în privința configurației 
politice pe care țările Africii Sub-Sahariene o poate modela, în acte de guvernare 
16  ONU nu a atras atenția asupra unui factor deosebit de important în asigurarea securității alimentare – statutul 
femeii în societatea africană; Gesturile de îngrijire și de nutriție a familiei corespund genitivei îndatoriri a femeii. 
Slaba prezență pe piața forței de muncă a femeilor este contrabalansată de rolul centrifugal pe care acestea îl joacă 
în familie. Mai mult decât atât, femeile, în țările Africii Sub-Sahariene, sunt  și gestionatoare ale unor anteprize 
corporatiste, de mică anvergură – cum ar fi fermele de subzistență. În studiile efectuate, statutul femeii în societate 
și în mediul corporatist stă sub semnul insuficienței analitice. Politicile sugerate de ONU pentru redresarea aspec-
telor securității alimentare nu au avut în gross-plan influențele exercitate de rolul bivalent al femeii în societatea 
africană: cel de antreprenor și de sprijin familial în privința distribuirii alimentelor  precum și în privința aspectelor 
nutriționale ale alimentelor;
17  În conformitate cu informațiile furnizate de: Okoli Phyllis I., Umeh Davidson C. (2011), Food Security and 
Women in Developing Countries, Ahfad Journal, Vol.18, No.2, December 2011;
18  Exteriorizată prin fracțiuni de semnale și impulsuri de ameliorare.
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și de guvernanță, în privința ipostazelor ce ar învedera adevăratele măsuri societale 
ce țin de efectele asigurării sau lipsei de asigurare a securității alimentare, ONU 
nu a mai indus o viziune holistică. Deși introducerea unor indicatori suplimentari, 
este condamnată cu acuitate, întrucât aceștia ar putea crea mai multă confuzie, decât 
ar duce spre reinventarea de stări de lucruri și de situații, considerăm esențială o 
politică de agregare, ce ar lua în considerare toate laturile și categoriile doveditoare 
ale securității alimentare în Africa Sub-Sahariană.

Constatări Finale

O economie regională ce nu suferă de infirmitate trebuie să includă calcule 
și stabiliri nu numai ale estimărilor securității alimentare, ci mai ales, ale celei 
nutriționale, ce implică o serie de arii conexe, asupra cărora trebuie acționat tot cu 
măsuri reformatorii și asiguratorii.

Ecuațiile securității alimentare în regiune Africii Sub-Sahariene sunt 
diferențiale. În fond, regiunea însumează 48 de țări, cu rezultate diferite în domeniul 
securității alimentare, dar și cu percepții diferite asupra înfățisării finale a rezultatelor 
ce trebuie atinse. ONU rămâne cel mai important actor în domeniul securității 
alimentare în Africa Sub-Sahariană! Însă, consistența și capacitatea integratoare a 
indicatorilor utilizați nu trebuie să aibă origini sau nesigure!

Referințe Bibliografice:

1. Echols Marsha (2007), Paths to Local Food Security: A Right to Food, 
A Commitment to Trade, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.40, No.4, 
October 2007;

2. Francis Charles (2013), Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of 
Food Security, NACTA Journal, Vol.57, No.1, March 2013;

3. Eficacitatea Ajutorului pentru Dezvoltare în Domeniul Securității 
Alimentare Acordat de Uniunea Europeană în Africa Sub-Sahariană (2012)–
Curtea de Conturi Europeană, Raportul Special nr.1, prezentat în temeiul articoului 
287, alineatul (4), al Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene, http://
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/eca_ sr12012_/
eca_sr12012_ro.pdf, data accesării: 12.06.2013, ora accesării: 12:45 a.m.;

4. Food Security and Agricultural Development in Sub-Saharan Africa – 
Building a case for more public support (2005), Policy Brief, No.1, Rome, OECD 
Papers, http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/36784159.pdf, data accesării: 
10.06.2013, ora accesării: 17:15 p.m.;

5. Kaufmann Christinne, Heri Simone (2007), Liberalizing Trade in 
Agriculture and Food Security-Mission Impossible?, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, October 2007, Vol. 40, No.4, October 2007; 



113UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

6. Leidenfrost Nancy B. (1999), Hunger and Food Security – A Worldwide 
Problem, Journal of Family and Consumer Sciences, Vol.91, No.1, 1st of January 
1999;

7. Murphy Laura L., Harvey Paul, Silvestre Eva (2005), How Do We Know 
What We Know About the Impact of AIDS on Food and Livelihood Insecurity? 
A Review of Empirical Research from Rural Sub Saharan Africa, Human 
Organization, Vol.64, No.3, Fall 2005;;

8. Okoli Phyllis I., Umeh Davidson C. (2011), Food Security and Women in 
Developing Countries, Ahfad Journal, Vol.18, No.2, December 2011;

9. Solomon Ayele (2001), The Consequences of Structural Adjustment and 
Debt for Desertification and Food Security in Africa –A Literature Review and 
Discussion, International Journal of Economic Development, Vol.3, No.4, October 
2001;

10. Thompson Heather E., Berrang-Ford Lea, Ford James D.(2010), Climate 
Change and Food Security in Sub-Saharan Africa: A Systematic Literature Review, 
Sustainability 2010, 2, 2719-2733, doi:10.3390;

11. Yoon Mi Yung (2005), Internal Conflicts and Cross-Border Military 
Interventions in Sub-Saharan Africa in the Post-Cold War Era, Political and 
Military Sociology, Vol.33, No.2, Winter 2005.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013114

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Riad AWWAD1, 
Alexandru BODOLICA2, 

Andrei Felix ROATĂ3

Summary

Syrian crisis started from 15 March 2011 as popular demonstrations 
originally directed against corruption, lack of jobs and high unemployment. 
Then it turned into political rally, culminating in the civil war between the 
state army and the Free Syrian Army, the regime and the opposition. Most 
demonstrators believed that the civilized world will intervene for the Syrian 
people, but did not take into account that each country has its own political 
and economic interests. Many have asked NATO intervention, not taking into 
account that NATO has also political and military interests. 

The absence of foreign intervention in Syria is motivated by several 
factors: Not being a member of NATO, Syria has not been a priority in the 
agenda of the alliance, thereby excluding any military intervention in the 
internal conflict. Arab League has asked any intervention NATO IN Syria, 
neither the UN has not approved the intervention, especially after the veto 
exercised by Russia and China, according to norm R2P. 

It is well known the fact that the Arab countries did never had a unified 
view on the conflicts arising in the Middle East over the past centuries. Egypt 
is against any military intervention in Syria, while Qatar has requested to be 
sent to Syria Arab Peace Forces. Algeria is against foreign intervention of any 
kind, while Morocco has proposed negotiating table as the most advantageous 
option. Iraq and Lebanon are under the influence of Syrian and Iranian regime 
and thus support the regime of Bashar Al-Assad. Even the Syrian opposition 
was not firm in their desire to remove the regime and to seek foreign military 
intervention. It was confirmed that opposition members have interests in 
prolonging the war in Syria. As in all civil wars, various clans are emerging to 
pursue maximum profits in state of crisis.

1  riadawwad2004@yahoo.com
2  alexbodoli@mail.ru
3  andreiroata@ymail.com
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ALE CRIZEI SIRIENE
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Syria tends actually to separate into three mini-states: Kurdistan 
(Northern) Allawi (Latakia, Tartous) and Sunni (central and southern). Facing 
this possible trend of splitting of Syria into three mini-states, the question 
arises: where will be placed the other ethno-religious groups on new map? It 
is interesting, in particular the issue of Christians in the area that would suffer 
most from this ethno-religious partition.

Keywords: Syrian crysis, Splitting Syria, Ethno-religious groups, Military 
intervention, Syrian regime & opposition

Criza siriană a debutat la 15 martie 2011, sub forma manifestațiilor 
populare îndreptate inițial împotriva corupției, a lipsei locurilor de muncă 

şi a șomajului ridicat. Apoi s-a transformat în manifestație politică, culminând cu 
războiul civil dintre armata statului şi armata siriană liberă, dintre regim şi opoziție. 

Majoritatea manifestanților au crezut că lumea civilizată va interveni pentru 
poporul sirian, dar n-au luat în calcul că fiecare țară are propriile interese politico-
economice. Mulți au cerut intervenția NATO, neluând în calcul că NATO are, de 
asemenea, interese politico-militare. 

Dacă ar fi să discutăm de eventualitatea unei intervenții externe în Siria, în 
special a NATO, ar trebui analizate următoarele aspecte:

1. Existența unei legături între criza din Siria şi politica de securitate NATO, 
însemnând că oricare intervenție NATO într-un conflict trebuie privită din perspectiva 
reflectării acestui conflict în interesul NATO. Nefiind membră NATO, Siria nu a 
reprezentat o prioritate în ordinea de zi a Alianței, excluzând prin aceasta orice 
intervenție militară în conflictul intern din Siria. De asemenea, conflictul siriano-
israelian împiedică intervenția militară NATO la granița cu Israelul. 

2. Intervenția trebuie să aibă aprobarea Consiliului de Securitate al ONU. În 
cazul Siriei, nici Liga Arabă nu a cerut intervenția NATO, nici în consiliul ONU nu a 
fost aprobată intervenția, mai ales după veto-ul exercitat de Rusia şi China, conform 
legii responsabilității de protecţie (R2P), la fel cum a fost în Libia şi în alte țări aflate 
în conflict.

3. Manifestarea unei cereri exprese a intervenției externe, din interiorul ţării 
afectate. Faptul că opoziția siriană nu constituie o grupare omogenă, ci este compusă 
din mai multe fracțiuni ideologice şi militare, a contribuit la incapacitatea de a ajunge 
la un acord comun privind solicitarea intervenției externe. De asemenea, membrii 
opoziției nici nu au luat în calcul posibilitatea unui conflict militar prelungit.
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După părerea noastră, părerile divergente din cadrul Consiliului de Securitate 
ONU în legătură cu conflictul din Siria, după legea responsabilității de protecţie şi 
trimiterea dosarului criminal împotriva civililor la Tribunalul Penal Internaţional, au 
fost influențate de opoziția siriană cumpărată de alte țări cât şi de regim, având în 
componența sa persoane fără experienţă politică şi militară. 

Este binecunoscut şi faptul că ţările arabe n-au avut niciodată o părere unitară 
privind conflictele survenite în Orientul Mijlociu de-a lungul ultimelor secole. 
Egiptul este împotriva oricărei intervenții militare în Siria, în timp ce Qatar a cerut 
să fie trimise în Siria Forțele Arabe pentru Pace. Algeria este împotriva intervenției 
externe de orice natură, în timp ce Marocul a propus masa negocierilor ca fiind cea 
mai avantajoasă opțiune. Irakul şi Libanul sunt sub influenta regimului sirian şi 
iranian şi, implicit, susțin regimul lui Bashar Al-Assad. 

Nici măcar opoziția siriană nu a fost fermă în dorința de a înlătura regimul şi a 
solicita intervenția militară externă. S-a confirmat că şi membrii opoziției au interese 
în prelungirea războiului din Siria. Ca în toate războaiele civile, îşi fac apariția diverse 
clanuri care urmăresc atingerea unui profit maxim din starea de criză.

Uniunea Europeană, la rândul său, a solicitat opoziției şi regimului sirian să 
se reunească la masa tratativelor şi negocierilor politice. Nu trebuie neglijat faptul 
că Siria dispune de o rezervă considerabilă de arme chimice, dar situația economică 
a UE nu-i permite acesteia să aibă o intervenție militară concretă în regiune. În 
contextul economic actual, toate ţările din UE şi-au micșorat bugetul de apărare, 
devenind incapabile practic să intervină în conflicte externe, care presupun costuri 
suplimentare ridicate. Israelul adoptă o poziție aparte în criza din Siria. 

Amintirile neplăcute din Afganistan, Irak şi Libia, persistă în mentalitatea 
colectivă a Occidentului şi Orientului. Pentru a preveni orice atac îndreptat asupra 
Turciei, membră NATO,  s-au introdus rachete Patriot la granița dintre Turcia şi Siria 
(877 km), pe baza articolului 5 din Tratatul de la Washington care stipulează folosirea 
forței armate în exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau colectivă, 
recunoscut prin articolul 51 din Carta Națiunilor Unite. Majoritatea opoziției militare 
siriene se află pe teritoriul Turciei. NATO a fost obligată să protejeze Turcia de forțele 
aeriene siriene şi rachetele lansate de aceasta. Amintim aici că NATO a introdus în 
războaiele împotriva Irakului din 1990 şi 2003, aceleași rachete Patriot. Câteodată 
însă, cum s-a întâmplat în cazul Iugoslaviei, o alianță dintre SUA şi UK sau altă țară 
poate să formeze o coaliţie „of the willing” şi să intervină în conflictele externe, dar 
nu sub numele de NATO. 

Ultimele evenimente din Siria pun în vizor o scenă de conflict regional 
şi internaţional. Fiecare se bate cu fiecare pe criterii etnice, sectare, religioase şi 
politice, divizați între regim şi opoziție, o opoziție multicoloră susținută de diferite 
state şi grupări rebele. 

Bashar Al Assad, alături de aliații săi – Iran, Irak şi Liban – a reușit să devină 
sufletul opoziției sectare. Regimul a planificat de la bun început şi a influențat crearea 
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unei opoziții militare, permițând acesteia să ocupe granița cu Turcia, facilitând accesul 
mujahedinilor. Vrând-nevrând, opoziția siriană a făcut exact ce şi-a dorit regimul. 

Frontul Jabhat Al Nusra şi armata liberă au ajutat regimul mai mult decât 
alții. În urma presiunii iraniene şi a guvernului actual al Irakului, s-a permis armatei 
kurde Bishmarga să pătrundă în nordul Siriei să apere kurzii. Al Quaeda, Irak şi Siria 
Islamică au atacat închisori din Irak pentru a elibera deținuții și a-i înrola să lupte în 
Siria. 

Siria, divizată în 1920 după hotărârea conducerii armatei franceze în Orient, 
gen. Henry Gouraud, conform evoluției de până în prezent tinde să se separe în trei 
mini-state: Kurd (Nord), Allawit (Latakia, Tartous) şi Sunnit (centru şi sud). 

Conform structurii etnico-religioase, Siria poate fi divizată în mai multe 
comunități. Apartenența la o comunitate religioasă este determinată, de regulă, 
prin naștere. Conform unei statistici din 2006, musulmanii constituiau între 87% şi 
90% din totalul populației (incluzând sau nu druzii). Natalitatea crescută din rândul 
musulmanilor, ce depășește cu mult natalitatea din rândul celorlalte minorități, şi de 
asemenea, numărul de emigranți musulmani redus, comparativ cu celelalte minorități, 
tind să contribuie la o creștere considerabilă a numărului adepților musulmani. 
Din totalul populației din Siria, 74% sunt sunniți, în vreme ce șiiții alcătuiesc 13% 
(allawiţi 11%, isnaşarişti 1%, ismaeliţi 0,5%, zaydis 0,5%), 3% druzi, şi 10-12% 
creștini. Nu toți sunniții sunt arabi. Majoritatea kurzilor, reprezentând peste 10% din 
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populație sunt oficial sunniți, cât şi turkmenii, care reprezintă 3-5% din populație. 
În fața acestei posibile tendințe de divizare a Siriei în trei mini-state, întrebarea 

care se ridică este:  unde vor fi plasate celelalte minorități etnico-religioase pe noua 
hartă? Este interesantă, în special, problema creștinilor din zonă, care ar avea cel mai 
mult de suferit de pe urma acestui partaj etnico-religios. 

La ora actuală, Siria este divizată în 5 regiuni: kurdă (nord), allawită (litoral), 
sunnită, Allepo şi Idlib, Damasc. 

Privind evoluția de până în prezent a crizei din regiune, ne putem aștepta, în 
viitorul apropiat, fie la o fragmentare a Siriei, soluție deloc viabilă din mai multe 
puncte de vedere, fie la o continuare a războiului dintre forțele armate ale lui Bashar 
şi opoziție, un scenariu la fel de trist şi îngrijorător pentru Siria. 

Cert e că regimul lui Bashar Al Assad nu mai e capabil să ţină sub control 
regiunile cucerite de rebeli şi, fără un sprijin militar extern, nu va reuși să mențină pe 
harta politică, pentru multă vreme, aceeași configurație a Siriei. 

Pe de altă parte, divizarea Siriei nu va aduce cu sine o ameliorare a crizei, cel 
puţin în viitorul apropiat, ci va contribui la creșterea instabilității şi insecurității în 
zonă. 
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Nu ne rămâne decât să asistăm la aceste frământări din ciclul „primăverii 
arabe” şi să urmărim evoluția conflictului din Siria, o zonă de interes strategic atât 
pentru marile puteri cât şi pentru ţările din Orientul Mijlociu.  
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Summary

Nobody can give a true and fair figure of the Kurdish people spread 
throughout the the world. Because they are persecuted in their countries of 
adoption: southern Turkey, northern Iran, Iraq and Syria, no one offers real 
data on the number Kurdish minority. Thus, many unofficial statistics circulate, 
but according to some Kurdish centers of statistics is estimated to be 30 million 
Kurds in the world of which 16 million are located in Turkey, 6 million in Iran, 
5 million in Irak, 3 million in Syria, alongside Kurds scattered in all countries.

Statistics of Syria says that about 2 million Kurds reside on its territory. 
A community of Kurdish minority is located in northeastern Syria (Al Qamishli, 
Al Hasakah, Amud, Kahtanieh, Al Malikiyah, Ayn al Arab). Another community 
is in Afrim, the Kurdish mountain, north of Aleppo. Both communities are on 
the Syrian border with Iraq and Turkey, respectively. Third Kurdish community 
is located in Damascus, Kurdish neighbourhood. Kurdish problem has arisen 
and has deepened with the collapse of the Ottoman Empire, the Sikes-Picot 
Treaty on 9 May 1916 that divided the countries under Ottoman rule between 
Syria, Iraq, Lebanon, Jordan and the current State of Israel (Palestine) and 
has outlined a new Turkish state border.

Following this treaty, Kurds remained divided, outside the political 
game and with no gain. Of course, at that time Kurdish population was less 
large. After World War II, after the revolution Barzani in Iraq and the desire of 
Kurdish people from Iran to create a state, was created Republic of Mahabad 
in Iran, known as Republic of Kurdistan. Kurds in Syria have started to demand 
their rights in the same period.

It’s useful to know that the kurdish minority is a major component of 
1  riadawwad2004@yahoo.com
2  andreiroata@ymail.com
3  alexbodoli@mail.ru
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the Syrian family. After the revolution of 2011, Syria decided to give Syrian 
citizenship to all Kurds. Kurds have left a good impression in the states where 
they lived. For example, after the Second World War in 1949, Syria had a 
Kurdish president (Husni al-Za’im), who occupied the position of Prime 
Minister, along with a large number of ministers, politicians, army leaders. 
With the revolution of 2011, the Kurdish minority tried to obtain some political 
advantage so requested its autonomy. The next step was the creation of their 
own constitution. 

Keywords: Kurdish minority, PKK, Kurds in Syria, Kurdish state

Nimeni nu poate oferi o cifră reală şi corectă a populației kurde răspândite 
pe întreg mapamondul. Deoarece sunt persecutați în ţările de adopție: 

sudul Turciei, nordul Iranului, Irakului şi Siriei, nimeni nu oferă date reale privind 
numărul minorității kurde. În aceste țări, nu există statistici etnice sau religioase 
pentru cetățeni. Astfel, circulă foarte multe statistici neoficiale, însă conform unor 
centre de statistică kurde, se estimează a fi 30 milioane de kurzi în lume dintre care: 
16 milioane sunt localizați în Turcia, 6 milioane în Iran, 5 milioane în Irak şi 3 
milioane în Siria, alături de kurzii răspândiți în toate ţările lumii. 

Statisticile din Siria afirmă că aproximativ 2 milioane de kurzi locuiesc pe 
teritoriul acesteia. După recensământul kurd din 1963, li s-a interzis kurzilor cetățenia 
siriană, dreptul la muncă sau de a asculta muzică tradițională kurdă pe teritoriu sirian. 
Acelorași represiuni au fost supuși şi kurzii din celelalte țări din regiune.

Revenind la situația din Siria, o comunitate a minorității kurde este localizată 
în nord-estul Siriei (Al Qamishli, Al Hasakah, Amuda, Kahtanieh, Al Malikiyah, Ayn 
al Arab). O altă comunitate este în Afrim, în muntele kurzilor, la nord de Aleppo. 
Ambele comunități sunt la granița Siriei cu Irak şi respectiv Turcia. A treia comunitate 
de kurzi este localizată în Damasc, în cartierul kurzilor. Problema kurdă a luat naștere 
şi s-a accentuat odată cu destrămarea Imperiului Otoman, prin semnarea Tratatului 
Sikes-Picot, la 9 mai 1916, care a împărțit ţările aflate sub ocupație otomană între 
Siria, Irak, Liban, Iordania şi actualul stat Israel (Palestina) şi a conturat o nouă 
graniță statului turc. 

În urma acestui tratat, kurzii au rămas divizați, în afara jocului politic şi fără nici 
un câștig. Bineînțeles, la acea dată populația kurdă era mai puţin numeroasă. După al 
Doilea Război Mondial, după revoluția Barzani în Irak şi din dorința kurzilor din Iran 
de a crea un stat, a fost creată Republica Mahabad în Iran, cunoscută şi sub numele de 
Republica Kurdistan. Kurzii din Siria au început să-şi ceară drepturile concomitent 
cu acea perioadă. După anii ’70, odată cu construirea barajului Al Furat, mai multe 
familii arabe au emigrat în zona kurdă. Această emigrare a fost numită centura arabă 
în zona kurdă. De atunci persistă problemele în rândul kurzilor fără cetățenie, fără 
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acte, fără drept de angajare şi înrolare în armată, şi fără căsătorii oficializate. Singurul 
drept recunoscut este de a-şi celebra sărbătoarea Newroz, la 21 martie. 

După căderea regimului Saddam în Irak în 2003, kurzii din Irak au creat un stat 
federal, un stat pașnic, dezvoltat, care beneficiază de resurse de petrol. 

Trebuie să menționăm că în zona kurdă există 12 partide politice, dintre 
care 2-3 partide sunt de centru şi militează pentru drepturile culturale ale kurzilor 
sirieni, şi nu revendică dreptul naţional, ideologic sau politic, aşa cum face PKK, 
sub conducerea lui Abdullah Öcalan. La data de 21 martie a.c., acesta a declarat că 
PKK-ul nu va mai crea conflicte militare în Turcia, ci va fi un partid exclusiv politic. 

E bine de știut că minoritatea kurdă e o componentă principală a familiei 
siriene. După revoluția din 2011, Siria a hotărât să le ofere cetățenie siriană. Kurzii 
au lăsat o impresie bună despre ei în statele în care au locuit. De exemplu, după al 
Doilea Război Mondial, în 1949, Siria a avut un președinte cu origini kurde (Husni 
al-Za’im), care a ocupat şi poziția de prim-ministru, alături de un mare număr de 
miniștri, politicieni, lideri de armată. 

Odată cu revoluția din 2011, minoritatea kurdă a încercat să obțină câteva 
avantaje politice, astfel a solicitat autonomia zonelor populate de aceasta. Următorul 
demers a fost crearea unei constituții proprii. 
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În eventualitatea unei divizări a Siriei în mini-state, se va crea un stat kurd, 
allawit şi sunnit. 

Întrebarea noastră este: care va fi viitorul creștinilor şi al celorlalte minorități: 
druzi, ismaeliţi, zaydis şi alţii? Dar, mai ales, care va fi viitorul Siriei?
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Abstract

Situația din Siria este complicată. Ceea ce se petrece aici pare de domeniul 
războaielor barbare din timpurile hălăduirilor migratorilor războinici sau, și mai 
rău, din timpul bătăliilor pentru cucerirea locului altuia de sub soare. Forțele care 
se confruntă acolo – armata regulată a statului, care apără un regim contestat (nu 
țara, sau, poate că indirect, apără și țara) – și forțe rebele înarmate care vor să dea 
jos prin violență acest regim condus de un dictator, așa cum scrie presa și cum spune 
toată lumea Bachar Al-Assad. Se declanșase un război de atriție, în care nimeni nu 
poate interveni, pentru Rusia și China se opun unei intervenții militare, dar forțele 
rebele au devenit deja o forță combatantă remarcabilă. Dar iată că se produce un 
atac chimic care are valoarea unui adevărat eveniment strategic. De ce?  

Cuvinte-cheie: atac, rebeli, armată, sirian, intervenție, fait accompli 

A FAIT ACCOMPLI IN THE SYRIAN BATTLE AREA. WHAT’S NEXT?

Abstract

The situation in Syria is complicated. What is happening here looks 
like the barbarian wars in the times of the migratory warriors or, even worse, 
in the times of the battles conquering a place under the sun which belonged 
to another. The forces clashing there – the regular state army defending a 
contested regime, not the country (although they may be defending the country 
indirectly) – and the rebel forces who wish to violently overrun this regime 
led by Bachar Al-Assad, a dictator, as the media and everybody else call him. 
An attrition war was waged, one where nobody can intervene, as Russia and 
China oppose military interventions, but the rebels have already become a 
reputable opponent. But here is this chemical attack with the size of a true 
strategic event. Why?  

Key words: attack, rebels, army, Syrian, intervention, fait accompli 

UN FAIT ACCOMPLI ÎN SPAȚIUL 
DE LUPTĂ SIRIAN. CE VA URMA?
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Résumé

La situation de Syrie est complique. Ce qu’il y se passe semble de l’époque 
des guerres barbares des temps des migrations guerrières ou, plus mal, des temps 
des batailles pour conquérir l’endroit d’autrui sous le soleil. Les forces qui se 
confrontent là-bas – l’armée régulière de l’État, qui défend un régime conteste 
(pas le pays, ou, peut-être, indirectement, elle défend le pays aussi) – et les forces 
rebelles armées qui veulent bâtir, par violence, ce régime conduit par un dictateur, 
comme écrie la presse et comme dit presque tout le monde, Bachar Al-Assaud. On a 
déclenché une guerre d’attrition, ou personne ne peut intervenir, parce que la Russie 
el la Chine s’oppose en CS du ONU a une intervention militaire, mais les rebelles 
sont devenu déjà un force combattant remarquable. E voilà une attaque chimique qui 
a l’importance d’un vrai évènement stratégique. Pour quoi ? 

Les mots-clefs: attaque, rebelles, armée, syrien, intervention, fait accompli

Încrengăturile și meandrele acestor complicații sunt numeroase și greu de 
identificat și analizat. De regulă, în țările în care puterea politică se obține 

prin votul națiunii, votul este cel care sancționează această conducere, iar atunci 
când o ia razna și crede că este investită de Dumnezeu pentru eternitate n-o mai 
votează și gata. Alegerile libere sunt măsura libertății și puterii unei nații pe actuală 
treaptă de ascensiune a civilizației umane. Deci și în Siria, ca în oricare țară de 
pe lumea aceasta – și Siria face parte din țările civilizate ale lumii, chiar dacă se 
află într-o zonă de maximă tensiune strategică și geostrategică –, votul națiunii ar fi 
trebuit să-l sancționeze pe Bachar Al-Assad și să pună în locul lui unul mai bun, mai 
de-al nației, mai de-al democrației. Dar, nici în Siria, ca în multe alte țări ale lumii, 
acest mecanism simplu nu funcționează, mai exact, nu funcționează nici corect, nici 
așa cum înțeleg unii sau alții prin termenul ”corect” și, ca atare, s-a ajuns la război. 

Războiul din Siria nu este însă un simplu război, ci un război la falia dintre 
două mari tabere, dintre două mari interese. Rusia și China s-au opus și se opun unei 
intervenții militare pentru rezolvarea situației, adică pentru înlăturarea lui Bachar Al-
Assad și instaurarea unui guvern prin alegrei libere și, automat, prin trecerea Siriei în 
zona de influență a acelei părți a comunității internaționale care a intervenit, în timp 
ce occidentalii au o altă viziune asupra modului de rezolvare a situației. Dar și unii și 
alții, deși susțin un embargo asupra armelor pentru Siria, înarmează de fapt cele două 
tabere. Recent, rușii au livrat un lot de rachete, probabil S-300, sirienilor, potrivit 
unui acord semnat mai înainte de conflict, întrucât, spun oficialii ruși, acordurile 
de acest gen se semnează pe mai mulți ani și ele se cer soluționate conform celor 
stabilite. Oricum, se știe că Siria are unul dintre cele mai performante sisteme de 
apărare antiaeriană, iar o intervenție militară ar presupune, mai întâi, neutralizarea 
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acestor mijloace. În războiul civil din țară, această solidă apărare nu folosește la 
nimic, pentru că rebelii nu au avioane și nici blindate. Atacul chimic din 21 august 
2013 a dat de gândit tuturor celor care au, într-o formă sau alta, un interes în legătură 
cu această zonă și cu evenimentele de aici. Statele Unite au desfășurat noi mijloace 
care să permită, în caz de nevoie, o intervenție în forță în Siria. Președintele Obama 
l-a avertizat pe Bachar Al-Assad că, în cazul în care acesta va depăși ”linia roșie”, 
adică folosirea armelor chimice împotriva rebelilor, se va interveni militar în Siria. 
Bombardamentele intense efectuate de armata siriană în cartierele mărginașe ale 
Damascului și în împrejurimi sunt asociate cu folosirea armei chimice – a Sarinului, 
un gaz neurotexic, mai exact, neuroparalitic – și, ca atare, cu trecerea acelei faimoase 
linii roșii de către Bachar Al-Assad. Rebelii au anunțat imediat că s-au înregistrat, în 
urma acestui atac chimic, 1300 de morți, după unii chiar 1600, iar vinovat de acest 
lucru nu poate fi decât Bachar Al-Assad, pentru el a ordonat aceste bombardamente. 

Absurdul situației create este evident. Pentru forțele guvernamentale, în 
condițiile în care – cel puțin în acea zonă dețineau inițiativa tactică – ar fi fost un act 
stupid, de sinucidere curată, mai ales că președintele Obama a amenințat explicit cu 
intervenția militară, în cazul în care vor fi folosite astfel de arme împotriva rebelilor. 
Dar armele respective n-au folosite nici măcar împotriva rebelilor, ci pur și simplu 
împotriva populației, ceea ce ar însemna, pentru regimul Assad, o a doua sinucidere, 
de data aceasta electorală, pentru că nici un om cu scaun la cap n-ar vota, sub nicio 
formă, un regim care a întrebuința arme chimice împotriva proprie populații. 

La rândul lui, regimul a anunțat că rebelii sunt, de fapt, cei care au întrebuințat 
astfel de arme. Ei ar avea toate motivele să provoace un eveniment grav, un eveniment 
de importanță strategică – atacul chimic asupra populației – care ar justifica o 
intervenția americană în sprijinul lor și împotriva lui Bachar Al-Assaud. 

ONU a trimis la Damasc specialiști care să analizeze cele întâmplate, însă 
va fi destul de greu, pe de o parte, pentru că gazul Sarin nu lasă urme și, pe de altă 
parte, pentru că formalitățile unei astfel de verificări vor face caducă aproape orice 
analiză. De aici nu rezultă că nu este necesară o analiză efectuată de experți, ci doar 
faptul că o astfel de misiune este extrem de dificilă. Probabil că experții vor fi, de 
data aceasta, ascultați, iar decidenții vor șine seama de realitate. Însuși Vladimir 
Putin, considerat a fi un susținător al regimului Assad, este de acord că problema 
siriană trebuie soluționată rapid. Pentru faptul că, cel puțin aparent, Bachar Al-Assad 
a încălcat ”linia roșie”,  americanii au luat deja primele măsuri operaționale prin care 
se creează condițiile necesare trecerii eficiente la acțiune, dacă se decide o intervenția 
militar în Siria împotriva regimului Assad. 

Președintele Barack Obama afirmă că este vorba doar de crearea unei situații 
care să-i ofere liderului sirian opțiuni suplimentare. ”Sunt oameni care reclamă 
o acțiune imediată. A ne grăbi însă pentru a face ceva care să decurgă rău ne-ar 
împotmoli în situații foarte dificile care ar putea să ne antreneze în intervenții forte 
complicate și costisitoare, care nu ar face altceva decât să alimenteze un sentiment 
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încă resentimentele din regiune.”1 Cu toate acestea, patru distrugătoare – Gravely, 
Barry, Mahan și Ramage –, dotate cu rachete de croazieră Tomahawk, s-au alăturat 
celor trei existente deja în Mediterana. Potrivit doctrinei americane o intervenție 
trebuie să fie precedată de un atac cu rachete de croazieră și alte mijloace care să 
distrugă rapid sistemul de apărare antiaeriană și să deschidă porțile intervenției, 
îndeosebi atacului aerian. În Statele Unite, Obama este acuzat, îndeosebi de către 
republicani, de pasivitate. Senatorul John McCain, susține că, prin acea linie roșie 
de care vorbea Obama, președintele sirian n-a văzut altceva decât o cale liberă 
pentru folosirea armelor chimice împotriva propriului popor. Și ministrul de externe 
britanic, William Hague, l-a acuzat în mod direct pe președintele sirian de aceste 
atacuri chimice. De aceeași părere a fost și ministrul francez de externe, Laurent 
Fabius, care a declarat că totul indică faptul că regimul sirian a comis un masacru 
chimic. Rusia consideră încă acest atac chimic ca fiind o nouă provocare a rebelilor, 
pe care o consideră ca inacceptabilă, în timp ce câteva capitale europene fac presiuni 
asupra Consiliului de Securitate al ONU pentru a decide recurgerea la forță. Moscova 
a cerut însă regimului de la Damasc să coopereze cu experții ONU și rebelilor să 
garanteze accesul acestora asupra locurilor atacurilor. 

Problema aceasta a fost discutat-o și șefii de state majore din mai multe țări 
occidentale și musulmane (Arabi Saudită, Qatar, Turcia, Marea Britanie, Franța 
Germania, Italia și Canada) care s-au reunit în Iordania, pentru a discuta, între altele, 
probleme de securitate în Orientul Mijlociu, inclusiv probleme ce țin de securitatea 
Iordaniei. Americanii au desfășurat deja în Iordania în jur de o mie de militari, 
avioane F-16 și rachete Patriot.  

Relatările de presă neutre sau anti-Assad se continuă și pe site-urile românești.
Realitatea.net, spre exemplu, relatează denunțarea ”crimei oribile comise cu arme 
chimice interzise pe plan internațional” de la finalul reuniunii de la Cairo, la care au 
participat reprezentanți ai unor țări arabe. Participanții au îndemnat CS al ONU  să 
depășească diviziunile și să pună capăt ”unui genocid efectuat de peste doi ani de 
către regimul sirian”. Este vorba de o decizie a organizației panarabe, pe care n-a 
votat-o Libanul (dara votat împotriva ei) și de la care s-au abținut Algeria și Irakul.2 

Brusc, americanii au devenit, așa cum scrie presa, foarte siguri că atacul a 
fost produs de către armata siriană, întrucât, relatează și Ziua Veche, citându-l pe 
vicepreședintele american Joe Biden, care susține că ”vinovați de această folosire 
îngrozitoare a unor arme chimice  în  Siria  sunt, fără îndoială, (membrii) regimului 
sirian“. Declarații similare au făcut și purtătorii de cuvânt ai Casei Albe Jay Carney 
şi Departamentului de Stat, Marie Harf. 

Desigur, regimul sirian continuă să nege amestecul său în acest atac, chiar 
1  http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/syrie-l-intervention-armee-en-question-la-communaute-
internationale-s-agite_1275588.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130824--149877817@258038306-
20130824150534#fKfDuP035eD6xd5g.99 
2  http://www.realitatea.net/conversatiile-armatei-siriene-despre-atacul-chimic-ascultaze-de-serviciile-americane-
de-informatii_1257281.html#ixzz2dGCaPoD5
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dacă serviciile secrete americane susțin că au ascultat o convorbire telefonică între 
un oficial al Ministerului Apărării siriene, intrat în panică, și comandantul unității de 
arme chimice, după atacul de săptămâna trecută, așa cum relatează revista Foreign 
Policy, citată de AFP, potrivit Agerpres.3 Această discuție poate fi chiar normală, în 
situația în care cineva folosește o armă, iar tu ai o unitate depozitară a acesteia și 
nu știi cum și de ce, prin ce mijloace și pentru ce s-a folosit un astfel de mijloc, cu 
consecințe extrem de grave pentru armată, pentru populație, pentru țară. Sau, cine 
știe! Nebunie și prostia lumii sunt fără limite!... Ca și interesele acesteia… Orice este 
posibil… Inspectorii ONU au vizitat o clinică în care se află o parte din victimele 
acestui atac, au colectat eșantioane din Moadhamiyad, una dintre zonele în care ar fi 
avut loc atacul asupra populației. 

Aici se pun cel câteva întrebări esențiale (din sutele care pot fi formulate în 
legătură cu acest eveniment care poate fi de importanță strategică pentru ceea ce se 
întâmplă și, mai ales, pentru ceea ce va urma în legătură cu războiul din Siria:

1. A fost, oare, un atac deliberat împotriva populației? Cu ce scop și de către 
cine? De ce ar fi lansat armata un atac împotriva populației, când, de fapt, acțiunile 
ei avuseseră succes în ultimele zile, iar lansarea unui astfel de atac era foarte clară 
că putea atrage o ripostă a unei coaliții de forțe condusă de Statele Unite și a unor 
atacuri cu rachete Tomahawk și cu aviația performantă, care ar fi însemnat efectiv 
distrugerea armatei siriene sau a centrelor sale vitale?

2. A fost oare un atac al armatei împotriva rebelilor, care, se știe, acționează 
în grupuri mici, prin surprindere, disimulându-se în rândul populației? În acest caz, 
care ar fi fost mintea aceea bolnavă care să lanseze un atac cu arme de distrugere 
în masă într-un spațiu de la contact, împotriva unor rebeli dispersați și disimulați în 
populație, știindu-se foarte clar că un atac cu Sarin și, în general, cu neuroparalitice 
(neurotoxic), acționează rapid, inclusiv asupra forțelor proprii și că făptașii nu or 
scăpa de curtea penală internațională?

3. Cum se face că un astfel de atac nu a afectat rebelii, ci doar populația, 
producând, după datele ”Medicilor fără frontiere” care au intervenit în ajutorul 
victimelor, 355 de morți?

4. A fost, oare, un atac efectuat chiar de rebeli efectiv împotriva populației, 
pentru a genera, în felul acesta, un fait accompli, acuze foarte la adresa regimului 
și, implicit, intervenția americană, întrucât Bachar Al-Assad a trecut linia roșie? În 
acest caz, cum au avut rebelii acces la astfel de arme care trebuie să fie foarte bine 
păzite de înseși forțele armate? Nu cumva chiar cu concursul celor care le asigură 
securitatea?

Să fie clar, nu știm dacă există sau nu prea multe forțe care-l susțin pe 
președintele sirian. În general, în aproape întregul Orientul Apropiat, în nordul 
Africii și în Orientul Mijlociu există o pornire clară, îndeosebi din partea tinerilor, 
3  Sursa: http://www.ziuaveche.ro/international/externe/sua-convinse-c%C7%8E-siria-a-comis-atacul-chi-
mic-186790.html
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împotriva acestor conducători pe viață, împotriva acestor matusalemici care au 
monopolizat puterea politică. Și nici nu credem că un președinte sau altul trebuie 
neapărat susținuți sau înlăturați prin forța armelor, prin războaie care pustiesc țările 
și produc suferințe uriașe. Dar, în treacăt fie spus, cine a înarmat rebelii? Dacă acești 
rebeli doreau să-l dea jos, în numele unei majorități siriene, în numele poporului 
sirian, pe președintele Bachar Al-Assad, de ce nu au apelat la calea democratică 
a alegerilor, a votului? Probabil că răspunsul la o astfel de întrebare va fi acesta: 
Pentru că un regim dictatorial nu acceptă nici calea dialogului, nici confruntarea pe 
electorat, nici calea democratică. Și atunci, singura cale pentru a-l da jos este cea a 
armelor. Dar cum să-ți asumi acest lucru într-o țară care efectiv este înarmată, care 
se pregătește de multă vreme, ca orice țară din zonă, pentru o confruntare militară 
cu armata israeliană sau cu oricare alta, inclusiv în condițiile în care americanii ar fi 
optat pentru un atac împotriva Iranului, unul din aliații Siriei? 

Oare, acești rebeli nu știau că efectul uriaș al unui astfel de război poate fi 
divizarea Siriei și chiar distrugerea ei? Au oare rebelii interesul ca țara lor – o țară 
importantă în Orientul Apropiat și în Orientul Mijlociu – să fie divizată sau distrusă? 
Ne îndoim. Dar aceleași întrebări se pun și pentru regimul de la Damasc. Și pentru 
oricare al sirian. 

Intervenția în Irak s-a efectuat, oficial vorbind, împotriva dictatorului Saddam 
Hussein, care ascundea arma de distrugere în masă. Toată lumea era convinsă că 
dictatorul de la Bagdad – cel care a pornit războiul împotriva Iranului, cel care a 
atacat Kuweitul, cel care dorea a face din Irak o mare putere în Orientul Mijlociu etc. 
etc – deține astfel de arme, mai ales după bombardarea, de către aviația israeliană, a 
reactorului experimental Osiriak de la sud de Bagdad. Realitatea era însă alta. Nici 
astăzi nu se cunosc cu precizie rațiunile războiului din Irak. Inspectorii n-au confirmat 
prezența acestor arme. Și, totuși, Bush a atacat Irakul, creând mari probleme nu doar 
pentru această țară și pentru cele din jur, ci pentru întreaga lume. Este însă foarte 
posibil ca războaiele din Orientul Mijlociu să aibă obiective mula mai profunde decât 
cele pe care le prezintă cu dezinvoltură și suficient spectacol media. Poate fi vorba, în 
aceste războaie, de o uriașă miză geopolitică.  Siria, oare, face și ea parte din această 
uriașă miză geopolitică inter sau intra-civilizațională? Vom trăi și vom vedea…

Inspectorii ONU sosiți în Siria pentru a investiga presupusul atac chimic care 
a pus pe jar comunitatea internațională au vizitat luni după-amiază o clinică în care se 
află internate o parte dintre victime, notează Agenția de presă germană dpa. Anterior, 
experții au colectat eșantioane din Moadhamiyad, unul dintre locurile în care ar fi 
avut loc atacul chimic asupra populației siriene. 

 Nu știm dacă prudența președintelui american va continua sau va lua sfârșit. 
Nu știm dacă Rusia și China vor accepta, în cadrul CS al ONU, o intervenție militară 
în Siria, de tipul celei din Libia. Lumea și opiniile sunt foarte împărțite, ca și în 
cazul Libiei. În această de-a-valma geopolitică, este foarte greu să distingi liniile 
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crevasele, zonele conflictuale și cele de confluență, arealele importante, faliile și 
conexiunile. Și cu atât mai puțin confluențele. 

Probabil că forțelor americane le vor fi necesare peste o sută de rachete 
Tomahawk, în primul atac, în prima salvă pentru a lovi cele peste 50 de ținte 
strategice, câte spun unii (tot prin presă) că au fost deja selectate, pentru a neutraliza 
apărarea antiaeriană a Siriei. Cele patru distrugătoare purtătoare de astfel de rachete 
au un număr suficient de rachete (a căror bătaie este de 2500 km) pentru mai multe 
salve. Dacă Siria dispune de sisteme S-300, este greu de crezut că avioanele F-16 
sau alte tipuri mai moderne vor putea trece în voie peste teritoriul Siriei, în cazul în 
care aceste sisteme nu sunt neutralizate. Dar Siria primește chiar în această perioadă 
noi sisteme de la ruși, onorându-se, după cum spune ministru de externe al Federației 
ruse, un contract anterior. Asemenea sisteme sunt, probabil, și în dotarea Iranului, 
dacă nu chiar și S-400. Eventuala atacare (limitată, desigur) a Siriei ar putea fi, ne 
întrebăm noi, și o testare a unui sistem de apărare antiaeriană de tipul celui din Iran? 
Tot ce e posibil. Cu strategia nu te joci. Ea își are totdeauna mendrele și capcanele 
ei. Ca și politica pe care o onorează și o pune în operă. Și, oricum, capacitatea de 
reacție a Siriei la un astfel de atac care ar veni din partea unei coaliții a unora dintre 
primele cinci-șase dintre cele mai puternice și mai înalt tehnologizate țări ale lumii 
și în condițiile în care armata siriană este deja uzată și chiar epuizată de confruntarea 
cu rebelii, este semnificativ diminuată. Dealtfel, cum bine se știe, nicio țară din lume, 
oricât ar fi de bine pregătită și de bine dotată, nu poate rezista unei lovituri efectuate 
de Statele Unite și de aliații săi, decât cu prețul unui război asimetric, de durată, cu 
urmări imprevizibile, pe care nimeni – nici chiar cele mai puternice dintre marile 
puteri – nu și-l dorește.  

Dintre sutele de comentarii care însoțesc diversele articole postate pe diferite 
site-uri, am selecționat doar două franceze, această țară fiind una dintre susținătoarele 
intervenției militare în Siria pentru soluționarea crizei de acolo:  

* (…) Je ne suis pas journaliste et pourtant j’émets des réserves sur cette 
propagande contre El-Assad. Il y a trois semaines il avait écrasé la rébellion sans 
arme chimique, et au moment où la rébellion est aux abois, il aurait utilisé cette 
arme en se mettant à dos le monde entier. Le dernier des crétin n’aurai pas fait ça. 
Comme dit le Vatican, à qui profite le crime ? Laissons les enquêteurs faire leur 
travail. J’ai un gros doute et je n’aime pas les doutes.

* L’ensemble de la presse française perd chaque jour un peu plus de crédibilité. 
Et elle ne s’en rend pourtant pas compte. La chute sera dure. Le journaliste français 
a perdu depuis longtemps ses lettres de noblesse. Ne reste que des portes voix, des 
manipulateurs d’info, d’émotionnel au service du pouvoir. Mais les ficelles sont 
grosses et les stratégies éventés. Il ne suffit plus de matraquer une information sur 
tous les tons sur tous les canaux pour berner la masse. Ça ne prend plus mais s’en 
rendent ils comptent. Tellement sûr d’eux et de leur pouvoir... Les choses bougent et 
c’est tant mieux !
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Abstract:
 

China și dreptul internațional nu sunt nici prieteni și nici inamici 
perfecți! Dreptul internațional a intrat în sfera preocupărilor Chinei mereu! 
China a avut mijloace de co-interesare față de legislația internațională, dar a 
făcut-o, în manieră proprie. În prezent, deferența Chinei față de autoritățile 
și de instituțiile dreptului internațional este o afacere ce necesită rezolvare! 
În acești parametrii, cel mai important aspect, în opinia noastră, este cine 
va produce această rezolvare. În acest articol, vom încerca să arătăm notele 
distinctive ale abordării chineze asupra legislației internaționale, pornind 
de la explicațiile factuale ale ultimelor secole și ajungând la disputele 
teritoriale, în cadrul cărora China este parte, oferind spre specificare 
exemple conotative. 
 
Cuvinte-Cheie: Respectarea Dreptului Internațional, Norme de Drept 

Internațional, Principii de Drept Internațional, Dispute Teritoriale, Recuperare 
Imperială, Tratate Inegale, Bilateralism. 

 
Abstract:

China and international law are not neither perfect, nor perfect foes. 
International has always been present in China’s sphere of preoccupations! 
China has found means of co-interesting with international legislation, but, 
has always done so, her way. Currently, China’s deferential approach towards 
the institutions and authorities of international law is an affair taht requires 
fixing. Within these parameters, the most important aspect, from our point 
of view, is the fixing-factor. Throughout this article, we will try to outline the 
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distinctive features of the Chinese approach upon international legislation, 
commencing with the factual explanations of the last centuries and coming 
across the territorial disputes, within which China is a disputing party, offering 
by specification, connotative examples. 

Key Words: Respect for the International Law, International Law Norms, 
Principles of International Law, Territorial Disputes, Imperial Recovery, Unequal 
Treaties, Bilateralism. 

A. Gestiunea Identificării Abordării Legislației Internaționale de China

Bogăția surselor bibliografice în legătură cu statul chinez2 controlează 
numeroase semnificații dominante: imaginea formării percepțiilor 

în legătură cu statul chinez este plurivalentă și este utilizată abundent. Odată cu 
această demultiplicare de însemnătate pentru statul chinez, ce nu a atins încă o stare 
de întrebuințare fără măsură, sunt împuternicite și mai multe atribute de analiză 
pentru acesta. Una dintre acestea ar fi juxtapunerea Chinei cu domeniul dreptului 
internațional, mai cu seamă, cu parataxa dintre specificitatea tipului de legalism 
pe care China îl propune pentru dreptul internațional și dimensiunea consfințită a 
dreptului internațional prin reguli și prin norme, sancționate ca valabile pentru o 
lungă perioadă de timp de acum încolo3.

China consideră o necesitate de participare exhaustivă intrinsecă definirea 
dimensionării structurii și conținutului dreptului internațional. Toate statele 
participante în cadrul sistemului internațional trebuie să nu întâmpine probleme 
critice de participare. Scopul ar fi depanelizarea forului de producere al dreptului 
internațional. Problematica ce rezidă din cele prezentate, în ceea ce privește China, 
este lipsa de participare a acesteia la cimentarea palierelor fundamentale ale 
dreptului internațional. Caracteristica necesară pentru comprehensivitatea dreptului 
internațional, din punctul de vedere al Chinei, este posibilitatea participării sale la 
toate etapele de elaborare: trecerea doar prin etapele de scanare și de înregistrare ale 
dreptului internațional nu este suficientă! 

Dacă un stat trebuie să suporte cerințele aplicației, acesta trebuie să fie 
2  Fie că este vorba despre situații de analiză cu mecanisme uni sau pluri-laterale se observă, în mai multe arii de 
literatură științifică, o abundență de lucrări de referință în ceea ce privește statul chinez; Fie este vorba despre un 
mimetism provenitor din studiul politicii externe, transportat în alte domenii de referință, fie este vorba despre un in-
teres genuin cu privire la China, ne-descris în baza unor metode de influențare inter-disciplinare; Inclinația firească, 
preluată și utilizată în diverse forme, față de China este evidentă și demonstrează exemplele concrete ale aportului 
de semnificații pentru toate lucrurile congenere statului chinez;
3  Procesul de revizuire a acestora poate fi considerat demn de executare la un moment dat, în special atunci 
când prerogativele normative vor dobândi o autoritate vetustă față de dinamismul realității; Conceperea acestora 
a fost, însă, înfăptuită, cu sarcina strategică de a le asigura durabilitatea în timp; Cine ar putea prezice că sistemul 
internațional de protecție a drepturilor omului va deveni, odată cu trecerea timpului, supus dispariției?; Ceea ce am 
vrut să arătăm este faptul că informatori pentru gradul de elocvență normativă, dar mai ales, pentru pierderea acestei 
elocvențe pe viitor sunt foarte dificil de devansat prin prezicere; Schimbarea termenilor și a condițiilor pentru care 
acestea statuează reguli și  precepte de respectare poate fi urmărită, în virtutea sesizării unor noi elemente; 
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învederat și cu responsabilitățile formulării. China – în forma statală socotită de 
regimul socialist – nu a fost recunoscută de comunitatea internațională în anii imediat 
subsecvenți ai celui de-al Doilea Război Mondial. În 1971, China a înlocuit Taiwan, în 
privința capacității de deținere a calității de membru în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. Până atunci, neavând un statut participativ la deciziile ce au fost luate, China 
consideră că trebuie să aibă responsabilități mai mari decât a rula aplicații ale 
dreptului internațional4. De aceea, pentru China, foarte importante sunt și versiunile 
de tratare a excepțiilor în privința respectării și aplicării dreptului internațional. 

Platforma comună de executare a normelor și a principiilor dreptului 
internațional nu mai poate fi aceeași pentru toți membrii comunității internaționale5. 
În funcționalitățile de bază ale sistemului internațional, soluțiile de trasabilitate a 
participanților trebuie să fie soluții incluzive și să descrie datele care să permită 
beneficii de utilizare pentru toți participanții la sistemul internațional. În fond, 
făuritorii dreptului internațional, în cadrul secolului al XIX-lea, au fost de proveniență 
europeană. După cel de-al Doilea Război Mondial, legislația internațională a fost 
definită, în rațiunile sale de maximă importanță, de actori occidentali. Din această 
perspectivă, alegerile de respectare nu mai par a fi dificile, cel puțin, din punctul de 
vedere pe care China îl adoptase. 

Natura voluntară de protejare a mărturiilor esențiale ale dreptului internațional 
trebuia, însă, păstrată. Nu numai faptul că statul chinez, în momentul declarării 
identității sale statale ca fiind comunistă, a primit numeroase răspunsuri internaționale 
incriminatoare6, ci și felul în care s-a finalizat al Doilea Război Mondial pentru 
China au contat pentru statutul internațional postbelic al Chinei. Invazia japoneză 
își lăsase semne concrete pe teritoriul chinez, precum și pe capacitatea Chinei de 
a se orienta internațional, provocând un sentiment de cinică inferioritate pentru 
aceasta. Cea mai profundă deteriorare a etichetei de mare putere a fost primită de 
China în momentul invaziei japoneze. Nici un moment de protecție suplimentară nu 
a fost oferit în momentul declarării instaurării unui regim socialist în China. Până la 
instaurare, China prezuma ca valabile formele domestice de legislație internațională. 
Ca autoproclamat regat de mijloc – regat ce reprezenta mobilitatea relativă între 
dimensiunea astrală și cea terestră, precum și un element ce oferea un raport de 
înlănțuire între acestea –, China avea statusul, precum și capacitatea de influență 
pentru a dicta ceea ce înseamnă norma internațională în anumite relații bilaterale și, 
cel puțin pentru a o influența, în altele. După 1949, China era privită ca un paria în 
4  Perspectiva Chinei este următoarea: dreptul internațional este un produs al celor puțini, dedat aplicării celor 
mulți, deși cei mulți nu au generat obârșiile de formulare, restrânse exercitării doar a unor membrii ai comunității 
internaționale; Dacă există o clasificare, în funcție de valoare și de referință, în ceea ce privește statele participante 
în cadrul sistemului internațional, atunci aceasta este dezavuată de China; 
5  Să fie acest lucru o formă de pedepsire de către China a comunității internaționale, care i-a negat, pentru o pe-
rioadă de peste două decade statutul de stat participant în cadrul sistemului internațional? O asemenea perspectivă 
vindicativă este foarte dificil de confruntat cu acțiunile reale ale Chinei, pe plan internațional, pentru a proba veridi-
citate; Cel mai probabil putem spune că statul chinez nu își regăsește suficiente aplicații-consolă în cadrul dreptului 
internațional pentru a-și legitima folosința legală a acțiunilor;
6  Cele mai multe imputau legitimitatea modului de operare; 
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sistemul internațional și, în același timp, putea doar păstra un grad de seriozitate față 
de concluziile defavorabile în care fusese pusă de relațiile internaționale ale secolului 
XX, precum și de garanțiile de onestitate ce prezumau implementarea dreptului 
internațional. 

China nu poate separa această logică de respectarea legislației internaționale. 
Abordarea Chinei nu trebuie văzută ca o abordare recesivă și inchizitorie față de 
statele ce au contribuit într-o ramură centrală de activitate la definirea regulilor 
sistemului internațional. O fostă putere imperială, a cărui statut nu era măsurat 
nicidecum prin intermediul unor instanțe comune, China și-a văzut invadate 
competențele decizionale, cu abilitate totală de influențare a afacerilor globale, după 
momentul declarării Republicii Populare Chineze și, mai ales, după apariția celei de-a 
doua Chine. De aceea, nu a putut până acum elibera de sub interogația contrariată 
preceptele de aplicare ale dreptului internațional. 

Atunci când sintagma beneficiilor se lovește de incriminare procedurală, este 
extrem de greu de căutat actele de adevărată complacere și loialitate cu propriile edicte. 
Există, după cum arătat, un sistem de note acuzatoriale cu privire la aplicabilitatea 
unor anumite trasee ale dreptului internațional. Dar, la fel de bine, abordarea chineză 
are, ca linii directoare, destul de multe puncte de întâlnire cu legislația sistemului 
internațional. Unul dintre principiile pe care China le forțează reclamant este 
principiul integrității teritoriale. Acest principiu este o machetă călăuzitoare pe 
care a arătat-o China, după momentul redefinirii statalității sale în 1949, permițând o 
observare a comportamentului de recuperare imperială a Chinei7, într-o perspectivă 
de recognoscibilitate. 

China reușește să găsească cele mai potrivite interpretări ale scopurilor sale. 
Ca stat ce a suferit mari umilințe și inechitabile rapturi teritoriale, China a reasociat 
aceste pierderi, precum și acțiunile militare de restabilire a integrității sale teritoriale, 
după 1949, evitând încarcasările care nu îi vădeau scopurile orientate în acțiuni. 
Într-un fel, China a vrut să arate răspicat sino-centralismul teritorial8 – respectiv, 
conferirea sau, după caz, căutarea tuturor posibilităților prin care aceasta a putut 
modela limite cât mai largi pentru comportamentul său de recuperare imperială. 
Formele izomorfe ale dreptului internațional nu au putut fi îmbrățișate de China, în 
distincta traiectorie culturală pe care o îmbrățișase. În opinia Chinei, izomorfismul 
dreptului internaţional indica rejectarea setului de limbaje, iterat în perioada 
următoare a epocii postbelice, când sistemul internațional intra în perioada sa 

7  Comportamentul de politică externă prin intermediul căruia China urmărește recuperarea prestigiului său 
internațional, izolând recursiv marile umilințe îndurate de China în ultimele două secole; Această izolare este o 
marcă a sentimentului de diminuare a înfrângerilor în cadrul mentalului colectiv, pentru a permite ridicarea unei 
platforme de conectare la imaginea de stat puternic pe care China a avut-o în trecut; Nicidecum, nu trebuie înțeles că 
statul chinez se partajează de trecutul său; China își acceptă trecutul pentru a lansa comportamentul de recuperare, 
dar în același timp, nu îl folosește ca bază de imagine pentru accesarea unei noi viziuni puternice de reprezentare;
8  O terminologie utilizată de Narayana Rao Gondker în: Gondker Narayana Rao (1968), The China-India Border: 
a Reappraisal, Asia Publsihing House, London;
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bipolară9. Perioada formativă a acestui limbaj lua ființă odată cu anii de început 
ai Războiului Rece. Acesta presupune un cât mai mare intervenționism din partea 
comunității internaționale în setul de medii de dezvoltare domestică – ceea ce 
presupunea maniera în care forma de guvernământ este aleasă, felul în care dorințele 
populației sunt sau nu respectate de guvernanți, tratamentul societal și politic al 
revendicărilor populare, precum și furnizarea unor pârghii pentru autentificarea și 
exprimarea dorințelor populare. Teza livrată era cea a unei suveranități limitate. Pe 
de altă parte, China era aderentă la teoria unei suveranități absolute. Acest lucru nu 
se datora modelului socialist ales pentru identificarea statalității, precum și pentru 
conturarea acesteia. 

China era autocaracterizată ca un stat care urmărea producerea convergenței 
normative cu normele sistemului internațional, dacă respectarea unei necondiționări 
desăvârșite în privința exercitării suveranității era asigurată. Spre exemplu, în 
momentul dezbaterii problematicii Tibetului în cadrul agendei de lucru a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, China a acuzat sistemul de raportabilitate a legislației 
internaționale, ca fiind unul imperialist. Dacă pentru statele Occidentului, dreptul 
internațional servea la formarea superlativului, pentru China, dreptul internațional, 
în primii ani după decretarea Republicii Populare Chineze, acesta nu era un fenomen 
comparabil cu însemnătatea pe care acesta o deținea pentru statele participante la 
modelarea sa. În fond, limitarea suveranității era și un efect al ideilor susținute de 
pozitivismul legal al secolului XX: în momentul în care un stat aderă la prevederile 
unui tratat, atunci acesta trebuie să se supună prevederilor acestuia, respectându-
și obligațiile și, în același timp, exercitându-și drepturile. Moștenirea istorică 
a acestei formule compilatoare pentru China nu a fost de bun augur, tratatele pe 
care fusese nevoită să le semneze, în cadrul secolului XX, repurtând importante 
pierderi teritoriale. China nu a moștenit sintaxa acestor structuri întocmai. Valoarea 
conținutului normativ, în opinia Chinei, trebuie să depindă de condițiile în care 
aceasta a fost măsurată și, nicidecum, nu trebuie să implementeze efecte într-o scală 
de condiții alternative, în special pentru state care au fost remaniate dintr-o aproape 
absolută capacitate decizională, la nivel global10. 

Evident, abordarea Chinei asupra legislației internaționale nu mai putea 
fi exprimată în cadrul aceluiași cod de secvențe ca în epoca imperială – politica 
externă a Chinei nu mai putea genera aceleași mișcări de rotație în jurul său, precum 
o făcea în perioada Imperiului Chinez. Singurul mod de adresabilitate față de 
noile circumstanțe în cadrul cărora se regăsea sistemul internațional era furnizarea 
principală a uzului următoarelor principii: principiul egalității suverane între state 
și principiul neamestecului în treburile interne ale altor state. Sediul materiei 
pentru aceste principii, alături de altele cinci, au fost menționate în cadrul Declarației 
Adunării Generale a ONU Asupra Principiilor de Drept Internațional, în confirmate 

9  Cu referință asupra declanșării Războiului Rece;
10  Cu referință la vechiul statut al Chinei – cel de centru al lumii pământene; 
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cu specificațiile Cartei ONU11. Acestora li se adaugă alte două principii față de 
care China manifestă înaltă loialitate în comportamentul său de politică externă: 
principiul inviolabilității teritoriilor și principiul integrității teritoriale a statelor 
– principii regăsite în textul Actului Final al Conferinței de la Helsinki din 1975. 
China apelează, în disputele teritoriale, precum și în ceea ce privește redobândirea 
vechilor posesiuni teritoriale, dar și  pentru acceptarea condițiilor din acțiunile sale 
juridice pentru dobândirea unor noi teritorii, la aceste principii. Acestea sunt principii 
construite pe schimbul de informații și de relații bilaterale între statele componente 
ale sistemului internațional. 

De la începutul Republicii Populare Chineze, China a dorit să convertească 
semnalele de percepție față de sine ale celorlalte state în instrumente ale unei 
imagini pașnice12. Astfel, în diplomația politico-juridică a Chinei, trebuiau incluse 
respectarea și promovarea principiilor cooperării între state și nerecurgerii la forță 
și la amenințare cu forța13. Un nou nivel de prezentare trebuia să fie susținut și 
de o nouă imagine, a cărui aplicabilitate se baza pe mai multe straturi normative, 
după cum s-a arătat. Mao Tse-Dong a introdus modelul optimizat de această imagine, 
deslușind conceptele de: cooperare pe baze egalitare, dobândirea și generarea unor 
beneficii mutuale în relațiile inter-statale, precum și respectul pentru suveranitate 
și pentru integritate teritorială. Conceptele evidențiate de Mao erau detectabile 
și în stocul de proveniență al legislației internaționale. Spre beneficiul întregii lor 
aplicații, China, așa cum a procedat de mai multe ori, a stabilit chinezismul normelor 
globale, apropriindu-și libertatea de a folosi orice structură-standard de norme și 
principii în beneficiul acțiunilor sale. Cea mai importantă convertire a vechilor 
concepții imperiale față de ordinea politico-juridică a sistemului internaționale este 
îmbrățișarea principiului de cooperare pe baze egalitare. Traseele vechii abordări 
erau diferite. Acestea observau o ierarhie a lumii social-cotidiene, transportată în 
cadrul relațiilor dintre state, precum și dintre alte organisme cu o viață stimulantă 
în cadrul sistemului internațional. Nu existau devansări de ordine în cadrul 
sistemului internațional, întrucât sistemul internațional căpăta semnificații precise 
prin centripetismul Regatului de Mijloc. Dimensiunea temporală a sistemului 
internațional era reprodusă tot de nuanțările Chinei. 

După cum explică și Stefan Kroll într-un articol cu o remarcabilă referire 
informațională, China nu a avut nevoie de tradiția legală internațională, întrucât avea 
propria formă de sisteme de coordonate  față de cum ar trebui să arate legislația 
11  Acestora li se adaugă încă trei principii, menționate în cadrul  Actului Final de la Helsinki din 1975, formând 
cuantumul de zece principii esențiale ale dreptului internațional , edictate pentru reglementarea relațiilor de coo-
perare între state;
12  Era vorba despre o nouă imagine, care nu dorea să se rupă total de imaginea modelului imperial, întrucât nu re-
stituia anulării importanța Chinei în afacerile globale; Cu toate acestea, menținea ca frecventă imaginea unui stat ce 
dorește să conviețuiască pașnic, alături de ceilalți actori,  în cadrul sistemului internațional; Era o imagine disuasivă 
pentru ca noul stat nu numai să fie acceptat de celelalte, dar, în același timp, să fie tratat hotărâtor ca un partener 
demn de încredere; 
13  Principii originate tot de:  Declarației Adunării Generale a ONU Asupra Principiilor de Drept Internațional, în 
confirmate cu specificațiile Cartei ONU; 
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internațională. Tradiția chineză a dreptului internațional dădea note, precum și 
indicații precise, pentru modurile de recomandare ale dreptului internațional. 
Ciocnirea rezultată între tradiția locală a dreptului internațional și tradiția dreptului 
internațional, în versiunea global acceptată, căreia China a trebuit să i se adapteze, a 
fost unul dintre termenii sumei neefectuate de calculi condiționali, la care China nu 
se aștepta. Imaginea de stat pașnic, în confluență parțială cu legislația internațională, 
s-a produs sub valoarea presiunii de adaptare14: ”Cazul Chinei este reprezentativ. 
Traducerea și medierea doctrinelor de drept internațional de către elitele locale din 
Asia și din Țările Americii Latine, inclusiv din China, a fost un caz de disimilitudine 
pentru China, datorită distincției tradiției locale a dreptului internațional, precum 
și distincției culturale a Chinei, în general. Chiar dacă China încheia în secolele 
XVIII și XIX tratate cu Rusia, care respectau principiile dreptului internațional, de 
sorginte europeană, guvernele diferitelor provincii ale Chinei, au rămas la abordarea 
tradițională asupra dreptului internațional, practicat în relațiile inter-statale cu statele 
asiatice”15. 

Sentimentul continuității tradițiilor locale, menținerea devianțelor de la dreptul 
internațional, au fost cele care au dat Chinei sentimentul identității personale în 
cultura juridică globală a normelor și principiilor legislației internaționale. Sistemul 
juridic, în privința orânduirii internaționale a regulilor și normelor, achiziționate din 
trecut, fără o prea mare adaptare la condițiile prezentului, a generat propriile legi 
de organizare, cu acțiune permanentă. Orice combativitate a acestei afirmații este 
înlăturată în momentul delimitării împrumuturilor din trecutul Chinei în sistemul de 
abordare a dreptului internațional, iterat în perioada comunistă și, cu unele adaosuri, 
în plină funcționalitate în zilele noastre. Considerăm că viziunea monistă pe care 
China a avut-o în perioada imperială și-a conservat unele trăsături, în limitele 
specifice, trasate de manierele fundamentale ale dreptului internațional. Orientarea 
predominantă a ascensiunii pașnice este paravan al unor acțiuni de  restabilire a 
unei integrități teritoriale de sorginte hegemonică16, care să nu poată fi influențată 
de statisticile interpretative ale altor puteri. Sub ideea complementarității, China 
utilizează, combinat cu aspirațiile teritoriale, și un comportament juridic care își 
propune o instruire practică spre bilateralism și spre structuri cooperative, care să 
stabilească investigații latente la problematici inter-statale fără o activă raportare la 
instituțiile dreptului internațional17.
14  O adaptare inerentă, stabilită prin raportul  a două mărimi de deliberare diferite: cea a comunității internaționale 
și cea a Chinei; Aflându-se și într-o competiție de recunoaștere a statalității cu Republica China (Taiwan), Repu-
blica Populară Chineză trebuie să asigure o logică dublă de mentenanță: cea a implicării în cadrul comunității 
internaționale, pe de o parte, și, pe de altă parte, cea a consolidării statalității; Pe cale de consecință, este ușor de 
lămurit care dintre mărimile de deliberare a fost mai puternică; 
15  Kroll Stefan (2013), The Emergence and Transformation of International Order: International Law in China: 
1860-1949, Asian Perspective, Vol.37, No.1, January-March 2013;
16  Cu referință asupra menținerii vechii sfere de influență a Chinei imperiale, exercitând accente de dominație asu-
pra statelor și/sau teritoriilor care cădeau în vechiul areal de influență al acesteia;
17  În fond, în ceea ce privește tentativele de auto-cunoaștere și de auto-dezvoltare dintre state, nu există nici un ele-
ment de prohibiție statutat de dreptul internațional; Constituirea unei dezvoltate ocupații ale dreptului internațional 
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B. Dreptul Internațional și Consolidarea Diferențierii Chinei

Traseele de aplicare a dreptului internațional de către China sunt extrem 
de complicate. Am arătat în secțiunea precedentă că acceptabilitatea corolarului 
principiilor sine qua non ale dreptului internațional este foarte dificil de acumulat 
pentru China. Declarativ și reglatoriu, unele dintre aceste principii sunt de un mare 
sprijin Chinei pentru ținere departe a influenței dreptului internațional și a amestecului 
comunității internaționale în politicile sale domestice sau în felul de exercitare a 
capacității sale de încheiere de tratate internaționale cu alte state. Orice pierdere, 
chiar și temporară, a capacității absolute de exercitare a suveranității, ar echivala cu 
un argument inacceptabil, în privința Chinei.

”Chou Keng-Sheng, notabil jurist în provinciile continentale ale Chinei, a 
scris că suveranitatea este un concept al dreptului internațional de câteva sute de ani; 
chiar și în prezenta situație internațională, suveranitatea este un atribut valoros al 
statelor. Povara statelor moderne este, mai degrabă, cum să își mențină suveranitatea 
decât cum să o piardă sau cum să o limiteze”18. Cea mai mare atenție pe care China 
o acordă dreptului internațional este față de tendința acestuia de a stratitiza statusul 
global pe care îl deține un stat sau de a stratitiza relațiile inter-statale. La începutul 
Republicii Populare Chineze, China vedea sistemul internațional ca pe o tactică a 
luptei de clasă, în vederea obținerii cât mai multor deschizături pentru exploatarea 
unor state de către alte state. Această viziune a fost strâns corelată cu implementarea 
ad litteram a ideologiei socialiste. Cu timpul, după momentul 1979, când China a 
înțeles că poate avea discuții mult mai constructive cu posibilitatea obținerii vechilor 
sale contribuții de recunoaștere în cadrul sistemului internațional – atât în ceea ce 
privește poziția, cât și influența sa internațională. Pe fondul deschiderii economice, 
incertitudinile domestice ale dezvoltării economice trebuiau mai întâi rezolvate. 
Odată cu noile transformări, să fi trecut dreptul internațional la tensiuni mai mari19 cu 
abordarea Chinei? 

În trecut, China a denunțat Tratatele Inegale – respectiv, tratatele care 
impuneau Chinei orice fel de condiții de pierdere – teritoriale, de statut, sau de orice 
alt fel. Acest sindrom a fost inoculat de tratatele ce au finalizat Războaiele Opiului20. 
Prin Tratatele de la Nanking și de la Tiantsin, China pierde suveranitatea asupra 
Hong Kong-ului, pe de o parte, iar, pe de altă parte, este obligată să deschide porțile 

în relațiile bilaterale nemulțumește China datorită noutăților informaționale pe care o integrare a dreptului 
internațional le-ar putea reda față de comportamentul Chinei și față de eventualele deflexiuni de la prescripțiile 
legislației internaționale pe care acesta le-ar putea exersa; Cea mai importantă direcție dată de aceste temeri se referă 
la modul în care sistemul de comunicare a politicii externe a Chinei se întâlnește sau nu cu aplicarea lor practică; 
18  Chou Keng-Sheng, citat în: Tzou Byron N. (1990), China and International Law – The Boundary Disputes, 
Praeger, New York;
19  Cu referire asupra posibilității de verificare a scăderii sentimentului de culpabilizare față de implicațiile nedrepte 
ale sistemului internațional pentru relațiile inter-statale;
20  Primul Război – s-a desfășurat între 1839-1842; Al Doilea Război s-a desfășurat între 1856-1860;
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sale comerțului cu statele europene, la prețuri nefixate de aceasta. Perdantă din punct 
de vedere teritorial, China devine, din punct de vedere al uzanțelor comerciale, un 
model de variație între statutul de partener inegal, pe de o parte, și parte exploatată 
pe de altă parte. Modelul acesta de variație nu a presupus o ajustare imediată. 

După cum menționează și Byron Tzou, instrumente de unitate între abordarea 
chineză a dreptului internațional și abordarea occidentală, din cadrul căreia a izvorât 
și curenta sa alură, există foarte puține. Dar, după cum menționează tot același autor, 
viziunea asupra elementelor conținutale ale unui tratat este un instrument de 
unitate21. Pentru China, încheierea unui tratat este singurul element de conformitate 
legală, cu efecte pe termen lung – nerevizuibile și permanente. Înțelegerile și 
acordurile au un caracter temporar22. Cu alte cuvinte, putem interpreta faptul că orice 
actor, deținător de un asemenea tratat poate imputa Chinei respectarea unui anumit 
tip de comportament de politică externă, la care aceasta se angajase precedent. Un 
astfel de instrument asigură părților semnatare (dintre care una este China!) faptul că 
sunt asigurate toate garanțiile pentru costurile de tranzacție cu Republica Populară 
Chineză asupra problematicii supuse scopului reglementării tratatului. Tratatul este 
un depozit de încredere, în relațiile cu Republica Populară Chineză ce nu poate 
fi substituit. Astfel, dorința mai multor state de a apela la astfel de instrumente 
internaționale cu Republica Populară Chineză este explicabilă. Mecanismul 
motivațional principal rămâne faptul că există posibilitatea schimbării costurilor de 
oportunitate pentru China, într-un caz sau altul. Sau, poziția de negociere a Chinei, 
în funcție de generațiile de lideri ce au succedat la conducerea Partidului Comunist23, 
s-ar putea schimba. În ultimele decade, comportamentul de politică externă al 
Chinei, în ramele sale de recuperare imperială, a fost deosebit de volatil. Dacă, la 
început, rata de așteptare asupra intențiilor Chinei nu era una emisă în note negative, 
în prezent, nu există suficiente marje de prudență și de reticență care ar îndreptăți 
o abordare pozitivă. Statutul internațional al Chinei este determinat și de o serie de 
dispute teritoriale rămase nerezolvate. Opinia medie a literaturii de specialitate este 
că rezolvarea acestora ar determina, o dată pentru totdeauna, rezultatul confruntării 
ce se prefigurează în cadrul acestui secol – cea dintre China și SUA.

 În Marea Chinei de Est, sunt disputele teritoriale cu Japonia. În Marea Chinei 
de Sud, există disputele teritoriale cu statele Asiei de Sud-Est. În Asia de Nord-Est, 
tacitul suport acordat Coreei de Nord în Marea Galbenă de către China îngrijorează. 
Acestea nu sunt simple serii individuale de probleme teritoriale, pe care instrumentele 
diplomatice par să nu le fi putut rezolva. Dimpotrivă, acestea sunt aspecte de maxim 
21  Idei exprimate în: Tzou Byron N. (1990), China and International Law – The Boundary Disputes, Praeger, 
New York;
22  Delimitări expuse în: Tzou Byron N. (1990), China and International Law – The Boundary Disputes, Praeger, 
New York;
23  Personalizarea conducerii Partidului Comunist Chinez este semnificativ suspectată că este una dintre cele mai 
importante măsuri de rentabilitate pentru deciziile de politică internă și externă exprimate; Viziunea lui Deng Xia-
oping a diferit de cea a antecesorului său, dar și față de cea a urmașului său; Rocada generațională presupune și o 
alterare a modului de setare a priorităților;
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interes, a căror viteză de ajustare preocupă, în mod special, Statele Unite ale Americii, 
întrucât deznodământul acestora este legat de accesibilitatea rutelor maritime, pe de o 
parte, sau de re-estimarea factorilor de securitizare în cadrul relațiilor sino-japoneze, 
sau de potențialul de conflict din Peninsula Coreeană. Din punct de vedere statistic, 
un echilibru de încadrare juridică în formate legislative cu efecte permanente, nu a 
fost inițiat, ci mai degrabă, tergiversat sau respins de China. Relațiile inter-statale, 
pentru China, se acceptă separat de problemele teritoriale24. China mizează pe 
bilateralism și pe ținerea la distanță a posibilităților de implementare a autorităților 
competente în supravegherea respectării dreptului internațional25. Ca o contra-
acțiune la subminarea legitimității sale internaționale, China trebuie să treacă un test 
în plus – cel al dovezii acceptării dreptului internațional, al instituțiilor și autorităților 
sale, al consimțirii obligativității dreptului internațional în adresabilitatea disputelor 
teritoriale. Urmărirea liniilor clare, indicate de dreptul internațional, în relațiile inter-
statale, este actualmente un capitol în care China nu excelează. Mulți ar spune că 
ascensiunea actuală a Chinei arată esențialul acestei chestiuni – adică, cel al culegerii 
unor dobânzi pasive din amânarea referirii disputelor teritoriale la departamentele 
pertinente ale curților internaționale de justiție. Este inestimabilă durata de timp care-i 
va trebui Chinei pentru a nu mai infera calculi diferențiali în abordarea dreptului 
internațional. Poate acesteia i se vor atribui influențe puternic exogene! Există, în 
schimb, și posibilitatea, pe care China o poate exersa, respectiv, cea de a menține 
actualul balans între preceptele proprii și preceptele care nu îi aparțin, în privința 
dreptului internațional. 

Opinii în Echivalență... În loc de Concluzii

În deținerile actuale de semnificație, nici un stat nu a influențat cultura legalistă 
asiatică precum China, în primul rând, datorită relației de conintegrare între abordarea 
sa asupra modului de concepere al dreptului internațional și accepția celorlalte 
state asiatice. Desigur, chiar și după ce nu a mai putut fi considerată centrul lumii, 
tradiția legalistă chineză înfățișa China, în relațiile bilaterale, ca fiind centrul Asiei. 
Nu statele asiatice au fost cele care au determinat caracterul său navigant cu alte 
tipuri de tradiție legalistă, ci statele europene, într-o serie de acțiuni care au provocat 
Chinei neuitate situații de umilință. Japonia, Coreea de Sud, statele din Asociația 
Națiunilor Sud-Est Asiatice, negociază frenetic pentru a obține constrângeri legale 
a comportamentului de politică externă al Chinei. Memoria acestor state față de 
comportamentul Chinei este atât procedurală cât și de situație! Amânările precum și 
rejectările propunerilor de legiferare de către China a unor coduri de comportament 
permanente nu mai pot continua pentru mult timp! Discuția ce trebuie să aibă loc 
este dacă, în acest răstimp, China nu va putea găsi raționamente concorde cu dreptul 
24  Prin intermediul doctrinei amânării soluționării disputelor și prin intermediul căutării de avantaje bilaterale în 
arii mai puțin sensibile;
25  Cu referință, în mod special, la disputele teritoriale din Marea Chinei de Sud.
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internațional – unele care să accepte cel puțin prezența și capacitatea de interferență 
a autorităților dreptului internațional asupra disputelor teritoriale la care China este 
parte.
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Abstract: 

Freedom, security and justice are key values, major components defining 
the present  European society. They are cornerstones of the European integration 
framework. The European Union has already established for its citizens a single 
market, an economic and monetary union, the ability to cope with global economic 
and political challenges, and with the threats to border security of the member states. 

Keywords: security, justice, strategies, multiannual programme, information

I. Elements the unity of the European States 

The EU is one of the most important economic and financial areas of the 
world, where the approximately 500 million European citizens benefited 

from an annual budget of 141.9 billion Euro in 2011.
Despite the negative aspects of the crisis, the European unity of Member 

States has become the most important actor in the international trade in goods, 
accounting for 18.6% of the total world trade, the largest export market for more than 
100 countries. The economic success of the European Union would not have been 
possible without the existance of a single market, without borders where there are 
over 20 million companies, and which ensures the free movement of goods, services, 
labor and capital.

In just half a century, the European Union has brought peace and prosperity 
on the continent and a single European currency (euro) shared  by about 331 million 
people every day. It is the world’s second largest reserve currency after the U.S. 
dollar. Around 26% of worldwide reserves are now held in euro. The euro is the 
second most actively traded currency in the world, used in around 40% of daily 
transactions on exchange markets.

In this community area, the European Union citizen has the fundamental right 
to move freely together with his family to another EU country for economic reasons 
or other purposes, enjoying a short or long term stay or even permanent residence, 
being deemed the right to choose the place where they want to work or live without 
1 Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”
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any restriction from any Member State. It is a unique right in the world now and any 
other form of international cooperation between states does not ensure  comparable 
rights.

For these reasons, freedom, security and justice are key values, asserting 
major elements of the European society model. These values are cornerstones of the 
European Union integration model.

The European Union has already established a single market, an economic and 
monetary union for its citizens and it is able to meet global political and economic 
challenges.

Ensuring a space of freedom, security and justice to every citizen within 
EU countries required the establishment of some community institutions in 
charge of coordination, support, information exchange and protection, which 
should ascertain accurate, safe, reliable and effective activities of police and 
judicial cooperation in each Member State in order to tackle serious cross-
border crimes.

It is a well-known fact that the 60-year-old EU area, has enlarged during the 
last decade by means of the 12 Eastern European countries integration, reaching a 
total of 27 Member States (five states do not yet apply the provisions of the Schengen 
acquis), states which also wanted to join this area of   freedom, security and justice, 
called Schengen. The enlargement of the 20 year-old Schengen area, now consisting 
in 26 states (four are non-EU countries),  which Romania also wants to  join, has 
caused a spread of  threats to borders and to the security of Member States, known as 
cross-border very serious crime. This crime is precisely facilitated by key elements 
which describe globalization, namely: the development of free movement of people, 
the economic and trade relations, the information technology together with the 
opening of European borders of the recently integrated states.

II. Freedom, security and justice

The Member States of the European Union have become aware of the fact that 
in order to efficiently fight on a long term against the threats and in order to protect 
the area of freedom, security and justice, they would have to establish a different 
domain encompassing policies, strategies, institutions, legislation and pragmatic 
management guidelines, which will be detailed hereinafter.

Thus, the Maastricht Treaty1 represented the genesis of the “justice and home 
affairs” concept, at European level, being unique in the world and the legal basis for 
creating a new field of interest for the European Communities.

The gradual establishment of the “area of freedom, security and justice” 
concept began with the Amsterdam Treaty2. This new concept replaced the “justice 
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and home affairs” concept implemented by the Maastricht Treaty, and its purpose 
was that of harmonizing the free movement of people, goods and services within the 
European Union, whilst offering a high level of protection and  legal guarantees to 
all the citizens.

The important progress made in establishing the area of freedom, security and 
justice are measured through the multiannual European programmes, their priority 
being that of placing the citizen in the center of these projects.

An important step, resulted from putting into effect the three multiannual 
strategical programmes, established at the European Councils from Tampere (1999-
2004), Haga (2004-2009) and Stockholm (2010-2015), shows that every aspect 
related to the home affairs field  is implemented so that it can better serve the 
European citizen.

The multiannual programmes in the freedom, security and justice domain 
come into force in a European context which creates integrated systems in order to 
solve real problems of the European area of security.

Based on the achievements resulted from carrying out the Tampere and Haga 
programmes4, there have been recorded significant advancements hitherto. Controls 
at the internal borders have been eliminated in the Schengen Area, and at present the 
external borders of the European Union are managed in a more coherent way. By 
developing a global approach on migration, the external dimension of the European 
Union policy regarding migration focuses on dialogue and partnerships with third 
states based on mutual interests. Significant measures have been enforced in order to 
create a European asylum system. European agencies such as Europol, Eurojust, the 
Fundamental Rights Agency, the European Agency for the Management of External 
Borders (Frontex) have all reached the operational maturity in their domain of 
activity. Cooperation in civil law matters makes citizens’ every day life easier, while 
law enforcement cooperation ensures that citizens benefit of higher security.

Despite these achievements and other important advancements in the freedom, 
security and justice domain, Europe confronts new challenges hereinafter. These 
challenges should be approached in a broad manner.

Therefore, new plans are to be accomplished in order to improve the coherence 
between the policies of different domains and, moreover, the cooperation between 
the member states should be intensified.

It is obvious that a new agenda was necessary, one that would allow the 
European Union and its member states to consolidate its success and to be able to 
cope with future challenges. To this effect, the European Council has adopted a 
new multiannual programme for the 2010-2014 period, known as the Stockholm 
programme.  

The Stockholm programme5, whose purpose is to define a European security 
guide so that the European citizens live safely and enjoy their rights, allowed the 
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launching of the  European Union strategy for internal security, which will be further 
described.

The Stockholm programme for justice and internal affairs, supported by the 
European Parliament in November 2009 and adopted next month on December 
summit, defines the priorities of the freedom, security and justice domain for the 
following five years, 2010-2014, regarding citizens’ rights and the protection and the 
facilitation of a more integrated society.

III. Stockholm programme

Stockholm programme, also named “An open and secure Europe serving and 
protecting citizens” restates the priority it grants to the development of an area of 
freedom,security and justice,in response to a common concern of people living in 
the European Union.

        Its objective is to strengthen security and the rule of law in order to 
promote individual rights. This program envisages more effective police cooperation 
through Europol and a more carefully prepared plan for the future information 
exchange.

Following the entry into force of the Lisbon Treaty6, the European Union 
joined the European Convention on Human Rights and the convention compliance 
will be rigorously and systematically monitored. The“Roadmap” (adopted during the 
Swedish Presidency) in order to strengthen the defendants’ rights in criminal cases 
will require parallel implementation , increasing attention to the rights of victims to 
criminality.

A solid system of data and information protection at community level will be 
established.

Cooperation with origin and transit countries in migration cases should be 
strengthened and the European Union should facilitate  a correspondence between  
the contribution of migrants’ skills and the needs of labor markets, providing the 
same rights to immigrants. Enhanced measures are needed to prevent and combat 
illegal immigration.

The common policy on immigration, asylum and border security has recorded 
considerable progress, except for legal migration and employment matters, on which 
the Council must still decide unanimously.

 Policies on police and judicial cooperation in criminal matters used an 
intergovernmental logic, in a context of obvious distrust and the unanimity 
principle,which significantly hindered the adoption of common European legislation. 

The stages that lead to the adoption of the Stockholm Programme had 
been already fuelled by numerous contributions, including the European Pact on 
Immigration and Asylum, the reports of the advisory group concerning the future 
of the European policy in the field of justice and internal affairs, and also the 
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contributions received by the European Commission, in September and November 
2008, during the public consultation on the future of “Freedom, security, justice – 
consultation on the priorities for the next five years”. 

 In June 2009, the Commission published its communication entitled „An 
area of freedom, security and justice for citizens - A wider freedom in a safer 
environment”, opinion, designed to provide CESE’s views and recommendations 
concerning Stockholm Programme.

Moreover , the committee established an own-initiative opinion in which it 
suggests that European Union policies and legislation regarding immigration and 
borders should duly respect  human rights and should mainly approach freedom 
and security matters.Furthermore, the opinion is part of CESE contribution to the 
establishment of Stockholm programme.

A directive adopted by the Committee introduces simpler and more attractive 
conditions for the EU entry of third countries highly qualified citizens. It creates the 
„EU Blue Card”, which offers an accelerated procedure and common criteria for 
issuing a special residence and work permit. This blue card is valid for a maximum 
four year-period, it aims at helping its holder to get a job and it ensures him/her the 
rights such as: family reunification or movement around the European Union.

The council also adopted a directive which introduced penalties for employers 
of  illegally staying third- country nationals.

There were also proposals regarding a system for coordinating the resettlement 
of refugees on the EU territory and for practical cooperation between Member States, 
which aimed at facilitating a common share of the 203,000 refugees accepted in 
2010, among which there were children, single women and people with serious 
illnesses who need resettlement.

The establishment of a European Asylum Support Office came to support 
the Member States facing an influx of asylum seekers. The Council of Justice and 
Home Affairs has agreed that the office be located in Malta. The European Union 
has committed to establish a viable common system, based on solidarity and full 
enforcement of Geneva Convention.

The European Commission had proposed periodical on site inspections and 
unannounced visits to help build mutual trust and safeguard the freedoms of the 
Schengen area. Travel documents will be better protected against fraud, under a 
regulation adopted by the Council, which sets standards for security features and 
biometric elements for passports and travel documents issued by Member States, 
which are considered essential to ensuring a safe and  simple border control. Thus, 
border crossings will be simplified and security will be improved.

Persoanele care intră frecvent în spaţiul Schengen pentru scurte perioade – de 
exemplu, din motive profesionale sau pentru a-şi vizita familia – beneficiază acum 
de facilităţile oferite de un regulament privind procedurile şi condiţiile comune de 
eliberare a vizelor cu intrări multiple, având o perioadă de valabilitate cuprinsă între 
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şase luni şi cinci ani.
The European Commission proposed the establishment of a single agency 

which, from 2012 on, aims at  managing, large-scale information systems, including 
the Schengen Information System, the Information system regarding visas and the 
Eurodac fingerprint data, underlying the effective EU border management systems. 
People who often enter Schengen area for short periods - for example, for professional 
reasons or to visit family – now benefit from a regulation on common procedures and 
conditions for issuing multiple-entry visitor visas with validity between six months 
and five years.

The European Commission adopted a proposal regarding better assistance 
provided to victims and harsher penalties against offenders guilty of abuse against 
women and children by means of human trafficking and sexual exploitation. 
The proposal also deals with police procedures such as wiretapping, providing 
accommodation, care and legal advice to victims and stricter sanctions against those 
who practice sex tourism.

The European Commission also proposed that, in order to combat terrorism 
and serious crime, law enforcement authorities should have access to the Eurodac 
fingerprint database, established as part of the EU policy on asylum. A series of 
accompanying measures will ensure the protection of personal data and will tutelage 
the right to asylum. 

Combating terrorism was also the subject of an agreement on providing data 
on EU financial transactions to the U.S. authorities. The negotiations focused on the 
protection of personal data and Commission’s review of the procedures governing the 
handling, use and dissemination of financial transactions records by U.S. Department 
of Treasury confirmed that the U.S. has been vigilant from the outset in respecting 
the safeguards in the handling of personal data .

 To manage data flow on border crossing, the Stockholm Program stipulates 
the  establishment of an Administrative department under the control of Europol 
and FRONTEX, so that „interoperability of IT systems”  should be carried out „in 
full compliance with data protection standards”. Police and authorities ensuring the 
security to all member states will have access to the Schengen Information System 
(SIS), the Visa Information System and fingerprints database of European Union 
asylum seekers (Eurodac). These measures are absolutely necessary to prevent and 
manage domestic and international imminent dangers of the Union both in terms of 
population and territorial integrity, being adopted exclusively for the people.

The Stockholm Program assumed the request made by the German EU 
Presidency for the surveillance of the Internet, and the cooperation with the security 
departments of the Member States, in order to allow better control of the Internet 
regarding „terrorist activities” within the European Union .

Stockholm Program regulates the transfer of Gendarmes forces according to 
EU legal framework. It would mean that Gendarmes would operate on the whole 

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013148

European territory. European Gendarmerie Force (EGF) has 3000 employees with 
civil tasks that can and should be deployed to crisis areas within and outside Europe. 
The paramilitary group works closely with FRONTEX, for example in the use of coast 
guard boats, helicopters and airplanes to prevent the immigrants’ boats approaching 
the shore of Mediterranean and to send them offshore. Although German police 
forces are not part of this body, they already cooperate with police and military units 
of other countries - for example in Kosovo and Afghanistan.

According to the European Council, the Gendarmerie supports NATO missions 
in Afghanistan in the Hindu Kush and the development of the police organisation. The 
principles underlying these peacekeeping missions and post-conflict reconstruction 
aim exactly at what they literally mean. However  peaceful a certain society may be, 
the image of the  public authority should be implemented. Its  immediate role is not 
repressive or coercive, but  preventive and useful in  promptly solving conflicts that 
exceed the humanitarian mission of the non-governmental organizations. Military 
presence is necessary even in peaceful areas, their role being to anticipate conflicts 
and negotiate the layout of constructive discussion in all areas.

In accordance with the European preventive logic, together policies on 
terrorism and migration, Stockholm action plan program also focuses on criminal 
proceeding. To improve cooperation in combating organized crime across borders the 
following measures were adopted:  the expansion of the European Criminal Records 
Information System (ECRIS), creating a European Index of third countries Convicts, 
a European Police Records Index System (EPRIS ) and a European Crime Prevention 
Network (EUCPN). EUCPN is an observation center for crime prevention, where 
information regarding criminal matters within the European Union are compiled and 
processed in statistics.

In November 2009 the European Commission formally agreed on the green 
card used for obtaining evidence in criminal matters from one member state to 
another, which decided on the establishment of a system for obtaining evidence 
during investigations.

The Stockholm Program “emphasizes on the horizontal importance” of the 
already existing electronic links between national criminal records (e-Justice) used 
in combating border crime. European Union plans to simplify the regulations for 
criminal investigations when they are conducted on the territory of  another sovereign 
state. Agreements have so far regulated what information can be exchanged between 
member states and under what conditions. However, the “principle of availability”, 
now gaining ground, assumes that all data should be used freely for solving problems 
related to citizens’public safety and European Union’s security.

Ministries of Interior of the member states within the European Union plan 
the establishment of a strategy based on the Prüm Treaty, in order to facilitate the 
information exchange between member states’ police forces. Prüm Treaty stipulates 
that police and forensics departments can have direct access to certain databases 
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managed  by the authorities in other signatory states.
This decision authorizes personal data exchange across borders, the transfer of 

DNA test results, vehicles registration data and communications.
The Prüm Treaty also stipulates the organization of joint police patrols and 

their cross-border intervention in order to prevent risk situations and the transfer of 
competence to the signatory countries’ police forces.

Given the fact that the Prüm Treaty provisions are enforced only by a group 
of states and not by all the states of the Union, its signatories deliberately act outside 
the European legal framework. These states are thus accused that, by signing an 
agreement, they ignore the formal structures and the legal principles of the European 
Union, so as the principle of unanimity at  ministerial level within the EU.

In order to strengthen Europol, Stockholm Programme aims at creating 
investigative groups, with civilian employees from many Member States and 
at providing Europol and Eurojust with national database. In addition, an ad hoc 
network is to be created in order to facilitate the cooperation of different police 
forces. Data could be accessed directly through portable devices like mobile phones 
or laptops without other overall infrastructure. Data from surveillance cameras and 
sensors could be transmitted through this network.

Stockholm Programme aims at the achievement of European integration: 
mobility right to EU citizens. It is a right enshrined in the Schengen Agreement, 
which involves at the same time „more freedom and more security”.

Schengen Agreement really facilitated border crossings for EU citizens, 
especially by eliminating the time-consuming passport control. However, Schengen 
Information System (SIS) has ceased to be a simple database, and now focuses on 
preventing and identifying threats to public order and citizens’ safety.

Moreover, the introduction of a European registration system for travelers is 
also assessed. Information on travelers will be electronically stored and the system 
will immediately detect expired visas. Consequently, the department in charge will 
be alerted. According to such development, conventional passports with stamps and 
pictures will soon become obsolete.

Conclusions

Finally, it is interesting to note that Tampere program focused on the freedom 
of movement, migration, asylum and border security, moving security and justice on 
the second and third level of priority, while Stockholm program, changes priorities 
bringing the fundamental rights to the fore policy and leaving the migration related 
rights on last place in the list of chapters enumerated in the Stockholm program.

EU must strike a balance between freedom and security. EU countries should 
strengthen cooperation, without compromising national traditions and fundamental 
rights.
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External dimension emphasized in the Stockholm program is extremely 
important, because freedom, security and justice are not only internal guiding 
principles, but viable tools used in exporting some values   that led to the European 
present-day framework.
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CONSIDERENTE ACTUALE DESPRE 
UNITATEA EUROPEANĂ

Prof.univ.dr. Victor AELENEI2

Rezumat 

Freedom, security and justice are key values, major components defining 
the present  European society. They are cornerstones of the European integration 
framework. The European Union has already established for its citizens a single 
market, an economic and monetary union, the ability to cope with global economic 
and political challenges, and with the threats to border security of the member states.

Cuvinte cheie: libertate, securitate, justiţie, siguranţă, politici, strategii, 
informaţii.

I. Elemente ale unităţii europene

Uniunea Europeană este una din cele mai importante zone economico-
financiare ale lumii, unde cei aproximativ 500 de milioane de cetăţeni europeni 
beneficiază de un buget anual de 141,9 miliarde Euro în 2011.

Cu toate aspectele negative ale crizei, unitatea europeană a statelor membre a 
devenit cel mai important actor din comerţul internaţional cu bunuri, reprezentând 
18,6% din totalul comerţului mondial, fiind cea mai mare piaţă de export pentru mai 
mult de 100 de ţări. Succesul economic al Uniunii Europene nu ar fi fost posibil 
fără funcţionarea unei Pieţe unice, fără frontiere, în care există peste 20 milioane 
de firme, care asigură libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, forţei de muncă şi a 
capitalurilor. 

Uniunea Europeană, în doar o jumătate de secol, a adus pace şi prosperitate 
pe continent şi o monedă unică europeană (euro) de care se folosesc aproximativ 
331 milioane de oameni, în fiecare zi. Este a doua monedă de rezervă a lumii, după 
dolarul american. În jur de 26% din rezervele din toată lumea sunt acum în euro. 
Euro este şi a doua monedă din lume din punct de vedere al schimburilor valutare, 
folosită în aproximativ 40% din tranzacţiile zilnice de pe pieţele valutare.
2 Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”
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În acest spaţiu comunitar, cetăţeanul Uniunii Europene are dreptul fundamental 
să circule liber, împreună cu familia sa, în alt stat membru al UE în scopuri economice 
sau de altă natură, pentru o şedere pe termen scurt sau lung, ori chiar pentru o şedere 
permanentă ori să îşi aleagă locul în care vrea să muncească sau să trăiască, fără 
nici o altă restricţie din partea vreunui stat membru. Este un drept unic în lume la 
ora actuală şi nici o altă formă de cooperare internaţională între state nu asigură 
un drept comparabil. Din aceste considerente, libertatea, securitatea şi justiţia sunt 
valori cheie care constituie componente majore ale modelului societăţii europene. 
Ele se numără printre pietrele de temelie ale modelului de integrare europeană.

Uniunea Europeană a instituit deja pentru cetăţenii săi o piaţă unică, o uniune 
economică şi monetară şi are capacitatea de a face faţă provocărilor politice şi 
economice globale.

Garantarea în spaţiul Uniunii Europene a libertăţii, siguranţei şi justiţiei 
fiecărui cetăţean a impus construcţia unor instituţii comunitare de coordonare, sprijin, 
schimb de informaţii şi protecţie care să imprime precizie, siguranţă, încredere şi 
acţiune eficientă în cooperarea poliţiei şi a justiţiei din fiecare stat membru pentru 
contracararea infracţiunilor grave de dimensiune transfrontalieră.

Se cunoaşte că spaţiul Uniunii Europene, cu o vechime de 60 de ani, s-a extins 
în ultimul deceniu prin aderarea a 12 ţări est-europene, ajungând la un total de 27 
de state membre (cinci state nu aplică acquis-ul Schengen), state care şi-au dorit să 
facă parte şi din spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, numit Schengen. Extinderea 
spaţiului Schengen, format din 26 de state (patru state nu sunt membre UE), cu o 
vechime de 20 de ani, la care şi noi dorim să fim acceptaţi, a generat extinderea 
ameninţărilor la adresa frontierelor şi a securităţii statelor membre, cunoscute sub 
sintagma criminalitatea deosebit de gravă de dimensiune transfrontalieră. Această 
criminalitate este facilitată tocmai de elementele caracteristice globalizării şi anume: 
dezvoltarea liberei circulaţii a persoanelor, a relaţiilor economice şi comerciale, a 
tehnologiei informaţiilor, concomitent cu deschiderea frontierelor europene de către 
noile state componente ale spaţiului.

2. Libertate, siguranţă şi justiţie

Statele membre ale Uniunii Europene au conştientizat faptul că, pentru a 
lupta eficient, pe termen lung, împotriva ameninţărilor şi pentru a proteja spaţiul 
de libertate, siguranţă şi justiţie, trebuie să construiască un domeniu separat care să 
cuprindă politici, strategii, instituţii, legislaţii şi modele de management pragmatic, 
la care ne vom referi mai jos.

Astfel, Tratatul de la Maastricht a reprezentat geneza conceptului afaceri 
interne şi justiţie la nivel european, unic în lume, fiind fundamentul juridic pentru 
crearea unui nou domeniu de interes pentru comunităţile europene.
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Crearea progresivă a sintagmei spaţiu de libertate, siguranţă şi justiţie a fost 
introdusă prin Tratatul de la Amsterdam. Noţiunea a înlocuit conceptul de justiţie şi 
afaceri interne introdus prin Tratatul de la Maastricht, având ca scop armonizarea 
dreptului la liberă circulaţie în interiorul Uniunii Europene cu un nivel ridicat de 
protecţie şi garanţii legislative pentru toţi cetăţenii.

Progresele importante în stabilirea unui spaţiu al libertăţii, al siguranţei şi al 
justiţiei sunt cuantificate de programele multianuale europene, prioritizând astăzi 
plasarea cetăţeanului în centrul acestui proiect.

Un progres semnificativ înregistrat prin aplicarea programelor multianuale 
europene din cadrul celor trei, strategice, Consiliile Europene de la Tampere (1999-
2004), Haga (2004-2009) şi, recent, prin cel de la Stockholm (2010-2015), arată 
cum toate aspectele circumscrise segmentului afaceri interne sunt aşezate în serviciul 
cetăţeanului european.

Programele multianuale în domeniul libertăţii, siguranţei şi justiţiei apar într-
un context european de creare a unor sisteme integrate pentru soluţionarea unor 
probleme reale ale spaţiului de securitate european.

Pe baza realizărilor programelor de la Tampere şi Haga, până în prezent, s-au 
înregistrat progrese semnificative în acest domeniu. Controalele la frontierele interne 
au fost eliminate în spaţiul Schengen, iar frontierele externe ale Uniunii Europene 
sunt acum gestionate într-o manieră mai coerentă. Prin dezvoltarea abordării globale 
a migraţiei, dimensiunea externă a politicii Uniunii Europene privind migraţia se 
concentrează asupra dialogului şi parteneriatelor cu ţările terţe, pe baza intereselor 
reciproce. Au fost luate măsuri semnificative în direcţia creării unui sistem european 
de azil. Agenţiile europene, precum Europol, Eurojust, Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale şi Frontex, au atins maturitatea operaţională în domeniile lor de 
activitate. Cooperarea în materie de drept civil facilitează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, 
iar cooperarea în domeniul aplicării legii asigură o securitate sporită.

În ciuda acestor realizări şi a altor realizări importante în domeniul libertăţii, 
siguranţei şi justiţiei, Europa se confruntă în continuare cu provocări. Aceste 
provocări trebuie abordate într-o manieră cuprinzătoare.

Prin urmare, sunt necesare noi eforturi pentru a ameliora coerenţa dintre 
politicile domeniilor şi, în plus, ar trebui intensificată cooperarea cu ţările partenere. 

Se poate constata că era momentul pentru o nouă agendă care să permită 
Uniunii şi statelor sale membre să consolideze reuşitele şi să răspundă viitoarelor 
provocări. În acest scop, Consiliul European a adoptat programul multianual, care 
este cunoscut drept Programul de la Stockholm, pentru perioada 2010-2014.

Programul Stockholm, având ca scop definirea unui model european de 
securitate astfel încât cetăţenii europeni să trăiască în siguranţă şi să se bucure de 
libertăţile lor, a permis lansarea Strategiei de securitatea internă a Uniunii Europene 
ce va fi descrisă prin raţionamentele dezvoltate în continuare. 

Programul de la Stockholm pentru afaceri interne şi justiţie, sprijinit de 
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Parlamentul European în noiembrie 2009 şi adoptat în luna următoare la summit-ul 
din decembrie, defineşte priorităţi în materie de libertate, siguranţă şi justiţie pentru 
următorii cinci ani, 2010-2014, cu privire la drepturile cetăţenilor şi la protejarea şi 
promovarea unei societăţi mai integrate. 

3. Programul de la Stockholm

Programul de la Stockholm, denumit şi O Europă deschisă şi sigură în 
serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora, reafirmă prioritatea pe care o acordă 
dezvoltării unui spaţiu de libertate, siguranţă şi justiţie, ca răspuns la o preocupare 
centrală a popoarelor din statele reunite în Uniunea Europeană.

Obiectivul său este consolidarea siguranţei şi a statului de drept pentru 
a promova drepturile individuale. Acest program preconizează o cooperare 
poliţienească mai eficace printr-o recurgere mai eficientă la Europol şi un plan mai 
atent pregătit pentru viitorul schimb de informaţii. 

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană a 
aderat la Convenţia europeană a drepturilor omului, iar respectarea convenţiei va fi 
monitorizată riguros şi sistematic. „Foaia de parcurs” (adoptată în cursul preşedinţiei 
suedeze) pentru consolidarea drepturilor acuzaţilor în cauzele penale va fi pusă în 
aplicare în paralel, sporind atenţia acordată drepturilor victimelor criminalităţii. 

Va fi instituit un regim solid de protecţie a datelor şi informaţiilor la nivel 
comunitar. Cooperarea cu ţările de origine şi de tranzit în cauzele referitoare la 
migraţie trebuie consolidată, iar Uniunea Europeană trebuie să faciliteze realizarea 
unei corespondenţe între contribuţia adusă de competenţele migranţilor şi necesităţile 
pieţelor forţei de muncă, asigurând imigranţilor drepturi uniforme. Sunt necesare 
măsuri accentuate în vederea prevenirii şi combaterii imigraţiei ilegale.

Politica comună în materie de imigraţie, azil şi siguranţă a frontierelor a 
înregistrat progrese considerabile, cu excepţia imigraţiei legale şi a ocupării forţei de 
muncă, asupra cărora Consiliul trebuie să decidă în continuare în unanimitate.

Politicile din domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală 
s-au bazat pe o logică interguvernamentală, pe un climat de vădită neîncredere şi 
pe principiul unanimităţii, ceea ce a îngreunat substanţial adoptarea unei legislaţii 
comune la nivel european.

Procesul care a dus la adoptarea Programului de la Stockholm a fost deja 
alimentat de numeroase contribuţii, printre care Pactul european privind imigraţia şi 
azilul, rapoartele grupului consultativ privind viitorul politicii europene în domeniul 
afaceri interne şi justiţie, precum şi contribuţiile primite de Comisia Europeană, în 
septembrie şi noiembrie 2008, în cadrul procesului de consultare publică pe tema 
„Viitorul în materie de libertate, securitate, justiţie – consultare privind priorităţile 
pentru următorii cinci ani”.
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În iunie 2009, Comisia a publicat comunicarea intitulată „Un spaţiu de 
libertate, securitate şi justiţie în serviciul cetăţenilor – O mai mare libertate într-un 
mediu mai sigur”, pe care se bazează avizul, menit să prezinte punctul de vedere şi 
recomandările CESE privind Programul de la Stockholm.

De asemenea, Comitetul a elaborat un aviz din proprie iniţiativă, în care 
propune ca politicile şi legislaţiile Uniunii Europene privind imigraţia şi frontierele 
să respecte cum se cuvine drepturile omului şi să plaseze problematica libertăţii 
şi siguranţei în centrul preocupărilor lor. De asemenea, acest aviz face parte din 
contribuţia CESE la elaborarea Programului de la Stockholm.

O directivă adoptată de Consiliu introduce condiţii mai simple şi mai atractive 
pentru intrarea şi stabilirea în Uniunea Europeană a cetăţenilor înalt calificaţi din 
ţări terţe. Ea creează „Cartea albastră a Uniunii Europene”, care oferă o procedură 
accelerată şi criterii comune pentru eliberarea unui permis special de şedere şi de 
muncă. Această carte albastră are o valabilitate de maximum patru ani, are scopul de 
a îl ajuta pe posesorul său să obţină un loc de muncă şi îi conferă acestuia drepturi 
precum reîntregirea familiei sau circulaţia pe teritoriul Uniunii Europene.

Consiliul a adoptat şi o directivă care introduce sancţiuni pentru angajatorii de 
resortisanţi din ţări terţe în situaţie de şedere ilegală.

A fost propus un sistem de coordonare a reinstalării refugiaţilor pe teritoriul 
Uniunii Europene şi de cooperare practică între statele membre, având scopul de a 
facilita o asumare comună a sarcinii reprezentate de cei 203.000 de refugiaţi acceptaţi 
în anul 2010, printre care s-au aflat copii, femei singure şi persoane cu boli grave, 
care vor avea nevoie de reinstalare. Crearea unui Birou european de sprijin pentru 
azil a venit în sprijinul statelor membre care se confruntă cu o afluenţă de solicitanţi 
de azil. S-a convenit, în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, ca biroul să îşi 
aibă sediul în Malta. Uniunea Europeană şi-a asumat angajamentul de a institui un 
sistem comun viabil, bazat pe solidaritate şi pe aplicarea deplină a Convenţiei de la 
Geneva.

Comisia Europeană a propus inspecţii periodice la faţa locului şi vizite 
neanunţate, pentru a sprijini construirea încrederii reciproce şi a tutela libertăţile 
din spaţiul Schengen. Documentele de călătorie vor fi mai bine protejate împotriva 
fraudei, în temeiul unui regulament adoptat de Consiliu, care stabileşte standarde 
privind elementele de securitate şi elementele biometrice pentru paşapoarte şi 
documentele de călătorie eliberate de statele membre, care sunt considerate esenţiale 
pentru siguranţă şi pentru simplificarea controalelor la frontiere. Astfel, se va 
simplifica trecerea frontierelor, iar securitatea va fi îmbunătăţită.

Comisia Europeană a propus crearea unei agenţii unice având scopul de a 
gestiona, începând cu 2012, sistemele de informaţie pe scară largă, inclusiv Sistemul 
de Informaţii Schengen, Sistemul de Informaţii privind Vizele şi baza de date 
pentru amprentele digitale Eurodac, sisteme aflate la baza administrării eficiente a 
frontierelor Uniunii Europene. Persoanele care intră frecvent în spaţiul Schengen 
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pentru scurte perioade – de exemplu, din motive profesionale sau pentru a-şi vizita 
familia – beneficiază acum de facilităţile oferite de un regulament privind procedurile 
şi condiţiile comune de eliberare a vizelor cu intrări multiple, având o perioadă de 
valabilitate cuprinsă între şase luni şi cinci ani.

Comisia Europeană a adoptat o propunere privind asigurarea unei mai bune 
asistenţe victimelor şi acţiuni mai stricte împotriva criminalilor vinovaţi de abuz 
asupra femeilor şi copiilor constând în trafic de persoane şi exploatare sexuală. 
Propunerea include măsuri precum interceptarea convorbirilor telefonice de către 
poliţie, oferirea de cazare, îngrijiri şi consultanţă juridică victimelor, precum şi 
sancţiuni mai stricte împotriva celor care practică turismul sexual.

De asemenea, Comisia Europeană a propus ca, în scopul combaterii 
terorismului şi infracţiunilor grave, autorităţile responsabile de aplicarea legii să 
poată consulta baza de date privind amprentele digitale Eurodac, instituită ca parte 
a politicii Uniunii Europene privind azilul. O serie de măsuri de însoţire vor asigura 
protecţia datelor cu caracter personal şi vor tutela dreptul de azil.

Combaterea terorismului a constituit, de asemenea, obiectivul unui acord 
privind punerea evidenţelor privind tranzacţiile financiare din Uniunea Europeană 
la dispoziţia autorităţilor SUA. Negocierile purtate s-au axat pe protecţia datelor cu 
caracter personal, iar revizuirea de către Comisie a procedurilor care reglementează 
manipularea, utilizarea şi difuzarea evidenţelor privind tranzacţiile financiare de 
către Ministerul Finanţelor din SUA a confirmat că Statele Unite au demonstrat, de 
la bun început, vigilenţă privind respectarea garanţiilor în cursul manipulării datelor 
cu caracter personal.

Pentru a putea gestiona fluxul de date privind trecerea frontierelor, Programul 
Stockholm prevede şi crearea unui Departament administrativ sub comanda Europol 
şi FRONTEX, astfel încât „interoperabilitatea sistemelor IT” să se poată realiza „în 
acord deplin cu standardele de protejare a datelor”. Poliţia şi forţele care asigură 
securitatea tuturor statelor membre vor avea acces la Sistemul Informaţional 
Schengen (SIS), la Sistemul de Informaţii privind Vizele şi la baza de date cu 
amprente ale solicitanţilor de azil din Uniunea Europeană (Eurodac). Aceste  măsuri 
sunt absolut necesare pentru prevenirea şi gestionarea pericolelor iminente interne şi 
internaţionale asupra Uniunii în integritatea sa populaţională dar şi teritorială, fiind 
puse exclusiv în slujba cetăţenilor.

Programul Stockholm a preluat cererea înaintată de preşedinţia germană a UE 
pentru extinderea supravegherii internetului, precum şi colaborarea cu departamentele 
de securitate ale statelor membre, cu scopul de a permite un control mai bun al 
internetului în ceea ce priveşte „activităţile teroriste” din cadrul Uniunii Europene. 

Programul Stockholm prevede transferul Jandarmeriei în cadrul legal al 
Uniunii Europene. Asta ar însemna că Jandarmeria va putea opera pe tot teritoriul 
Europei. Forţa Europeană de Jandarmerie (EGF) are 3000 de angajaţi cu sarcini civile, 
care pot şi care ar trebui să fie desfăşuraţi în zonele de criză în interiorul şi exteriorul 
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Europei. Gruparea paramilitară lucrează îndeaproape cu FRONTEX, de exemplu la 
folosirea bărcilor de pază a coastei, elicopterelor şi aeroplanelor pentru prevenirea 
apropierii de ţărm a bărcilor de imigranţi din Marea Mediterană şi trimiterea lor 
în larg. Deşi forţele poliţieneşti germane nu fac parte din acest organism, acestea 
cooperează deja cu poliţia şi unităţile militare ale altor state – de exemplu în Kosovo 
şi Afganistan. 

Conform Consiliului European, Jandarmeria susţine misiunile NATO în 
Afganistan din Hindu Kush, precum şi dezvoltarea unei infrastructuri poliţieneşti. 
Principiile care stau la baza acestor misiuni de menţinere a păcii şi de reconstrucţie 
post-conflict vizează exact ceea ce le traduce ad-literam. Ca în orice societate, oricât 
de paşnică, este necesară implementarea imaginii autorităţii publice al cărui rol 
imediat nu este de a represa sau constrânge, ci de a preveni şi a rezolva prompt 
conflicte care exced misiunii umanitare ale organizaţiilor civile. Prezenţa militară 
este necesară chiar şi în zone paşnice, rolul acestora fiind de a anticipa conflicte şi 
negocia bazele unor dezbateri productive din toate domeniile. 

Subsumat logicii preventive europene, pe lângă politicile privind terorismul şi 
emigraţia, planul de acţiune al programului Stockholm vizează şi urmărirea penală. 
Pentru a îmbunătăţi cooperarea în ceea ce priveşte combaterea crimei organizate la 
trecerea frontierelor, s-a decis extinderea Sistemului de Informaţii privind Dosarele 
Criminale din Europa (ECRIS), crearea unui Index European al Condamnaţilor din 
ţările terţe, unui Sistem de indexare a dosarelor poliţiei europene (EPRIS) şi o Reţea 
de prevenire a crimei în Europa (EUCPN). EUCPN este un Centru de observare 
pentru prevenirea crimei, în care sunt compilate şi procesate în statistici toate 
informaţiile în materie penală din Uniunea Europeană.În noiembrie 2009, Comisia 
Europeană a aprobat cartea verde pentru obţinerea de probe în materie penală de la 
un stat membru la altul, care prevede crearea unui sistem pentru obţinerea dovezilor 
în cazul investigaţiilor.

Programul Stockholm „pune accentul pe importanţa orizontală” a unei deja 
existente legături electronice între registrele criminale naţionale (e-Justice), folosite 
în combaterea criminalităţii la frontiere. Uniunea Europeană planifică simplificarea 
regulamentelor pentru investigaţiile penale când acestea sunt desfăşurate pe teritoriul 
altui stat suveran. Până acum, acordurile au reglementat ce informaţie poate fi 
schimbată între statele membre şi în ce condiţii; totuşi „principiul accesibilităţii”, 
care câştigă acum teren, presupune ca toate datele să fie utilizate fără restricţii pentru 
soluţionarea unor probleme care ţin de siguranţa cetăţenilor şi a Uniunii Europene. 

Ministerele de Interne ale statelor membre ale Uniunii Europene planifică 
elaborarea unei strategii pe baza Tratatului de la Prüm, cu scopul de a facilita 
schimbul de informaţii între forţele poliţieneşti ale statelor membre. Tratatul de la 
Prüm stipulează că departamentele de poliţie şi criminalistică pot avea acces direct la 
anumite baze de date aflate în gestiunea autorităţilor din alte state semnatare.

Această decizie autorizează schimbul de date cu caracter personal la trecerea 
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frontierelor, a rezultatelor testelor ADN, a datelor de înmatriculare ale autovehiculelor 
şi a comunicaţiilor.

De asemenea, Tratatul de la Prüm stipulează organizarea unor patrule de 
poliţie comune şi intervenţia acestora la graniţa pentru prevenirea situaţiilor de risc, 
precum şi transferul de autoritate către poliţiştii din ţările semnatare.

Dat fiind faptul că Tratatul de la  Prüm se aplică doar unui grup de state şi nu 
la nivelul Uniunii, semnatarii acesteia acţionează în mod conştient în afara cadrului 
legal european. Aceste state sunt astfel acuzate că, prin semnarea unui acord, ele 
ignoră structurile formale şi principiile legale ale Uniunii Europene, precum şi 
principiul unanimităţii la nivel ministerial în cadrul UE.

În scopul consolidării Europolului, Programul Stockholm are în vedere crearea 
de grupuri de investigaţii, formate din angajaţi civili ai multiplelor state membre, 
precum şi punerea la dispoziţia Europol şi Eurojust a bazelor de date naţionale. În 
plus, va fi creată o reţea ad-hoc pentru a facilita alăturarea diferitor forţe poliţieneşti. 
Datele ar putea fi conectate prin dispozitive portabile ca telefoanele mobile sau 
laptopurile, fără a fi nevoie de o infrastructură de ansamblu. Datele obţinute folosind 
camerele de supraveghere şi senzorii ar putea fi transmise constant prin această reţea. 

Programul Stockholm are ca scop central finalizarea procesului de integrare 
europeană: libertatea de a călători a cetăţenilor Uniunii Europene. Libertate 
consacrată prin Acordul Schengen care presupune „mai multă libertate şi în acelaşi 
timp mai multă securitate”.

Acordul Schengen a facilitat într-adevăr trecerea graniţelor cetăţenilor Uniunii 
Europene, mai ales prin eliminarea timpului mort de la controlul paşapoartelor. 
Totuşi, Sistemul Informaţional Schengen (SIS) a încetat să mai fie o simplă bază 
de date, iar acum se concentrează asupra „prevenirii şi identificării ameninţărilor la 
adresa ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor”. 

De asemenea, este testată introducerea unui sistem european de înregistrare 
pentru călători. Informaţiile despre călători vor fi stocate electronic şi vor permite 
detectarea imediată a vizelor expirate, asupra cărora va fi alertat departamentul 
responsabil. În ritmul acestui sistem, paşapoartele convenţionale cu ştampile şi poze 
vor deveni curând lucruri de domeniul trecutului. 

4. Concluzii

În final, este interesant de observat că, dacă prioritare în Programul de la 
Tampere erau libertatea de circulaţie, migraţia, azilul şi securitatea frontierelor, în 
planul doi şi trei trecând elementele de securitate şi justiţie, Programul de la Stockholm 
reprioritizează, trecând pe locul întâi protejarea drepturilor fundamentale, iar cele 
legate de migraţie pe ultimul loc în enumerarea capitolelor programului Stockholm.

Uniunea Europeană trebuie să ajungă la un echilibru între libertate şi securitate. 
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Statele Uniunii Europene trebuie să consolideze cooperarea, fără să compromită 
tradiţiile naţionale şi drepturile fundamentale.

Dimensiunea externă reliefată prin Programul de la Stockholm este extrem 
de importantă, pentru că libertatea, siguranţa şi justiţia nu sunt doar concepte 
programatice interne, ci se constituie în instrumente viabile de export a unor valori 
care au stat la baza construcţiei europene. 
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TERTIARY EDUCATION AND ITS CONTRIBUTION TO AN 
ENHANCED PERFORMANCE OF THE COMPANY MANAGEMENT 
SYSTEM IN ROMANIA

Abstract

Performance is not a cause, but an effect. To perform, one needs to 
know. To know, one has to learn. To learn, one needs to work with the book, the 
experience and scientific research.  University education, as a coherent system 
of further education, as a value of educational performance and as a means 
of scientific research, becomes more and more important for companies, for 
the economic and social organizations. To this end, we need to create and 
maintain a true coherence between the university and the economic unity, 
between the educational management and the economic management. What 
methodology should we use? 

Key words : education, university, management, performance, economic, 
social

Résumé

La performance n’est pas une cause, c’est un effet. Pour performer, il faut 
savoir. Pour savoir, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut travailler sur les 
livres, sur l’expérience sur la recherche scientifique. Éducation universitaire, 
comme système cohérent d’enseignement supérieur, comme valeur de 
performance éducationnelle et comme voie de recherche scientifique devient 
de plus en plus importante pour les firmes, pour les organisations économique 
et social. En ce sens, il faut réaliser et maintenir une cohérence réelle entre 
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l’Université et l’Unité économique, entre le management éducationnel et le 
management économique. Par quelle méthodologie ? 

Mots-clefs : éducation, universitaire, management, performance, économique, 
sociale

Introducere

În condițiile unei dinamici economice fără precedent, ale globalizării 
economiei și, în general, ale unor mutaţii esenţiale ale proceselor economice, 

politice, sociale și informaționale foarte complexe, în care rețeaua devine omniprezentă 
și omnipotentă, este, considerăm noi, destul de dificil să acceptăm, să propunem și să 
susținem un concept de dezvoltare durabilă, în sens autarhic, aşa cum îl înţelegea, în 
secolul trecut, Haushofer, sau non-concurenţial. Flexibilitatea, instabilitatea și chiar 
fluiditatea entităților, sistemelor și proceselor care alcătuiesc, definesc și redefinesc, 
în termenii economiei de piață, adică ai concurenţei, competiţiei, interconexiunii și 
interdeterminării complexe, creează o realitate extrem de dinamică și de fluctuantă 
în care este foarte greu să identifici parametrii durabilităţii, în sensul conservării şi 
menţinerii unor structuri şi funcţiuni pe termen lung. 

Un sistem a, la timpul t, este considerat durabil, dacă-şi menţine forma, 
consistenţa, conţinutul şi parametri şi la timpul t1, t2, …, tn. Actuala situaţie economică 
şi financiară a lumii reliefează tocmai faptul că o astfel de durabilitate, definită pe 
menţinerea în timp a unui sistem, în parametrii săi iniţiali, nu mai este de actualitate. 

Durabilitatea, ca dezvoltare, are alţi parametri şi o altă traiectorie. Dacă, în 
exemplul de mai sus, predominantă este linearitate – sistemul a rămâne acelaşi, cel 
puţin în parametrii săi esenţiali, şi la timpul t1 şi la timpul t2 şi la timpul tn –, în 
cazul dezvoltării durabile, vorbim de durabilitatea dezvoltării, deci de o amplificare 
(cantitativă şi calitativă) a parametrilor sistemului. În acest caz, sistemul a, la timpul 
t1, devine a1, la timpul t2, devine a2, la timpul tn, devine an. 

În primul caz, avem de-a face cu o dezvoltare lineară, deci cu o rezistenţă 
a sistemului în timp, fără modificări esenţiale. În cel de al doilea caz, în cel al 
dezvoltării durabile, avem de-a face cu evoluţia sistemului, cu acumularea de noi 
roluri şi funcţiuni, de noi calităţi, de noi capabilităţi şi chiar de noi dimensiuni. Acest 
lucru este esenţial pentru societatea omenească. 

Dintotdeauna, societatea oamenilor a avut această caracteristică a acumulării 
şi dezvoltării durabile. Numai că, în diferite timpuri şi în varii condiţii, acest concept 
a avut forme diferite şi un conţinut diferit. Conceptul de dezvoltare durabilă este 
strâns legat de cunoaştere, de capacitatea şi capabilitatea lumii de a-şi înţelege şi de 
a-şi planifica viaţa. Dar viaţa devine din ce în ce mai complicată. Pentru a înţelege 
societatea şi a fi apt de a face faţă cerinţelor şi provocărilor ei, trebuie ca omul să 
înveţe cât trăieşte. De fapt, aproape cea mai mare parte din pregătirea pentru viaţă o 
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petrece în şcoală. Fără şcoală, societatea omenească nu există, iar viitorul va fi şi mai 
drastic în această privinţă. Şcoala pregăteşte omul, deopotrivă, pentru a-şi înţelege 
viaţa şi pentru a participa efectiv la construirea acesteia. Facilităţile dobândite prin 
dezvoltarea tehnologică de vârf, prin efectul de reţea şi prin globalizarea informaţiei 
nu rezolvă însă ipso facto toate problemele care ţin de managementul sistemelor şi 
proceselor din societatea cunoaşterii. Este nevoie de un consistent efort al cunoaşterii 
pentru implementarea ştiinţei în modus-ul vivendi al oamenilor, mai ales în unitatea 
de bază a societăţii care rămâne firma, întreprinderea. Cu alte cuvinte, cunoaşterea 
trebuie să coboare în dimensiunea pragmatică a construcţiei vieţii, adică în acel loc 
unde se produc bunurile reale şi virtuale necesare vieţii în acest tip de societate. 
În acest sens, Universitatea este, prin excelenţă, laboratorul în care se generează 
suporţii de management al proceselor dezvoltării durabile.

În cele ce urmează, ne propunem să răspundem la două întrebări esenţiale:
1. Ce presupune conceptul de dezvoltare durabilă în actualele condiţii în 

societatea românească şi care sunt principalii vectori ai performanţei firmei?
2. Care sunt sau ar putea fi domeniile de conexiune ale procesului educaţional 

din universitate şi cerinţele efective de performanţă din cadrul firmei, ca suport al 
dezvoltării durabile?

Evident, răspunsurile la aceste întrebări sunt foarte ample şi foarte diversificate 
şi, de aceea, ele se constituie undeva, la jumătatea domeniului de intersecţie a 
cerinţelor şi competenţelor celor două instituţii de bază ala civilizaţiei tehnologice şi 
informaţionale, ale civilizaţiei cunoaşterii.

O parte din răspunsuri se găsesc însă și în documentul numit Strategia 
Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030.2 

„Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplină a 
României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită 
pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile.”3

Deși conceptul de dezvoltare durabilă este specific societății omenești, 
filosofia, fizionomia și conținutul efectiv al acestuia nu se realizează de la sine, ci 
presupun politici și strategii coerente, elaborate cu foarte multă grijă, care să aibă în 
vedere, deopotrivă, legitățile dezvoltării și planificarea imprevizibilului. Dezvoltare 
durabilă nu este o evoluție lineară calculabilă și previzibilă pe toată traiectoria ei, ci 
una nelineară, cu evoluări uneori neașteptate, chiar haotice, care cer, la rândul lor, 
politici și strategii coerente de securitate a acestor sisteme și procese. Dezvoltare nu 
înseamnă doar menținerea sistemelor și proceselor în parametrii inițiali, ci, pornindu-

2  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, Guvernul României, 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Programul Naţiunilor Unite  pentru Dezvoltare, Centrul Naţional pen-
tru Dezvoltare Durabilă, Bucureşti 2008, http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf, accesat la 
27.02.2013
3  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, p.4, http://www.insse.
ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf, accesat la 27.02.2013
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se de la parametrii inițiali, și păstrându-se arhitectura de continuitate și de identificare 
a acestora, durabilitatea dezvoltării presupune creșteri durabile, acumulări calitative 
și cantitative, noi configurații și noi parametri de funcțiune, dobândirea unor noi 
însușiri, mai pe scurt, valoare adăugată, în condiții care să asigure un management 
corespunzător al incertitudinii și o  securitate deplină a acestora.  

1. Durabilitatea şi dezvoltarea durabilă în România

În condiţiile în care România se află încă printr-un proces definit ca reformă 
esenţială cerută de trecerea de la o societate totalitară, de tip comunist, la o societate 
democratică, de tip capitalist, analiza durabilităţii şi, mai ales, definirea ei, reprezintă 
un demers extrem de dificil. În linii generale, am putea afirma, de la început, că, 
datorită unui complex nefericit de împrejurării, dar şi unui management ineficient, 
mai exact, ale lipsei oricărui management, procesul de trecere, de reformă, s-a 
transformat rapid în unul de distrugere, iar cel de reconstrucţie în unul de jaf şi de 
jecmănire a economiei naţionale. Mii de întreprinderi au fost complet distruse, iar 
marile unităţi industriale, de tipul combinatelor, au fost rapid dezafectate, ultimul 
dintre ele – dar nu singurul – fiind Oltchim Râmnicu Vâlcea. Cauzele pentru care 
aceste unităţi ale economiei româneşti au fost distruse sunt numeroase, unele dintre 
ele fiind obiective, altele ţinând de un foarte slab management sau, aşa cum am spus, 
de lipsa oricărui management. 

Printre aceste numeroase cauze, pot fi situate, în opinia noastră, şi următoarele:
- tarele şi disfuncţiile economiei centralizate excesiv, aşa cum a fost economia 

românească în perioada socialismului;
- incompatibilitatea dintre tipul de economie socialistă și tipul de economie 

tranzitorie spre o economie de piață, de tip capitalist;
- lipsa de performanță a unora dintre unitățile economice din România și, pe 

acest suport, falimentarea lor;
- privatizările nechibzuite, clientelare sau folosite nu ca modalitate de 

eficientizare a acestora, ci ca mijloc subversiv de scoatere a unităților respective 
de pe piață, de a le lua piața (cazul Combinatului de Utilaj Greu de la Iași, cazul 
Electroputere, al întreprinderilor de utilaje agricole, cazul ARO, cazul Uzinei de 
Tractoare Brașov, cazul întreprinderilor care alcătuiau industria de apărare etc. și 
al multor altor întreprinderi deosebit de importante pentru punerea în operă a unui 
concept de dezvoltare durabilă) sau de ;

- conflictul dintre întreprinderile de tip A (centrale, combinate, mari coloși 
industriali, în general, costisitoare, cu un management dificil, lipsite de flexibilitate 
și adaptabilitate) și unitățile de tip B, mai suple, mai flexibile, mai numeroase, mai 
ușor adaptabile mediului concurențial, dar care erau foarte puține în România sau, 
mai precis, lipsa acestui tip de unități de tip B din economia de tranziție;

- distrugerea sistemului autohton de finanțare și „externalizarea” finanțelor, 
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mai precis renunțarea la sistemul bancar românesc, în favoarea unuia străin, pe 
considerentul că un astfel de sistem este mult mai experimentat și mai eficient și, în 
plus, este privat;

- lipsa unor politici și strategii economice, sociale, informaționale și militare 
adecvate noilor împrejurări și noilor opțiuni politice și strategice;

- lipsa de calificare și de experiență a celor care și-au asumat responsabilitatea 
managementului general și specific al acestei perioade extrem de dificile; 

- alte interese străine de interesul național vital al României;
- incoerențe, nepriceperi și hiatusuri în identificarea și definirea, în noul context 

geopolitic și geostrategic, a interesului vital al României. 
Mai sunt, desigur, și alți factori care au generat un management necorespunzător 

și discontinuu, cum ar fi lipsa de continuitate în decizia politică, nepriceperea 
strategică, presiunile endogene și exogene etc. 

Conceptul de dezvoltare durabilă a fost conținut în Raportul Comisiei 
Brudtland, în 1987, și a constituit o preocupare internațională importantă mai ales 
după Conferința Mondială de la Rio de Janeiro din 1992. În general, acest concept 
a vizat mai ales domeniul economic – acesta reprezentând, de fapt, structura de 
rezistență a unei de dezvoltări –, celelalte domenii, inclusiv cel juridic, rămânând 
undeva la periferie sau doar la condiția de adiacență, cel puțin în ceea ce privește 
abordarea teoretică. 

1.1. Dezvoltarea economică durabilă, pivotul dezvoltării durabile

Desigur, dezvoltarea durabilă nu este sinonimă cu dezvoltarea economică 
durabilă, dar aceasta din urmă constituie pilonul strategic esențial al acestui tip de 
dezvoltare. 

Dezvoltarea durabilă, în sensul progresului, puterii, prosperității și securității, 
este un concept care cumulează, în primul rând, o foarte bună cunoaștere a domeniilor 
și parametrilor acestui concept și, prin urmare, a vectorilor care construiesc și definesc 
durabilitatea și conexiunea acesteia cu procesul sau cu procesele dezvoltării. 

La întrebarea dacă este posibilă realizarea dezvoltării economice durabile 
a României, academicianul Gheorghe Zaman dă un răspuns categoric afirmativ.4 
În acest sens, domnul profesor univ. dr. Zaman are în vedere o serie de obiective, 
primul dintre acestea referindu-se la creșterea permanentă a PIB, pe baza aplicării 
programului strategic și tehnic contemporan într-un ritm mediu anual de creștere, 
pentru perioada 2007-2025 de cel puțin 6,5%, cu tot ce presupune o astfel de creștere, 
de la efort investițional susținut la o dinamică înaltă a productivității. Evident, fără 
acest parametru macroeconomic important, nu poate fi vorba de dezvoltare economic 
durabil și nici măcar de dezvoltare economică, fie ea și secvențială. Un astfel de ritm 
4  Gheorghe Zaman, Dezvoltarea durabila, imperativ pentru prezentul si viitorul României, intervenție la simpo-
zionul organizat de Universitatea Ecologică București cu tema Dezvoltarea durabilă în secolul XXI. Este posibilă o 
dezvoltare durabilă a României?
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de creștere trebuia să contribuie la diminuarea decalajelor față de țările europene 
dezvoltare, dar aproape toate politicile și strategiile de dezvoltare durabilă au făcut 
un pas înapoi sau au fost reconfigurate sub puternica presiune a crizei economice. 

Desigur, nu s-a renunțat la acest concept, dar vectorii lui au rămas ineficienți, iar 
managementul strategic a trebuit să se modeleze îndeosebi pe politicile și strategiile 
anti/recesiune pentru stoparea recesiunii și trecere pe creștere, chiar dacă ea este, în 
acest moment, nesemnificativă. 

Pentru ca să putem vorbi de om reluare a politicilor și strategiilor realiste de 
dezvoltare durabilă, ar trebui să se adopte neîntârziat o serie de politici și strategii 
de recalibrare și reechilibrare, la nivel macroeconomic, a domeniilor care constituie 
cu adevărat suportul creșterii economice și care pot face posibilă revenirea la ritmul 
de creștere considerat optim pentru implementarea și materializarea conceptului 
de durabilitate și de dezvoltare economică durabilă. Aceasta presupune investiții, 
deschiderea unor noi unități de producție, reluarea activității comerciale, creșterea 
exporturilor, crearea de locuri de muncă, refacerea puterii economice a țării pe 
principiile economiei de piață și pe cele ale securității economice strategice,. Creșterea 
credibilității economice, creșterea performanței creditelor, o politică monetară 
consistentă, centrată pe interesul național, revenirea forței de muncă în țară etc. Chiar 
dacă obiectivul strategic al menținerii ratei inflației pe un interval cuprins între 1 și 
5 la sută, sau într-o zonă cu o singură cifră s-a realizat, iar Banca Națională a reușit 
să mențină cursul sub nivelul de risc extrem, mai ales prin implementarea politicilor 
de austeritate (tăierea salariilor bugetarilor și a altor venituri, reducerea drastică a 
salariilor și în mediul privat etc.), efectele nu au dus la creștere și, dimpotrivă, au 
mărit redundanțele, generând un nivel entropic destul de ridicat, ceea ce evident, a 
menținut în parametri destul de substanțiali un risc major.

Rata inflației, menținută cât mai jos, este importantă pentru stabilitatea 
economică și chiar pentru asigurarea unui suport de creștere, dar ea nu este doar 
o premisă, ci și un efect, mai ales un efect al unor politici și strategii echilibrate și 
coerente. Or, impozitul forfetar, creșterea taxalității, politicile și strategiile incoerente 
și inconsistente, migrația masivă a forței de muncă în străinătate (cu părțile ei bune, 
de supapă, dar și rele, de lipsire a economiei de forță de muncă bine pregătită, ceea 
ce înseamnă cădere economică) nu au permis politici financiare sănătoase și temeinic 
susținute.  Acestor două obiective, se adaugă un al treilea, care, în viziunea prof. 
Zăman, este constituit din „asigurarea unui înalt nivel al gradului de ocupare a 
forței de muncă disponibile și reducerea ratei șomajului la nivelul sau “natural” 
(4%-5%)”. Este drept, rata șomajului în România nu este alarmantă, dar ea nu s-a 
redus pe baza ocupării forței de muncă în țară, ci pe suportul emigrării acesteia în 
unele dintre țările puternic dezvoltate din Vest. 

Măsurile de austeritate luate de guvernele de după 2008 nu au dus la o mai 
bună ocupare a forței de muncă, așa cum se procedează, de regulă, în situații de criză, 
ci la intensificarea procesului migraționst.
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Politicile și strategiile concepute în acești ani de criză au dus, pe de o parte, la 
cheltuirea neeconomică a banului public, la grave disfuncții economice și sociale și, 
pe de altă parte, la neatragerea fondurilor europene, la blocarea acestora și chiar la 
unele situații delicate în relația cu unele dintre instituțiile Uniunii Europene.  

În urma recomandărilor Summit-ului Mondial al Dezvoltării Durabile de 
la Johannesburg, din septembrie 2002, marea majoritate a statelor și-au elaborat 
strategii naționale coerente și consistente de dezvoltare durabilă.

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României, elaborată în 2008, 
viza, între altele, pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, adică pe 
orizonturi de așteptare, și următoarele obiective:  

“Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării 
durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat 
membru al UE. 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din 
acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile.”5

„În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele 
naţionale de dezvoltare, Strategia stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru 
însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare: 

• Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 
investiţionale, în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de 
susţinere a capitalului natural; 

• Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională 
şi de sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de 
impactul acestora asupra pieţei muncii;

• Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic 
şi ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi 
local şi stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea 
fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie sau servicii;

• Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii 
de adaptare pe termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă inter-
sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criză generate 
de fenomene naturale sau antropice;

• Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor 
comparative ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv 
a produselor organice; corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a 
producţiei agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele 

5  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, p.4, http://www.insse.
ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf, accesat la 27.02.2013
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de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind 
menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului;

• Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special 
în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, 
educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;

• Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; 
racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită 
de revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în 
zonele montane şi cele umede.

Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional şi 
regional, vizează menţinerea, consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a 
configuraţiei structurale şi capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca fundaţie 
pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de presiunea dezvoltării 
sociale şi creşterii economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor climatice.”6

Obiectivele prevăzute în acest document sunt, deopotrivă, politice și strategice 
și ele vizează realizarea coerenței strategice cerută de procesul integrării în Uniunea 
Europeană. Ele sunt ambițioase și, probabil, datorită efectelor de criză, vor fi greu de 
realizat. Destructurarea economică a țării cere o reconstrucție economică esențială care 
să asigure României, deopotrivă, puterea economică necesară pentru reinstaurarea 
stabilității economice, ca punct de plecare în relansarea politicilor și strategiilor de 
creștere. Dar domeniul economic nu este nici singurul, nici unicul și nici exclusivul 
în noua arhitectură care se cere elaborată pentru dezvoltarea durabilă. El se supune 
și este supus în permanență unor presiuni și unor condiționări numeroase, unele 
favorabile, altele defavorabile, unele obiective, altele subiective, unele previzibile, 
altele imprevizibile, unele ferme, altele conjuncturale, dar mai ales unor cerințe de 
conexiune fără de care durabilitatea nu are nici sens, nici șansă să devină realitate. 
Aceste presiuni se cer foarte bine studiate și evaluate. Este una dintre competențele 
managementului strategic care, pe de o parte, trebuie să identifice, să pregătească 
și să folosească în mod eficient forțele, mijloacele, resursele și acțiunile necesare 
pentru a pune în operă deciziile politice cu privire la dezvoltarea durabilă și, pe de 
altă parte, trebuie să asigure expertizarea strategică a acestor decizii. În acest sens, 
în anul 2000, la Friibergh (Suedia) a fost elaborată o declarație privind promovarea 
Științei Sustenabilității (Statement on Sustainability Science). Această știință își 
propune să contribuie la îmbunătățirea interacțiunilor dintre natură și societate.7 Este 
necesar acest lucru, întrucât s-a constatat că direcția de dezvoltare a omenirii nu este 
sustenabilă nici din perspectiva mediului, nici din cea a resurselor și, am adăuga noi, 
6  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, pp.5-6, http://www.
insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf, accesat la 27.02.2013
7  Gheorghe Zaman, Dezvoltarea durabilă, imperativ pentru prezentul si viitorul României, intervenție la simpo-
zionul organizat de Universitatea Ecologică București cu tema Dezvoltarea durabilă în secolul XXI. Este posibilă o 
dezvoltare durabilă a României?
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nici din cea a transferului tehnologic și informațional, a condiției umane, a situației 
mediului strategic financiar, economice și social, a discrepanțelor uriașe dintre Nord 
și Sud, a faliilor strategice care persistă între unele țări, între grupuri de țări, între 
continente, între culturi și civilizații etc.   

1.2. Dezvoltarea durabilă a managementului sistemelor de securitate și 
protecție economică, socială, informațională și militară a țării, a mediului, a 
infrastructurii și a cetățeanului 

Acest domeniu are o importanță vitală pentru creșterea performanței firmei și 
a conexiunii dintre domeniul care creează valoare și valoare adăugată și domeniul 
care asigură condițiile de securitate și protecție necesare. Securitatea sistemelor și 
proceselor este tot atât de importantă ca însăși funcționarea acestora. Securitatea 
acestor sisteme și procese, a firmelor și celorlalte componente economice, sociale, 
educaționale nu este un element adiacent sau colateral, ci unul intrinsec performanței.

 Există, în principiu două tipuri de securitate: unul intrinsec, interior, de sistem 
și de proces, și constă în totalitatea măsurilor pe care și le ia sistemul, prin structura și 
modul său de funcționare, pentru a-și asigura stabilitatea, a-și reduce vulnerabilitățile 
și a contracara pericolele și amenințările endogene, create adică de el însuși, de 
propria sa funcționare, și a celor exogene, care vin din afară; celălalt, exterior și 
constă în crearea și punerea în funcțiune a unor sisteme specializate în asigurarea 
securității, protecției și apărării altor sisteme. Nu insistăm asupra acestora, facem doar 
precizarea că, fără ele, nu se poate. Există un management de securitate a sistemelor 
și proceselor și de integrare a acestora în cadrul unui proiect general de asigurare 
a condițiilor necesare performanței. Fiecare dintre sistemele și procesele enunțate 
mai sus se înscrie într-un domeniu de securitate (securitate economică, securitate 
socială, securitate societală, securitate ecologică, securitate informațională, securitate 
sanitară, securitate militară) și trebuie tratat în conexiune cu celelalte componente ale 
performanței, ca o condiție esențială a acesteia. 

2. Educația universitară, cerințele de performanță și dezvoltarea durabilă

Mediul universitar este, prin excelență, cel mai apropiat de proiectul de 
performanță, de filosofia și fizionomia actului performant. El creează mecanismele 
de cunoaștere a vectorilor și parametrilor performanței și ale managementului 
acestuia. Acest mediu dezvoltă cultura strategic a domeniului și, deopotrivă, matrița 
prin care se evaluează și se modelează performanța. Academicianul, profesorul, 
studentul și masterandul cooperează în crearea și implementarea unui sistem integrat 
de investigare și cunoaștere a factorilor de performanță, atât la nivelul acțiunii 
directe din cadrul unei firme, întreprinderi, unități productive etc., când și din 
sistemele manageriale ale acesteia și ale rețelei din care face parte. Aici, la nivelul 
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educației universitare, se generează și se calibrează modelele de cunoaștere necesare 
conexiunii Universitate-Unitate productivă, pentru că studentul și masterandul 
pentru așa ceva se pregătesc. Aceasta este rațiunea studiilor universitare, masterale, 
doctorale și postdoctorale. Universitarul învață, deopotrivă, elementele componente 
ale managementului cunoașterii cunoașterii și pe cele ale cunoașterii și implementării 
principiilor și elementelor care produc performanța.

2.1. Dezvoltarea durabilă a procesului cunoașterii și managementul 
performant al resursei umane 

Dezvoltarea durabilă a suporturilor culturii organizaționale și a sistemelor de 
valori reprezintă, de asemenea un domeniu extrem, de important. Universitatea este 
nu numai un centru de cultură și de înaltă specializare profesională, ci și o entitate 
epistemologică, un loc în care se realizează cunoașterea cunoașterii, probarea și 
verificarea mecanismelor acesteia. Indiferent de profilul ei, Universitatea pune 
în operă suporturile de evaluare corectă a ceea ce, în Strategia Națională pentru 
Dezvoltarea Durabilă a României se numește capital uman. Această strategie, ca și 
studiile care s/au elaborat pe această temă, își propune ca obiectiv să evalueze corect 
tendințele de evoluție pe termen mediu și lung a stării capitalului uman. Ea încearcă 
să dea un răspuns rezonabil la o întrebare tranșantă: Cu cine şi pentru cine se va 
realiza dezvoltarea durabilă a României? 

Potrivit acestei Strategii, unele studii recente (Indexul European al Capitalului 
Uman, Consiliul Lisabona, 2007) au în vedere unele elemente cum ar fi: stocul 
de capital uman (investiţia per capita pentru educaţia şi formarea profesională a 
populaţiei ocupate, compoziţia capitalului uman în funcţie de tipul şi nivelul de 
educaţie, starea de sănătate), utilizarea acestuia (rata de ocupare, rata şomajului, rata 
conectării la reţele de comunicare multimedia, participarea la activităţi producătoare 
de venit sau valoare), productivitatea (contribuţia capitalului uman raportată la 
valoarea adăugată creată, calitatea educaţiei şi formării profesionale, angajabilitatea 
pe parcursul întregii vieţi, investiţii în cercetare-dezvoltare) şi demografia (spor sau 
declin, trenduri migratoare, impactul calculat asupra pieţei muncii).8

Strategia constată gravele deficiențe în ceea ce privește capitalul uman 
(îmbătrânirea generală a populației din Europa, rata foarte scăzută a natalității, 
reducerea numărului tinerilor cu calificare superioară, nivelul nesatisfăcător al 
pregătirii profesionale, conform cerințelor pieței și celor ale societății informaționale, 
bazată pe cunoaștere și inovare etc. Situația demografică a României este la fel cu cea 
a continentului european, ba chiar mai dificilă, țara noastră cunoscând, în ultimii 22 
de ani, o deteriorare semnificativă. Criza economică și financiară, distrugerea unui 
mare număr de întreprinderi și emigrarea câtorva milioane de oameni în căutarea 

8  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030, pp.32-37, http://www.
insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf, accesat la 27.02.2013
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unui loc și multe alte cauza au determinat acest exod. „La o populaţie totală de 
21.584.365 locuitori, România a înregistrat în anul 2007 o rată a natalităţii de 10,2 
născuţi vii la mia de locuitori faţă de o rată a mortalităţii generale de 11,7 decedaţi 
la o mie de locuitori. În perioada 1990-2007 populaţia României s-a redus cu circa 
1,7 milioane locuitori, ceea ce reprezintă o pierdere a fondului uman de 7,2%, fără 
a lua în consideraţie migraţia externă temporară, fără schimbarea domiciliului, 
sau migraţia pentru muncă. Conform unor prognoze demografice, se prefigurează 
un proces de masivă depopulare a ţării în deceniile următoare, dacă fertilitatea va 
rămâne în limitele din ultimii zece ani de doar 1,3 copii la o femeie, faţă de 2,1 
cât este necesar pentru înlocuirea generaţiilor şi menţinerea populaţiei la un nivel 
constant. Structura pe vârste a populaţiei reflectă un proces de îmbătrânire prin 
scăderea relativă şi absolută a tinerilor (0-14 ani) de la 18,3% în anul 2000 la 15,3% 
în 2007 şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (65 de ani şi peste) de la 13,3% în 
2000 la 14,9% în 2007. Vârsta medie a populaţiei a fost, la începutul anului 2007, de 
38,9 ani. (…)  La nivelul anului 2007, resursele de muncă din România (populaţia 
în vârsta de 15-64 de ani) au fost de 15,05 milioane persoane, în creştere cu 100 mii 
faţă de anul 2002. Rata de ocupare a forţei de muncă a fost, în 2007, de 58,8%, fără 
modificări notabile faţă de cifrele anului 2002, situându-se cu mult sub ţinta de 70% 
stabilită prin Strategia de la Lisabona pentru ansamblul Uniunii Europene pentru 
anul 2010.”9 Potrivit acelora;i date, rata de participare la educaţie a populaţiei între 
15 şi 24 de ani a crescut de la 37,3% în 1999/2000 la 46,1% în 2003/2004, dar rata 
de părăsire timpurie a şcolii rămâne alarmantă, respectiv 19% în 2006, cu mult peste 
nivelul mediu al UE-27 de 15,2% şi al obiectivului-ţintă de sub 10% prevăzut pentru 
aplicarea obiectivelor Strategiei Lisabona pentru anul 2010. 

În Strategie se mai precizează că, până în anul 2005, nu a existat un sistem 
explicit, cuprinzător şi unitar la nivel naţional pentru asigurarea calităţii educaţiei. 
Exemplele din ultimii ani (rezultatele slabe la bacalaureat) sun concludente. În ceea ce 
privește calitatea învățământului, România este pe locul 47 din 57 de țări participante, 
52,7% din elevii români fiind sub nivelul alfabetizării ştiinţifice, conform evaluării 
din 2006, după metodologia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) în sistemul PISA (Programme for International Student Assessment) pentru 
performanţa generală a tinerilor de 15 ani.  Aceste statistici și numeroase evaluări 
care s-au făcut în ultimii ani arată o degradare a sistemului educațional, precum și o 
slabă implicare în generarea performanței educaționale.

2.2. Educația, formarea profesională, implicarea mediului universitar în 
managementul performanței

Fără îndoială, educația are o valoare cu totul specială în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă. Componenta educațională este totdeauna de nivel strategic și 
9  Ibidem
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de aceea, trebuie tratată cu prioritate. Sistemul educațional face parte din strategia 
forțelor și reprezintă elementul fundamental al managementului strategic al resursei 
umane. Din păcate, numeroasele reforme care au fost inițiate și implementate în 
sistemul de învățământ n-au fost, nici pe departe, nici coerente, nici consistente și, 
de aceea, în loc de a genera calitate în procesul educațional, a determinat, la toate 
nivelurile, dar mai ales la nivel liceal și universitar, reacție inversă, nesiguranță, lipsă 
de motivație, lipsă de perspectivă, chiar ostilitate, indiferență și scădere drastică a 
performanței.

Deși se dorește o îmbunătățire radicală a ofertei educaționale, ea rămâne fără 
un suport real, atât din cauza pieței forței de muncă și a cerințelor efective, cât și din 
cauza lipsei de perspectivă și deteriorării grave a încrederii în școală, în utilitatea ei, 
în valorile pe care le generează și le promovează. 

O relație strânsă dintre Universitate și firmă este greu de realizat, întrucât 
firmele sunt instabile, nesigure, iar programele de învățământ nu pot răspunde 
unei piețe a muncii la fel de instabile și de indiferente atât la cerere, cât și la ofertă. 
Inerțialitatea se combină cu necunoașterea și cu lipsa de comunicare, universitarii 
concentrându-se, mai degrabă, pe îndeplinirea condițiilor formale de acreditare puse 
de instituțiile în drept, de acordare a gradelor didactice, de îndeplinire a unor criterii 
care nu se referă direct la calitatea studentului, ci doar la locul universității respective 
în sistem. Este adevărat că îmbunătățirea radicală a ofertei educaționale pare a fi 
prioritară, dar ea nu este strâns legată nici de nevoile foarte limitate ale pieței forței de 
muncă din România, nici de orizontul de așteptare al studentului sau masterandului, 
tocmai datorită instabilității economice și lipsei locurilor de muncă foarte calificate. 

Considerăm că ecuația firmă-universitate, universitate-piață a forței de muncă 
ar trebui regândită, în perspectiva conceptului de dezvoltare durabilă. Chiar dacă 
motorul acestei dezvoltări îl reprezintă dezvoltarea economică, cei care mânuiesc 
efectiv acest motor sunt oamenii cu înaltă calificare. Iar această calificare se realizează 
în învățământul superior. Mintea trebuie stimulată și pusă la treabă, profesorul 
și studentul trebuie să participe împreună cu managerul firmei la un proces de 
reconversie intelectuală, de reconversie științifică a activității productive, indiferent 
de ce natură este aceasta. 

„Cele 9 domenii de intervenţie propuse de CE, sunt destinate atingerii acestei 
ţinte şi vin în sprijinul „Procesului Bologna”, astfel: 

a. atingerea excelenţei în predare şi în cercetare în cadrul unor universităţi 
puternice care să acţioneze ca actori competitivi pe piaţa tot mai globalizată a 
societăţii cunoaşterii; 

b. creşterea proporţiei licenţiaţilor care desfăşoară cel puţin un semestru 
activitate peste hotare sau în industrie; 

c. permisiunea studenţilor de a utiliza împrumuturi sau granturi naţionale în 
ţările din UE în care aceştia decid să studieze sau să facă cercetare; 

d. proceduri comparabile pentru cunoaşterea calificărilor academice ca şi 
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a calificărilor profesionale ceea ce va face ca diplomele europene să fie mai uşor 
recunoscute în afara Europei; 

e. introducerea trainingului în managementul dreptului de proprietate, 
comunicarea, networkingul, antreprenoriatul şi lucru în echipă să devină parte a 
carierei de cercetător; 

f. refocalizarea cursurilor pentru a permite luarea în considerare a stagiilor 
trecute de educaţie şi formare şi legarea acestora de educaţie pe întregul ciclu de 
viaţă. Această cerinţă se adresează nevoilor de calificări ale forţei de muncă europene, 
asigurării în special a celor viitoare, întărind astfel capacitatea universităţilor de a se 
adapta procesului de îmbătrânire a populaţiei din Europa; 

g. revederea/revizuirea burselor naţionale pentru studenţi şi scheme de suport 
astfel ca cei mai buni studenţi să poată participa la educaţie şi training avansate, iar 
pe viitor să aspire la o carieră în cercetare fundamentală sau aplicată; 

h. reanalizarea sistemelor de acordare a fondurilor universităţilor în sensul 
focalizării pe rezultate/performanţe impunându-se astfel o responsabilitate sporita 
pentru sustenabilitatea lor financiară pe termen lung, îndeosebi în cercetare;

i. acordarea unei autonomii sporite universităţilor astfel încât să poată 
răspunde rapid la schimbare. Aceasta include revizuirea curriculei adoptând-o la 
noile dezvoltări, construirea de legături puternice într-o discipline şi focalizarea mai 
mult pe cercetări pe domenii înrudite (energia regenerabilă şi nanotehnologia) decât 
pe discipline distincte. Poate, de asemenea, să includă mai multă autonomie la nivel 
de instituţii individuale pentru profesori şi stafful din cercetare.10

Universitatea poate expertiza științific politicile și strategiile de management 
al performanței la nivelul firmei, atât prin cercetarea științifică orientată pe direcții 
clare de sprijinire a acesteia, cât și prin procesul de formare a specialiștilor, inclusiv 
prin metode elearning și ale formării profesionale continue. Important este ca, între 
cele două instituții - una care creează gândire strategică și operațională, alta care 
pune în aplicare această gândire - să existe un protocol științific și, pe baza acestuia 
un management al conexiunii. 

Concluzii

1. Universitatea trebuie să modeleze și să expertizeze științific managementul 
performanței, prin aplicarea tuturor strategiilor cunoscute sau create în mod special 
în acest sens. Mai mult, ea trebuie să creeze la nivelul studentului, masterandului, 
doctorandului și profesorului, trebuința de a expertiza decizia tactică a firmei, pe 

10  Institutul European din România, Proiect SPOS 2007 – Studii de strategie şi politici, Studiul nr. 2, RESTRUC-
TURAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE DIN ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA EVOLUŢIILOR PE PIAŢA 
INTERNĂ ŞI IMPACTUL ASUPRA PROGRESULUI CERCETĂRII, Autori: Prof. dr. Valentina Vasile* - coordo-
nator, Prof. dr., MCA, Gheorghe Zaman**, Dr. Steliana Perţ. ***, Drd. Felicia Zarojanu****, Bucureşti, Decembrie 
2007, © Institutul European din România, 2007, ISBN online 978-973-7736-65-9, pp. 45-49, http://www.ier.ro/
documente/SPOS2007_ro/Spos2007_studiu_2_ro.pdf
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baza unor matrice care rezultă din studiul aprofundat al literaturii de specialitate, 
al experimentelor și aplicațiilor. De aici nu rezultă că universitarul creează doar în 
laborator modelul pe care fabricantul sau managerul firmei îl aplică pentru a realiza 
performanța. Rezultă doar că între cele două dimensiuni – educația universitară și 
firmă – trebuie să se realizeze un spațiu firesc de congruență și conexiune. 

2. Dezvoltarea durabilă nu este una lineară, ci una nelineară, dinamică și 
complexă și, de aceea, componenta ei esențială, care se regăsește în toate dimensiunile 
– economică, socială, informațională, culturală, de mediu, militară etc. – este și 
rămâne cea a cunoașterii. 
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PUNCTE DE VEDERE

Cătălin GRĂDINARU1

”Nimic nu-i cu neputință pe lumea aceasta pentru inteligența celor 
inteligenți”

                                                                          Pancatantra, Textus simplicior 

”Istoria lumii este istoria unui învățământ. Istoria unei lupte între cei puțini, 
puternici prin spirit, și cei mulți, puternici prin număr. Este istoria unei educații 
veșnic neizbutite și veșnic reîncepute, a unei educații ingrate, dificile, suferită fără 
plăcere, adesea respinsă, necontenit lăsată la o parte și mereu reluată.”

                                                                          Papini, Storia si Cristo, I, 125

INTERDEPENDENCE BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL  AND 
MANAGEMENT PERFORMANCE

”Nothing is unattainable in this world for the intelligence of the intelligenti”
                                                                          Pancatantra, Textus simplicior 

”The history of the world is the history of an education. The history of a battle 
between the few, mighty in spirit, and the many, mighty in number. It is the history of 
an education forever unfinished and restarted, of an ungrateful, difficult education, 
borne without pleasure, often rejected, relentlessly discarded and always revisited.”

                                                                          Papini, Storia di Cristo, I, 125

1. Introducere

În societatea oamenilor, omul este centrul lumii. El este elementul de bază 
al acestei societăți, el o susține și o întreține și tot el este măsura tuturor 

1  Doctorand

INTERDEPENDENȚA DINTRE 
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lucrurilor, cum spunea Protagoras, și a celor ce sunt, și a celor ce nu sunt. Omul 
trăiește deopotrivă și foarte intens în cel puțin două universuri: unul fizic, perceptibil, 
palpabil, măsurabil, în dimensiunile sale pământene și cosmice, celălalt spiritual, 
imperceptibil, intelectual, care generează marele univers al ființei umane: cunoașterea. 
Societatea omului este – a fost dintotdeauna, dar astăzi se află deja la granița unui salt 
impresionant, poate ultimul – o societate bazată pe cunoaștere și chiar o societate 
epistemologică sau epistemică, în care fiecare om devine un mic savant, un știe-totul 
despre totul și chiar despre nimic. Informația, efectul de înaltă tehnologie și efectul 
IT, comunicarea și rețeaua fac posibil acest salt spre ultima și cea mai înaltă treaptă 
a cunoașterii, epistemologia. Epistemologia înseamnă, în esența ei, cunoaștere a 
cunoașterii: negare a axiomelor, punere la îndoială și cercetare a științei. 

Instrumentele epistemologiei nu sunt neapărat și în mod intempestiv, axiomele, 
regulile, principiile, normele şi cadrele rigide, ci îndoiala, observaţia, experimentul, 
analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea, concretizarea, adică întregul arsenal pe 
care-l presupune cunoaşterea, în funcţia ei cea mai importantă de cercetare ştiinţifică 
a ştiinţei, inclusiv cea de cercetare, cu mijloace ale cunoaşterii, a cunoaşterii înseşi.

Epistemologia, în calitatea ei de cunoaştere a cunoaşterii, de știință a ştiinţei 
şi artei managementului, trebuie să ajute ştiinţa şi, evident, arta managementului, să 
depăşească momentele de rigiditate contraproductivă, dar şi pe cele de dezordine, 
de ieşire din echilibru, de situare departe de echilibru. Ea trebuie să folosească 
şi să ofere instrumentarul filosofic necesar, pentru a ajuta teoria, arta şi chiar 
practica managementului să „măsoare” fluctuaţia principiilor, să evalueze în mod 
corespunzător, nivelul de risc, chiar să reformuleze, prin limbajul de azi, conţinutul 
principiilor, să-l „traducă” adică în „limbajul” şi simbolistica managementului de 
azi, să argumenteze dialectic noul sistem al regulilor de angajare, personalizare și 
partajare educațională, al cerinţelor esenţiale ale educației, pe toate treptele acesteia 
– formare, perfecționare, perfecționare continuă –, noile coordonate ale psihologiei și 
sociologiei lucrătorului și managerului, profesorului și elevului, ale managementului 
resurselor umane, ale managementului tehnologic şi informaţional. Acest tip de 
analiză epistemologică este absolut necesar, mai ales când este vorba de dimensiunea 
cognitivă a evenimentelor, proceselor și fenomenelor economice, sociale și 
educaționale, de transferul efectelor artei educației în arta cunoaşterii, în noţiunile, 
conceptele şi raţionamentele după care se modelează filozofia şi fizionomia existenţei 
noastre, a conflictualităţii drumului nostru în viitor, într-o epocă a globalizării şi, 
probabil, a reintrării intempestive într-un nou tip de individualitate. 

Epistemologia este, mai degrabă, o metodologie a ştiinţei, adică o metaştiinţă 
care ajută ştiinţa să fie, deopotrivă, cu picioarele pe pământ şi cu orizonturile spre 
nemărginire. A pune la îndoială nu înseamnă a nega, ci doar a crea un suport sau 
o motivaţie pentru a verifica. Verificarea regulilor, legilor şi principiilor educației, 
ale organizației și ale managementului organizațional și educațional este tot atât 
de necesară precum este revizuirea periodică a unui motor, dar nu doar pentru a-i 
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asigura o bună funcţionare, ci şi pentru a-i creşte performanţa şi a-i perfecţiona 
funcţiunile. Epistemologia managementului educațional și organizațional nu neagă 
ştiinţa managementului educației, nici știința managementului organizației, ci doar 
le analizează critic în vederea dezvoltării lor. Coordonatele dezvoltării nu sunt 
prestabilite, întrucât epistemologia nu este previziune, ci doar înaintare metodică în 
spaţiul cunoaşterii cunoaşterii, care, evident, include și previziunea.

În tot acest proces, formarea și dezvoltarea capitalului intelectual reprezintă 
cea mai prețioasă investiție și, în același timp, cea mai importantă contribuție la 
generarea cunoașterii, esența societății de acest tip, adică a societății de mâine. 

În cele ce urmează, ne-am propus să analizăm, dintr-o perspectivă 
epistemologică, unele aspecte importante care țin de formarea, dezvoltarea capitalului 
intelectual, a funcțiilor și rolului acestuia în creșterea performanței manageriale. 

2. Omul în societatea epistemologică

De fapt, ar trebui să începem cu definirea acestui tip de societate. Evident, 
societatea epistemologică sau epistemică – societatea noastră de mâine, în care 
începem să intrăm încă de azi – nu mai este și nu mai poate fi cea a neștiutorilor de 
carte, a omului-supraviețuitor, ci este și va fi o societate a interacțiunilor ca esență 
socială, a cercetării continue, a descoperirii tainelor Universului, a călătoriilor în 
Univers, a călătoriilor în acest spațiu imens, care este, în primul rând, un spațiu al 
cunoașterii. Societatea epistemică este una de tip performant, în care managementul 
organizațional și managementul educațional vor ocupa, probabil, cea mai mare parte 
a timpului material și imaterial al devenirii. 

Societatea epistemică este o societate a educației permanente, a performanței 
permanente, a interacțiunilor permanente, o societate a rețelei, a comunicării continue, 
în timp real, a ontologiei și gnoseologiei multifazice. Această societate de mâine se 
pregătește și se construiește începând de ieri.

În debutul acestui tip de societate, economia bazată pe cunoaștere sau economia 
epistemică reprezintă trecerea de la economia bunurilor de consum, la economia care 
produce cunoaștere și bunăstare intelectuală. Încep să fie foarte importante nu doar 
bunurile, ci și produsele intelectuale, bazele de date, valorile intangibile, imaginile și 
simbolurile. Asistăm la un adevărat  salt cuantic sau la o tranziție de fază în modul 
în care se concepe și se realizează ordinea de complexitate2 a tuturor organizațiilor și 
îndeosebi a celor economice. 

Sursa principală de creare a valorii, bogăției și de redefinire a condiției 
umane o constituie, din ce în ce mai mult, o formă complexă a muncii, care devine 
strict dependentă de rețea, de schimburile de valori, de informație, de cunoaștere. 
Munca3, astăzi și, mai ales mâine, înseamnă iar creație și efectele acesteia care sunt, 
2  Prof. univ. dr. Adrian Curaj, Capital intelectual, București, 2011-2012, p. 2, http://www.slideshare.net/andreea-
calin77/capital-intelectual-15384059
3  Gheorghe Crețoiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur, Economia, Ediția a III-a, Editura C.H. Beck,  București, 2011, 

PUNCTE DE VEDERE



177UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

deopotrivă, informații, concepte, teorii, predicții și obiecte materiale high-tech și 
IT. Acestea permit și facilitează comunicarea în timp real, siguranța, securitatea 
și confortul. Producția, în societatea epistemică, nu mai vizează supraviețuirea, 
ci devenirea, cunoașterea, ieșirea din robia concretului, înțelegerea abstractului, a 
sinelui, a vocației, a ideii și, evident, construirea unui alt fel de concret, a concretului 
ideal, a concretului virtual, a concretului spațiului cognitiv, al spațiului epistemic. 

Producția, într-o întreprindere, nu mai este pur și simplul numai rezultatul 
aplicării unui algoritm, a unei scheme neschimbate de la înființarea ei, ci și efectul, 
mai ales efectul unei dinamici în care esențială, de-a lungul întregului flux, este 
cunoașterea. Alan Burton Jones (1999), citat de prof. univ. dr. Adrian Curaj, definește 
cunoașterea ca fiind ”… stocul cumulativ de informație și măiestrie derivat din 
utilizarea informației de către receptorul acesteia.”4

Informația nu este însă totuna cu cunoașterea. Între cele două noțiuni, în 
opinia noastră, există deosebiri esențiale. 

Informația este o nedeterminare înlăturată, deci un mod prin care se ajunge 
ca o realitate, o stare, o dinamică, un proces, un concept, o idee să fie cunoscute, 
iar cunoașterea este un ansamblu dinamic de cunoștințe legate prin capacitatea și 
capabilitatea de a le conexa, de a opera cu ele, de ale dezvolta și, pe această bază, de 
a elabora diagnoze și prognoze. 

Aceste cunoștințe aparțin, deopotrivă, lumii întregi și se înmagazinează în 
cultură și într-un uriaș patrimoniu de cunoștințe, într-un patrimoniu cognitiv, care se 
îmbogățește în fiecare clipă, și, în aceeași măsură, fiecărui om în parte, în măsura în 
care are acces la acest patrimoniu, la această uriașă bază de cunoștințe. 

Pentru a avea acces la acest patrimoniu, omul trebuie să dispună și de o 
remarcabilă capacitatea cognitivă, absolut necesară, însoțită de efortul cunoașterii și 
conținută în sistemul educațional. 

Fără o astfel de capacitate, omul nu poate trăi în societatea bazată pe cunoaștere 
și cu atât mai puțin într-o societate de tip epistemologic, în care există un modus 
vivendi bazat un modus cognoscendi de tip epistemologic, definit pe cercetarea și 
dezvoltarea științei. 

Omul este o ființă cognitivă. Cogniția face parte din caracteristica lui esențială. 
La urma urmei, omul este efectiv cunoaștere. 

Dar, așa cum, ca persoană fizică individuală, fiecare om este unic și irepetabil 
pe planeta Pământ și în Univers, este unic și irepetabil și în Universul cognitiv, 
chiar dacă, în toate timpurile și pentru toate timpurile, cunoașterea este un proces 
deopotrivă individual și colectiv, personal și interactiv. 

Omul este însă singura ființă cunoscută până la această oră în Univers capabil 
să trăiască în Universul cunoașterii și să participe efectiv la crearea acestui Univers. 

Monada acestui proces cognitiv este informația. Interesant este că, în 

pp. 36-37
4  Apud, prof.univ.dr. Adrian Curaj, Ibidem, p. 3
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Universul cunoașterii, informația nu se găsește în stare pură. Cunoașterea și universul 
cunoașterii au apărut tocmai ca o caracteristică esențială a omului, întrucât acesta 
percepe durata și înțelege devenirea. Integrarea omului în mediul cosmic, geofizic și 
geoclimatic nu este una intrinsecă, ci una mediată. 

Omul se comportă în mediul natural ca și cum ar fi un cosmonaut. Are nevoie 
de a-și media integrarea lui în acest mediu, chiar dacă face parte din el, pentru a se 
putea adapta la condițiile lui. Acest mediator este cunoașterea, mai exact mediul 
cognițional sau cognitiv. 

Cunoașterea îl ajută pe om să existe, să supraviețuiască și să dureze într-un 
mediu care nu rezonează tot timpul cu el. 

Omul are nevoie de haine și de adăpost pentru a se feri de frig, de căldură, de 
intemperii, de informație, pentru a cunoaște și a anticipa, și de cunoaștere, pentru a 
modela mediul în care trăiește. 

Cunoașterea, pentru om și pentru organizație, este deopotrivă o interfață cu 
mediul natural și un modus vivendi pentru el, adică un mediu cognitiv sau cognițional 
fără de care omul nu poate să existe sub semnul duratei.

Deîndată ce informația a fost realizată, ea devine o esență a cunoașterii, prima 
ei unitate indivizibilă (motiv pentru care i-am asociat termenul de monadă, un fel 
de lucru în sine kantian), care urmează lungul drum al construcției cunoștinței, prin 
integrarea ei în structurile cognitive ale persoanei, ale organizației, ale comunității, 
ale lumii. 

Omul a creat noțiunea, conceptul și raționamentul, ca forme dinamice ale 
cunoașterii. Nici nu știm foarte exact dacă le-a creat omul, prin procesul etnogenezei, 
de-a lungul existenței sale pe planeta Pământ, sau dacă i-au fost date, care fac adică 
parte din gena lui, așa cum lătratul, spre exemplu, face parte din gena unui câine. El, 
omul, culege, mai exact, caută, în fiecare moment al vieții lui, date despre obiectele 
din jur, despre evenimente, despre fenomene, despre acțiuni etc. Convenim să numim 
tot ceea ce se produce în mediul în care trăiește omul, eveniment. 

Aceste date despre evenimente nu sunt încă informații, ci doar percepții, 
reprezentări, imagini, note sau știri, mai exact, cuvinte sau propoziții descriptive, care 
nu pierd din vedere nici un amănunt al obiectelor, faptelor, acțiunilor, evenimentelor. 
Toate acestea urmează un proces de analiză și de interpretare. Prin acest proces, 
se identifică și se formulează, folosindu-se toate metodele cunoscute (abstractizare, 
generalizare, concretizare, deducție, inducție, analiză, sinteză etc.), noutatea, 
înlăturându-se o nedeterminare, răspunzându-se la o întrebare sau identificându-se o 
nouă conexiune, o nouă concluzie. 

Informația aduce, deci, o noutate. Ea reprezintă ceva ce omul nu știa. Ea nu 
este informație pentru toți oamenii. 

Ceea ce pentru unii poate fi informație, pentru alții, pentru cei care știu deja 
despre ce-i vorba, ea nu este decât o banală propoziție, uneori sâcâitoare, alteori 
redundantă, dar mai ales cronofagă. 
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Această noutate (când este noutate) îl ajută pe omul individual, precum și 
organizația din care face parte, să-și lărgească orizontul cunoașterii și al suporturilor 
acțiunii. Ca obiect al cunoașterii, informația poate intra în patrimoniu, în sistemul de 
valori cognitive, singură, sau în conexiune cu alte informații. 

Dar, în același timp, ea se înscrie și în sistemul motivațional al acțiunii umane, 
răspunzând unui interes, sau generând un interes, fundamentându-l, argumentându-l 
sau justificându-l. 

Cunoașterea este omnidirecțională. Ea se îndreaptă atât spre viitor, cât și spre 
trecut.

Schema nr. 1 Generarea informației 

Evident, cunoașterea nu este informație în stare pură, ci ansamblu de informații 
integrate într-un sistem cognitiv dinamic și complex și devenite cunoștințe, dar și 
procesul de asamblare și de integrare. Ea are funcții multiple în acest proces care 
deosebește omul și mediul uman de tot ceea ce există pe pământ. În ceea ce privește 
cunoașterea, nu există informație în stare pură. Informația, așa cum am arătat mai 
sus, se extrage, se identifică sau se construiește prin analiza riguroasă și interpretarea 
corespunzătoare, de multe ori, ingenioasă a datelor și, mai ales, a conexiunilor dintre 
ele. Unele dintre aceste conexiuni sunt explicite, altele sunt ascunse, paradoxale, 
atipice, asimetrice etc. Acest proces este destul de complicat. Aristotel vorbea de 
categorii, iar Immanuel Kant, în Critica rațiunii pure5, despre un fir conducător în 
descoperirea tuturor conceptelor pure ale intelectului. Logica generală, în viziunea 
lui Kant, transformă reprezentările în concepte. Logica transcendentală primește de 
la estetica transcendentală un divers al sensibilității pentru a da substanță conceptelor 
pure ale intelectului. Spațiul și timpul conțin un divers al intuiției sensibile, dar fac 
5  Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, Editura științifică, București, 1969, pp.108-116
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parte din instrumentele percepției noastre. Cu ajutorul lor, al acestor intuiții sensibile 
– spațiul și timpul –, lucrul în sine  ajunge să devină, prin intermediul categoriilor 
(ale cantității, ale calității, ale relației, ale modalității) cunoștință. Categoriile sunt 
adevărate concepte originare pure ale intelectului din care sunt derivate altele și 
altele.

Critica rațiunii pure, fiind prima lucrare de mare amploare și de mare 
profunzime de cunoaștere a cunoașterii, oferă un parcurs coerent, trecut prin analitica 
transcendentală și prin dialectica transcendentală de construire a cunoștinței, a 
universului cunoașterii. Echivalăm lucrul în sine kantian, care este o categorie 
filosofică, cu informația care se prezintă, așa cum sugeram mai sus, unitatea de bază 
a procesului cunoașterii. Desigur, informația însăși se cere analizată și interpretată, 
apoi asimilată, adică transformată în cunoștință și integrată în sistemul sau ansamblul 
cunoștințelor.

Schema nr. 2 Asimilarea informației

Cunoașterea este deopotrivă un proces continuu, un efect, un patrimoniu și 
un mediu special al oamenilor, în care se acumulează cunoștințe, abilități, priceperi, 
deprinderi, sentimente, trăiri, speranțe, idealuri, proiecte, idei, orizonturi, prin care 
și pentru care omul există, trudește și, uneori, poate fi și fericit. Este însă și suportul 
care generează interes, iar interesul generează acțiune. De unde și dimensiunea 
economică extrem de importantă a acestui spațiu și generatoare de un astfel de spațiu.  

Adam Smith, în dialogul lui cu fiziocrații, mai ales cu Quesnay, este primul 
care a relevat a importanța cunoașterii în acest domeniu atât de important al generării 
vieții umane pe pământ, în acest spațiu în care trăiește omul, denumit de vechii greci 
polis și de cei care au urmat societate: domeniul economic. De aceea, pe bună el 
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este considerat primul întemeietor al științei economiei politice și unul dintre primii 
analiști ai ordinii sociale. 

Ordinea socială de care vorbeau fiziocrații era una de tip natural și se baza 
se baza pe trei concepte: proprietate, securitate, libertate.6 Ordinea de care vorbea 
Adam Smith, adevăratul fondator al științei economice, se baza pe trei idei7 extrem 
de interesante pentru acea perioadă: 

- diviziunea muncii;
- organizarea spontană a lumii sub acțiunea interesului personal;
- politica liberală.
Smith vorbește de caracterul divin al instituțiilor, dar și de rolul interesului 

uman în societate, în economie. O ordine economică spontanee, fondată și menținută 
pe interesul personal al indivizilor. Relevând interesul, Smith vede, alături de rolul 
esențial al capitalului, rolul esențial al omului, al cunoașterii.

Unii autori, precum Stevens (1998) consideră cunoașterea explicită ca fiind 
predominant informație (know-what), iar cunoașterea tacită ca fiind cea care include 
operațiile gândirii, imaginația, creativitatea, puterea de judecată.8

Cunoașterea explicită este cea care folosește un limbaj natural și chiar un limbaj 
formal, iar produsele ei se găsesc în biblioteci, în toate pachetele comunicaționale, 
în manuale, în tratate, în ghiduri, în rețele, în bazele de date și, în general, în tot ce 
acumulează omenirea în planul cunoașterii. 

Cunoașterea tacită este cunoașterea personalizată, este cunoașterea intrinsecă, 
esențială pentru ființa umană și constă în reprezentări, convingeri, obiceiuri, credințe, 
modele de comprehensiune etc.

Profesorul Adrian Curaj consideră că, la baza procesului de cunoaștere, stă 
mișcarea dintre aceste două forme de cunoaștere, în carul ei existând patru tipuri de 
interacțiuni9: 

a) cunoaștere tacită – cunoaștere tacită (socializare); 
b) cunoaștere explicită – cunoaștere explicită (combinare);
c) cunoaștere tacită – cunoaștere explicită (externalizare);
d) cunoaștere explicită – cunoaștere tacită (internalizare)

Cele patru tipuri de interacțiune pot fi considerate etape ale unui ciclu de viață 
al cunoașterii.10 Se cer însă anumite servicii de bază în cadrul organizației pentru 
gestionarea sistematică a cunoașterii și crearea unui cadru în care cele patru faze să 
funcționeze. 

Aceste etape centrează cumva procesul cunoașterii pe o funcție activă, 

6  ”Propriété, sûreté, liberté, voilà  donc l’ordre sociale tout entier¬ (Mercier, II, p.615) în , Ch. Gide et Ch. Rist, 
Histoire des doctrines, économiques, Paris-22, rue Soufflot, p. 7
7  Ch. Gide et Ch. Rist, Histoire des doctrines, économiques, Paris-22, rue Soufflot, p. 64
8  Prof.univ.dr. Adrian Curaj, Ibidem, p. 3
9  Ibidem, p. 4
10  Ibidem
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respectiv, pe rezolvarea de probleme. Iar acest lucru nu este posibil decât printr-o 
abordare holistică a interacțiunii. Pentru că fluxul cunoașterii, potrivit acestor surse, 
cuprinde patru faze: achiziție, creație, diseminare și utilizare. Alte surse indică mai 
puține faze (OECD, 1966, indică doar trei faze: achiziție, diseminare și utilizare, iar 
Howitt, 1998, doar două: producere și schimb).11 

Achiziția. Este prima fază a procesului cunoașterii. Evident, este vorba 
de achiziția de cunoaștere, adică de etapa în care organizația învață. Acest lucru 
se realizează prin monitorizarea mediului de afaceri, prin analizarea și stocarea 
informațiilor culese din exterior și din interior, prin analiza critică, prin stocarea 
și compararea datelor, prin aplicarea teoriilor și studierea efectelor. Achiziția de 
cunoaștere, la nivelul organizației, dar și la cel al individului, se bazează deopotrivă, 
pe normă și pe efect. Norma este dată de o anumită curriculă, de un algoritm rațional 
de învățare, adică de asimilare, acomodare și aplicare, și de rigoarea organizării 
suportului intelectual al omului și al organizației. Efectul este dat de transferul 
rezultatului achiziției de cunoaștere, de modul în care ea se reflectă în mentalitate, în 
convingeri, în cultura organizațională, dar și în proiect.

Achiziția, la nivelul organizației, dar și la cel al individului, are două 
componente esențiale: achiziția de formare, care precede acțiunea propriu-zisă și 
achiziția continuă, care corespunde conceptului de formare continuă (fc) sau de 
formare profesională continuă (fpc), întrucât atât omul individual, cât și organizația au 
nevoie, de un suport inițial de cunoaștere și de actualizarea permanentă a cunoașterii.

Creația. Deși nu toți teoreticienii includ creația în abordarea holistică a 
cunoașterii, noi considerăm că această fază este foarte importantă, chiar necesară 
și esențială, atât pentru organizație, cât și pentru omul individual, atât ca membru al 
organizației, cât și ca principal beneficiar al spațiului cognitiv. Creația este resursa 
inepuizabilă a capitalului intelectual, este caracteristica esențială a omului. Omul 
este prin excelență un creator. 

Dealtfel, creația este și o funcție principală a oricărui tip de management. Fără 
această dimensiune, managementul nu este altceva decât o simplă gestionare a unui 
domeniu sau a altuia, gestionare care, uneori, se reduce doar la a consemna intrările, 
transformările și ieșirile, deși transformarea presupune un proces de creație și nu doar 
de aplicare mecanică a unor standarde sau a unor tehnologii. Creația este intrinsecă 
procesului cognitiv și spațiului cognitiv, întrucât ea și numai ea îi oferă spontaneitate, 
deschidere, noutate, progres și eficiență. 

Creația este pentru dimensiunea holistică, integrată a procesului cunoașterii 
ceea ce este informația pentru cunoștință. Este nucleul ei, este izvorul care o 
generează și o dezvoltă. Altfel, cunoașterea n-ar fi decât un depozit, decât un muzeu 
al unor cunoștințe care se vor altera foarte rapid. 

Distribuția. Cunoașterea nu este un fapt în sine, nici o acumulare continuă de 
cunoștințe și doar atât. Cunoașterea este un proces dinamic și complex, este vie, este 
11  Ibidem
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activă, este participativă, este interactivă. 
Know-how-ul (tehnica, îndemânarea, priceperea, abilitatea) nu este un 

ansamblu de lucruri în sine, nu este achiziție și atât. El va produce, atunci când va 
fi distribuit, când va fi investit nu doar în procesul de producție, ci și în procesul de 
achiziționare a cunoștințelor și de generare a cunoașterii. Modalitățile prin care se 
realizează distribuirea cunoașterii sunt numeroase: cursuri de perfecționare, învățare 
continuă, formală și informală, comunicare, anecdotică, dialog cultural etc.   

Utilizarea este procesul prin care omul individual și organizația folosesc 
cunoașterea pentru a produce, deopotrivă, bunuri și servicii, și cunoaștere. Utilizarea 
cunoașterii vizează și reproducerea ei. 

Concluzie 

Omul-cunoscător, omul educat este creator de societate – societatea bazată pe 
cunoaștere –, iar societatea bazată pe cunoaștere este mediul în care omul viețuiește 
și evoluează. Această interacțiune dintre un Univers individual unic și irepetabil – 
Omul – și singurul mediu în care acest Univers poate exista – societatea umană 
bazată pe cunoaștere – constituie suportul noului management al performanței. 

Stadiul actual al cunoașterii a generat primul suport al intrării în cea mai 
importantă etapă a existenței omului pe planeta Pământ, etapa maturizării sale 
depline, etape performanței, societatea de tip epistemologic. Acest lucru a fost posibil 
datorită faptului că societatea bazată pe cunoaștere – adică societatea omenească din 
toate timpurile – a atins acel prag care face posibil saltul cuantic, saltul esențial spre 
o configurație holisitcă, spre o societate integrată, de tip epistemic sau epistemologic, 
în care cunoașterea aduce, în folosul ei, o modalitate de autocunoaștere prin epistemă, 
printr-o știință a științei, adică printr-o metodă devenită intrinsecă, printr-o metodă 
de sistem și de proces, metaștiința, mai precis, cunoașterea cunoașterii. 

Ultimele descoperiri în domeniul high-tech, în cel IT, dar și în cel al capacităților 
cognitive ale ființei umane, rețeaua, comunicarea în timp real, accesul neîngrădit la 
informație au făcut posibil inițierea acestui salt. El nu este încă înfăptuit.  Dar omul 
se află deja pe această traiectorie. 

4. Omul, capitalul uman, capitalul intelectual și utilizarea acestora

Capitalul intelectual al unei organizații face parte din categoria soft. Această 
categorie, spre deosebire de cea hard – totalitatea mijloacelor materiale și financiare 
și a activelor – este generată de cunoaștere, de experiența, cunoștințele, abilitatea și 
capacitatea intelectuală a membrilor organizației, de cultura organizațională și de 
competențele profesionale și manageriale ale factorului uman. 

Capitalul intelectual al unei organizații, indiferent din ce domeniu ar fi aceasta, 
are cel puțin trei forme de exprimare și de existență:
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- capitalul uman;
- experiența și competențele profesionale ale membrilor organizației;
- capitalul structural.
Capitalul uman. Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

definește capitalul uman ca fiind ”ansamblul de cunoștințe, de calificări,  de competențe 
și de caracteristici individuale care facilitează crearea bunăstării personale, sociale 
și economice.” Desigur, cunoștințele, calificările și competențele aparțin oamenilor. 
Oamenii sunt sistemul nervos al unei organizații, ei creează ideea și tot ei o pun în 
aplicare. ”Capitalul uman – precizează, în continuare OCDE – constituie un bun 
imaterial care poate să determine progresul, să susțină productivitatea, inovația și 
buna funcționare.”12

Capitalul uman cuprinde, între altele câteva elemente foarte importante:
- competențele profesionale date de calitatea formării și perfecționării și de 

experiența acumulată;
- relațiile interpersonale, capacitatea de conducere și de soluționare inteligentă 

a problemelor, la care se adaugă, bineînțeles, și capacitatea de inovare, capacitatea 
de creație; 

- motivația. 
Capitalul uman ar trebui definit ca totalitate a oamenilor instruiți sau instruibili, 

a cunoștințelor, experienței și abilităților acestora, dar mai ales a capacității lor 
creative, care se generează printr-un proces educațional continuu și care face posibil 
generarea capitalului intelectual, esența societății bazată pe cunoaștere și resursa 
inepuizabilă a civilizației umane.  

Nimeni nu se mai îndoiește azi de existența și valoarea capitalului uman. Este 
singurul capital neperisabil, este capitalul cel mai prețios și cel mai important. Este 
singurul capital care se reproduce. Evident, nu doar prin sine, ci mai ales prin grija 
organizației, a politicii, a guvernelor, a sistemului educațional și a managementului 
performanței. Nu există performanță acolo unde nu se există capital intelectual și 
unde nu se investește în capitalul uman. 

Adam Smith, în Avuția națiunilor, și cea mai mare parte a economiștilor de 
pretutindeni – și nu numai a economiștilor – au afirmat încă de la începuturile economiei 
politice, ale economiei performante, că mâna de lucru și calificarea corespunzătoare 
a acesteia reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri concurențiale.

Adevăratul întemeietor al teoriei moderne a capitalului uman a fost, prin 
anii ‘960, Theodor Shultz, urmat îndeaproape de Gary Becker. Teoria capitalului 
uman explică creșterea economică, centrând efortul pe formare, perfecționare, 
performanță și remunerarea corespunzătoare. Indivizii pot contribui efectiv la 
creșterea performanței manageriale dacă se investește în educația lor, în formarea lor 
profesională continuă.
12  L’investissement dans le capital humain, OCDE, 1998 ; Du bien-être des nations, le rôle du capital humain et so-
cial, OCDE, 2001, http://ses.ens-lyon.fr/les-fondements-theoriques-du-concept-de-capital-humain-partie-1--68302.
kjsp
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Există două curente recente în ceea ce privește cercetarea domeniul teoriei 
capitalului uman, care au revitalizat interesul pentru această teorie:

- noile teorii recente ale creșterii economice (Romer, Barro și Lucas), potrivit 
cărora factorul determinant al creșterii economice este factorul uman;

- formarea timpurie, încă din copilărie, a resursei umane, a capitalului uman. 
Formarea de bază – adică școala generală, liceul, universitatea, școala de 

meserii etc. – rămâne extrem de importantă în educarea inițială a capitalului uman, 
dar această educație nu mai este suficientă în societatea modernă. Este nevoie de o 
formare profesională continuă (fps), atât prin metode și structuri formale, cât și non-
formale și informale. 

Structurile non-formale sunt cele care nu sunt incluse în sistemul învățământului 
de stat și ale celui privat, ci sunt folosite de oricare om care vrea să învețe. Ele sunt 
complementare celor formale și umplu golurile existente, în general, în sistemele 
rigide, programatice de formare. Autodidacții, dar nu numai, caută să-și perfecționeze 
cunoștințele prin toate metodele pe care le consideră accesibile: lecturi, folosirea 
unor baze de date, studierea unor teme, experimentări, corespondențe cu specialiști, 
lecții particulare etc. 

De fapt, nu este vorba de structuri non-formale, ci de realități care țin de 
nevoia strictă a omului și chiar a unor organizații de a-și lărgi și perfecționa orizontul 
cunoașterii. Non-formalul nu are forța formalului, dar vine în completarea acestuia, 
fiind mai flexibil, cumva ieșit din principii, apropiat de informal, de actualul 
permanent.

Învățământul informal este un învățământ la liberă alegere, care ține de 
opțiunea celui care vrea să învețe fără să se formalizeze. El se poate documenta, 
poate participa la diferite cursuri, poate selecta din anumite baze de date ceea ce îi 
este de folos pentru ceea ce vrea să știe sau să învețe, pentru a performa în artă, în 
exercitarea unor abilități, în cultivarea talentului etc. 

Toate cele trei tipuri de învățământ – formal, informal și non-formal – se 
regăsesc în toate formele și formulele de formare a potențialului uman, de pregătire 
a omului pentru a exercita o profesie, pentru a desfășura o activitate performantă, 
pentru a-și dezvolta anumite aptitudini, pentru a se realiza pe deplin într-un domeniu 
sau altul. 

OCDE propune de câțiva ani o serie de rapoarte privind națiunea de capital 
uman, modul în care poate fi evaluată fertilitatea conceptului, dar mai ales caracterul 
pluridisciplinar al acestui concept. 

Țările membre investesc în capitalul uman, iar capitalul uman, investit, la rândul 
lui, în sistemul de producție materială și spirituală generează creștere economică 
și creștere de potențial intelectual. Evident, potențialul intelectual se constituie în 
capital intelectual, care va fi investit nu numai în generarea de cunoaștere – care 
înseamnă dezvoltare intrinsecă a acestui tip de potențial și de capital –, ci și, în 
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generare, de creativitate și de performanță managerială.
Contribuțiile lui Gary Becker la această teorie, deși au suportat destule critici, 

sunt aplicate în domeniul concepției pregătirii profesionale și mai ales în cel al 
gestionării resursei umane. 

Teoria modernă a capitalului social, din care face parte și capitalul uman, ca 
esență a acestui capital social, s-a format și dezvoltat în cadrul unui grup coordonat 
de Theodor Shultz, la Universitatea din Chicago. Esența acestei teorii este aceea 
că toate cheltuielile cu educația și sănătatea sunt, de fapt, investiții în capitalul 
uman, scopul fiind acela al creșterii economice, prin asigurarea condițiilor necesare 
(calificarea superioară a forței de muncă) care să ducă la creșterea productivității 
și calității muncii. 

De aceea, capitalul uman este, de fapt, un efect al capitalului educațional, 
educația fiind, de fapt, esența omului și a capitalului uman. Capitalul uman este 
generator de capital intelectual, este motorul cu foc continuu al acestui tip de capital 
care, la rândul lui, îmbogățește continuu universul cunoașterii.  

Capitalul structural se referă la factorii care sunt strâns legați de structura 
organizației și de acele componente care asigură fluiditatea, flexibilitatea și sinergia 
funcționării organizației, în managementul performant, cei mai importanți fiind 
următorii:

- cultura organizațională; 
- rețeaua și comunicarea; 
- planificarea și organizarea; 
- creația și inovația de produse și de procese;  
- sistemul informațional;
- interșanjabilitatea și transferul de competențe; 
- relația de feed-back. 

Capitalul relațional. Acest tip de capital este unul de conexiune. El reprezintă 
un tip de capital fluid și, în același timp, adiacent. Există, în principiu, două tipuri de 
relații care privesc organizația, capitalul uman și capitalul intelectual: 

- relațiile cu exteriorul;
- relațiile intra-organizațională. 
Relațiile cu exteriorul pot fi relații inter-organizaționale, relații ierarhice, relații 

cutumiare, relații informale, relații formale și, mai ales relații de rețea. Relațiile de 
rețea sunt, de regulă, orizontale și contează foarte mult atât în filosofia și fizionomia 
organizației, cât mai ales în funcționarea capitalului uman și îndeosebi a celui 
intelectual. 

Relațiile cu exteriorul pot fi:
- cu acționarii;
- cu investitorii;
- cu partenerii;
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- cu furnizorii;
- cu clienții etc.
Toate aceste relații sunt de tip comunicativ, constructiv, creativ, în are se 

generează atât avantaj economic și intelectual, cât și suporturi pentru capitalul uman 
și îndeosebi pentru cel intelectual. 

Relațiile intra-organizație sunt deosebit de importante, întrucât măsura 
adevărată a calității și forței acestei entități este dată de soliditatea structurilor 
și raporturilor dintre diferite compartimente și dintre angajați. Managementul 
organizațional vizează, în primul rând, optimizarea acestor relații, crearea și 
dezvoltarea unei culturi organizaționale solide și a unui puternic flux creativ. 

Schema nr. 3 Generarea capitalului uman și a capitalului intelectual

Concluzie 

Noțiunile de capital uman și capital intelectual sunt specifice economiei de 
piață. În realitate, este vorba de un potențial uman, esențial în generarea societății 
omenești, și de un potențial intelectual, absolut necesar în generarea cunoașterii și, 
prin urmare a societății bazată pe cunoaștere și, pe treapta următoare, a societății de 
tip epistemologic.

Noțiunea de capital, asociată acestor tipuri de potențial, privește latura 
dinamică, latura funcțională a societății omenești. Potențialul trebuie investit și nu 
doar folosit. Folosirea duce la epuizare, investirea presupune valorificarea și crearea 
unor premise de dezvoltare și multiplicarea. Investirea este una dintre funcțiile 
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principale ale dezvoltării, ale schimbului, ale dinamicii economice și sociale, ale 
științei, dar și ale pieței,  

A trata potențialul uman și potențialul intelectual ca fiind capital uman și, 
respectiv, capital intelectual, înseamnă a transfera o existență dintr-o stare latentă în 
una dinamică, de piață, ci și a genera un flux reproductiv, creativ, euristic. Nu este 
vorba doar de o mentalitate, ci și de o chestiune esențială. 

Una este să creezi pentru a obține un produs și alta să creezi pentru a crea 
cunoaștere, dezvoltare, inovare și ascensiune, pentru a crea suport de cunoaștere și 
cunoaștere efectivă.  

Schema nr. 4 Generarea continuă a domeniului cunoașterii

Schema de mai sus reprezintă modalitatea în care, plecându-se de la sistemul 
educațional, S.E., se generează, succesiv, mai întâi potențialul uman, componentă 
Soft, care devenind capital uman, contribuie, deopotrivă, la perfecționarea 
componentei materiale, financiare și în active, componentă Hard, și la dezvoltarea 
potențialului intelectual, componentă Soft, care, devenind capital intelectual, 
contribuie semnificativ la crearea și dezvoltarea universului cunoașterii, adică a 
societății bazate pe cunoaștere, care este efectul final, sinergic al întregului ciclu. 
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5. Capitalul intelectual – suportul esențial al performanței manageriale

Performanța managerială este, un rezultat al interacțiunii dintre potențialul 
intelectual, devenit, în dinamica managerială, capital intelectual, ca domeniu Soft, 
și componenta organizațională, care include, deopotrivă, elemente foarte importante 
ale societății bazată pe cunoaștere și elemente materiale perfecționate și perfectibile 
necesare funcționării acesteia, componenta Hard a organizației.  

Capitalul uman are, în performanța managerială o implicare directă, o 
implicare complexă, prin medierea potențialului intelectual, în calitatea lui de capital 
intelectual, și un efect multiplicat al acestora. 

Implicarea directă constă în acțiunea nemijlocită a factorului uman, a omului 
cu înaltă calificare și deplină competență pentru optimizarea managementului 
organizațional, inclusiv al managementului din sistemele educative, atât prin 
capacitatea sa inovativă, creativă, cât și prin capabilitatea de a genera sinergie în 
spațiul organizațional, în fluxurile și ciclurile productive, inclusiv în cele de producție 
intelectuală. 

Implicarea complexă constă tocmai în extinderea acestei capabilități sinergice 
a factorului uman, a omului-creator, a omului-demiurg, de a genera conexiuni și 
sinergii, de a folosi întregul potențial intelectual de care dispune organizația și nu 
numai pentru creșterea performanței, cu alte cuvinte, de transformare a potențialului 
intelectual înțeles ca totalitate a capacităților și capabilităților intelectuale, în 
capital intelectual, înțeles ca investiție a acestui potențial în structura și dinamica de 
management. 

În fond, este vorba de sporire și interrelaționare a competențelor, astfel încât 
sistemul să funcționeze coerent și consistent.  Un sistem de management este un 
ansamblu coerent și funcțional în care elementele de conducere interrelaționează cu 
procedurile și cu efectele. 

Bernadette Lecerf-Thomas reliefează patru dimensiuni importante ale 
schimbării manageriale necesare coordonării strategiei şi evoluţiei competenţelor. 
Un astfel de proiect vizează, în primul rând, transformarea colectivă, adică a echipei 
manageriale, şi, ulterior, interacţiunea acesteia cu domeniul managementului. 

Acest demers se referă la legăturile care există între componenţii sistemului. 
El conexează, de asemenea, comportamentul şi practicile entităţii cu cele ale părţilor, 
pentru a determina o evoluţie spre un nou echilibru.

O variantă de reprezentare a celor patru dimensiuni ale schimbării (optimizării) 
manageriale se prezintă în Schema nr. 5. 
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Schema nr. 5 Dimensiuni ale schimbării (optimizării) manageriale

După cum se vede, această generare a unei schimbări în structura și funcțiunea 
de management se sprijină pe două axe:

- o axă verticală, prin care viziunea şi conducerea sunt conexate cu acţiunea 
operaţională din teren, care înseamnă performanţă şi productivitate;

- o axă orizontală, prin care se asociază procedurile dure cu cele moderate 
(uşoare), adică procedurile organizaţionale cu comportamentele relaţionale.

În aceste patru zone, se operează pe principiul complementarităţii, astfel 
încât sistemul managerial să fie pus într-o nouă homeostazie şi, evident, într-o nouă 
coerenţă. 

Chiar dacă, datorită unor evenimente, sunt operate salturi de competenţă 
de către o echipă, pentru ca sistemul să integreze un nou echilibru homeostatic, 
ansamblul celorlalte dimensiuni care interacţionează trebuie să fie reechilibrat. 

Schema prezintă un echilibru dinamic, un echilibru în care nu sunt excluse 
dezechilibrele, ci, dimpotrivă, se caută algoritmi raționali de reechilibrare, prin 
acțiune iscusită a factorului uman, a managerului. 

Un management performant înseamnă un sistem de cooperare creativă, 
continuă, dinamică și, deci interactivă, aplicabil în toate formele și modelele de 
management (Armstrong, Heneman, Milkovici-Boudreau, Ivancevich-Glueck, 
Fisher, Tyson şi Fell, David Guest etc.13)

Să luăm, spre exemplu, modelul de management al resurselor umane elaborat 
13  Aurel Manolescu, Managementul resurselor umane, Ediţia a patra, Editura Economica, Bucureşti, 2003, pp. 62-
78
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de Cenzo, David şi Robbins, care are patru activități importante: asigurarea cu 
personal, menţinerea, motivarea şi dezvoltarea. 

Autorii acestui model pun accent şi pe determinările şi constrângerile externe 
care influenţează toate celelalte activităţi. 

De aceea, găsirea, identificarea, recrutarea, selecţia, integrarea şi menţinerea 
persoanelor potrivite în cadrul organizației, de orice tip ar fi ea, sunt foarte de dificile. 

De menţionat că fiecare dintre instituţii devine un puternic focar de determinări 
şi constrângeri externe pentru procesul resursei umane din cadrul organizației. 

Modelul propus de Cenzo, A.David şi P. Robins şi menţionat de Aurel 
Manolescu în cartea sa14 se prezintă în Schema nr. 6. astfel: 

Schema nr. 6 Modelul Cenzo, David și Robins

Din câte se vede, este un model centrat pe influențe externe. În acest caz, 
performanța managerială se realizează îndeosebi prin deschiderea unor canale 
manageriale spre exterior, prin folosirea efectului de rețea și a celui de conexiune în 
14  Aurel Manolescu, Ibid., p.65
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spațiul cunoașterii și, îndeosebi în cel al potențialului intelectual. Pentru atragerea 
acestui potențial, exterior organizației, este necesară elaborarea unei strategii 
de management, care să pună în operă o politică generală și să genereze politici 
operaționale privind conexiunea dintre potențialul intelectual al societății, standardele 
de performanță și potențialul intelectual al organizației. 

Schimburile de activități intelectuale, trimiterea oamenilor să urmeze 
diferite cursuri, invitarea unor specialiști care să aducă elemente de noutate privind 
managementul organizațional eficient, intrarea în rețea, cooperarea creativă, 
colaborarea transversală, dar mai ales deschiderea unor linii interne de conexare 
în timp real cu performanța în domeniul managementului resursei umane (selecție, 
recrutare, pregătire, perfecționare, formate profesională continuă, crearea culturii 
organizaționale, valorificare băncilor de idei etc.) sunt modalități care, printr-o 
planificare strategică adecvată, pot genera un suport foarte important de performanță 
managerială. 

Schema nr. 7 Model de diagramă SWOT care poate fi folosit pentru realizarea 
unui dosar privind strategia performanței manageriale 

Prin folosirea diagramei SWOT (Schema nr. 7), se pot identifica punctele tari, 
punctele salbe,oportunitățile și amenințările în domeniul strategiei de management 
și, pe această bază, de realizare a performanței prin valorificarea corespunzătoare a 
capitalului intelectual.

PUNCTE DE VEDERE



193UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

Concluzie

Capitalul intelectual, obținut prin valorificarea corespunzătoare a potențialului 
intelectual, a capabilităților, capacităților și performanțelor individuale și colective 
ale potențialului uman, în calitatea lui de capital uman, este nu numai suportul 
esențial, pivotul cel mai puternic de creștere a performanței manageriale, ci și izvorul 
ideatic al acesteia. Un management nu este o simplă gestionare a unui domeniu, ci 
un sistem de organizare și conducere inteligentă, creativă și performantă a oricărui 
domeniu și cu atât mai mult a celui educațional, unde se aplică, încă din antichitate, 
metoda socratică a dialogului creativ și modalitatea euristică de învățare. 

Transformarea potențialului intelectual – definit pe un uriaș patrimoniu de 
cultură, știință și artă, care se îmbogățește și se extinde în fiecare zi – în capital 
intelectual și investirea lui în creșterea performanței manageriale este esența societății 
bazată pe cunoaștere. Este un capital investit în viitor. 

6. Concluzii finale

1. Capitalul intelectual este o modalitate, generată de societățile democratice 
și prospere, prin care potențialul uman, ca acumulare de valori din domeniul științei, 
artei, culturii, inteligenței, calităților, abilităților și priceperilor oamenilor, este 
transformat într-o sursă de generare a valorii în domeniul educației, producției și 
cunoașterii, astfel încât efectele acestei angajări directe sau indirecte să se transfere 
în cultura organizațională și societală de mâine. Capitalul intelectual este cel care 
generează viitorul, întrucât el nu înseamnă numai o investiție, ci și un mod creativ de 
a o folosi și multiplica, de a genera valoare adăugată, prosperitate și progres. 

2. Ingredientele transformării potențialului intelectual în capital intelectual 
și a capitalului intelectual în cunoaștere se găsesc în dezvoltarea fără precedent a 
domeniilor cunoașterii, în performanța economică și educațională, în dinamica 
high tech și IT, în modul în care oamenii înțeleg, azi, formarea, perfecționarea și 
accesul permanent la sistemele educaționale formale, non-formale și informale, 
directe, de clasă sau e-learning, dar și în costurile tot mai ridicate ale acestui tip de 
capital. Deocamdată, sistemele educaționale nu reușesc performanța de a genera un 
capital uman pur, înalt calificat, din care să se alimenteze potențialul intelectual și, 
în consonanță, capitalul intelectual, acest lucru rămânând doar pe seama elitelor și 
elitismului, dar este foarte clar că performanța managerială în acest domeniu care 
generează cunoaștere nu se poate realiza decât cu elite.

3. Școala românească, în general, o școală bine structurată și capabilă de 
performanță, datorită unui proces de transformare insuficient elaborat, cunoaște, 
în prezent, un regres în ceea ce privește implicarea directă în calitatea sistemului 
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educațional și, deci în pregătirea factorului uman, la care se adaugă un proces complicat 
de emigrare creierelor, de unde și lipsa de idei și de performanța economică, socială 
și managerială. Dar faptul că multe din creierele care au emigrat și foarte mulți dintre 
elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii și profesorii care se străduiesc 
să reconfigureze ingenios sistemul educațional – pilonul de bază al întregului proces 
de generare a potențialului uman și a celui intelectual – și relansarea dialogului și a 
cercetării științifice pe această temă ar putea constitui, în conexiune cu numeroaselor 
puncte tari din spațiul educațional și de afaceri european și mondial unde se află foarte 
multe inteligențe românești, un reviriment care să contribuie la creșterea suportului 
intelectual al performanței manageriale. 
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NOTE DE LECTURĂ

OMUL GEOPOLITIC
(cuvântul autorului)

Probabil că nu ar trebui să ne oprim prea mult nici 
asupra acestui concept – geopolitică –, nici asupra 

argumentelor și fundamentelor care l-au generat, l-au 
definit și l-au susținut. Într-un fel, aceste concepte sunt 
implicite, fac parte din modul de viață al oamenilor, din 
natura lor.1 

Omul nu este o ființă liniștită, nici singuratică. 
Niciodată omul nu a fost și, probabil, nu va vreodată fi 
singur. Chiar și atunci când, dezamăgit de lume, dorește 
să se însingureze, nu poate să o facă decât relativ și pentru 
scurtă vreme. Pentru că omul este, prin excelență, o ființă 
socială. Omul depinde de societate, așa cum albinele 

depind de stup sau de scorbura în care-și construiesc fagurii, așa cum furnicile depind 
de mușuroi și lupii de haită. Toate viețuitoarele sunt, într-o formă sau alta, sociale, 
întrucât trăiesc împreună în cadrul unui biotop, au caractere comune și se apără 
împreună împotriva presiunilor și agresiunilor care vin din toate părțile. 

Omul și-a creat însă propria lui natură și propria lui lume, partajată în familii, 
în comunități, în state, în alianțe, în coaliții și în tot felul de structuri, de organizații 
și de organisme care sunt pe cale de a acoperi în întregime, prin rețele, infrastructuri 
și sisteme de observare și supraveghere planeta Pământ și mediul ei cosmic mai 
apropiat sau mai îndepărtat. 

Omul știe cine este și ce este pe planeta sa și în Univers. Omul beneficiază 
de cea de a n-a dimensiune – cunoașterea –, care-l propulsează într-o zonă cu totul 
specială, cea a gândirii, creației abstracte și modelării matematice. 

Dar, înainte de toate, omul este o ființă politică. Este homo politicus. Aceasta 
înseamnă că omul depinde de cetate, de o anumită formă de organizare, de o anumită 
planificare, de o anumită proiecție în viitor, de un anumit sistem de acțiuni și de o 
anumită motivația care generează acțiunea și sistemele și procesele acționale. 

Toate acestea și multe altele arată că omul depinde de om și că omul, împreună 
1 Dr. Gheorghe Văduva, Geopolitica. Teorii, areale, falii, conexiuni, Societatea Scriitorilor Militari, 446 pagini, 
ISBN 978-973-8941-61-8

Dr. Gheorghe VĂDUVA
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cu celălalt om care depinde de el și de care depinde și el însuși, la rândul lui, 
împreună cu familia, cu comunitatea, cu toate sistemele pe care și le-a creat de-a 
lungul mileniilor generează un proiect care dă un sens vieții sale și activității sale, 
care în ridică, prin cunoaștere, la nivelul universalității.

Aparent, între această deschidere spre necuprins, între această construcție 
în spațiul cognitiv, între această arhitectură epistemică și spațiul geografic limitat, 
tridimensional, în care omul trăiește, se creează o mulțime vidă, o falie ce nu poate 
fi nici acoperită, nici escaladară, ci doar luată așa cum e – ca un obstacol între real 
și imaginar, între abstract și concret, între infinitul cosmic și infinitul cognitiv, între 
omul economic și omul politic, între omul truditor și omul gânditor. Desigur, și 
gândul este tot o trudă, dar o trudă în sensibil, în virtual, în abstract.

Motivul acțiunii este totdeauna interesul. Acțiunea se desfășoară în spațiu și 
timp, iar efectele ei sunt, deopotrivă, planificate și realizate, nerealizate sau parțial 
realizate, dorite și nedorite, utile și inutile, directe și indirecte, principale și secundare, 
încadrate în sfera dorită sau colaterale, lineare,nelineare, în lanț, în cascadă etc. 

Interesele sunt totdeauna diferite și, de cele mai multe ori, conflictuale. De 
la diferit, la conflictual nu este adesea nici măcar un pas. Când spui interes, nu te 
gândești la armonie, ci la conflict, chiar dacă, uneori, interesele se pot armoniza, 
alcătuind politici coerente și consistente, pe baza cărora se consolidează națiuni, se 
constituie țări și alte entități folositoare oamenilor sau măcar unora dintre ei.

Politicile, oricât ar fi ele de expresii concentrate, sinergice, esențiale sau 
partajate ale intereselor, se raportează totuși la spațiile geografice în care trăiesc 
comunitățile oamenilor. Geopolitica poate fi o politică specifică unui spații geografic, 
o politică de areal, de falie sau de confluență, de ruptură sau de conexiune, dar și o 
conexiune între geografie și politică. De ce între geografie și politică și nu între spații 
și politică?poate fi o întrebare-suport pentru o dezbatere detaliată a raporturilor și 
determinărilor dintre știința spațiilor geografice și știința intereselor oamenilor. Nu 
însă îndeajuns pentru a înțelege meandrele complicate ala subiectului.

*
Multă lume confundă geopolitica cu politica. Politica aparţine statelor. Deci 

statele sunt cele care elaborează politici. Statele sunt suverane, ştiţi foarte bine acest 
lucru, chiar dacă formele de conviețuire, de conexiune sau de alianță pot să aducă și 
unele elemente noi, specifice epocii în care trăim și în care predomină comunicarea 
în timp real, rețeaua și traiul majorității oamenilor în văzul lumii. Unii încearcă să 
forțele însă realitatea acestui timp, realitate construită, constituită și consolidată pe 
state suverane, considerând-o desuetă și chiar anacronică. După părerea lor, statele 
trebuie să se grăbească să cedeze necondiționat și cât mai rapid posibil suveranitatea, 
în favoarea oricui, începând cu marile puteri (care, nu-i așa, trebuie să aibă grijă de 
restul țărișoarelor, precum aveau odinioară imperiile față de vasalii lor) și continuând 
cu uniunile, cu organismele și organizațiile internaționale. Statele, în viziunea acestor 
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profeți, constituie o frână în dezvoltarea durabilă, în extinderea rețelelor și a piețelor, 
în guvernarea mondială și, ca atare, trebuie să fie reduse cât la repede la tăcere și la 
ascultare. 

Spre exemplu, într-o astfel de viziune, nu statele Uniunii Europene contează, 
ci Uniunea ca atare, care trebuie să preia rapid de la acestea tot ce le-a aparținut – 
suveranitate, valori, patrimoniu – și, sprijinindu-se pe pilonii ei eterni (definiți în stiluri 
și modalități foarte diferite), să constituie o entitate în care contează doar motoarele.  
Acești vizionari europeni de o anumită condiție încearcă să forţeze o cedare de 
suveranitate din partea statelor mici către această entitate. Statele din Europa, la fel 
ca toate celelalte state ale lumii, rămân însă suverane, cel puţin deocamdată. Fiecare 
stat are constituţie, parlament, guvern şi, deocamdată, nu s-a întâmplat nicăieri ca 
statele să cedeze suveranitatea. Este foarte posibil ca, în viitor, statele din Uniunea 
Europeană să cedeze suveranitatea Uniunii Europene, dar atunci UE va deveni un 
stat, precum Statele Unite ale Americii. Viitorul continentului european este strict 
condiționat de unitatea sa, dar această unitate, deocamdată, nu există. Uniunea 
Europeană poate să însemne o entitate de entități suverane sau un stat suveran. Un 
stat european suveran presupune integrarea actualelor state europene într-un stat mai 
mare, care să aibă putere economică, putere financiară şi aşa mai departe, iar acest 
lucru este esențial în bătălia pentru pieţele externe şi pentru supravieţuire pe planeta 
Pământ. 

Această planetă, cum bine se știe, este conflictuală de la un capăt la altul, adică 
pe toate paralele și pe toate meridianele, iar ieșirea din conflictualitate sau măcar 
crearea unor condiții pentru gestionarea acesteia nu se poate face decât prin integrare. 
Deocamdată, nu este aşa, statele Uniunii Europene sunt suverane; ele sunt cele care 
elaborează politici. Parlamentul European şi celelalte instituţii create la acest nivel, 
chiar dacă elaborează concepte, teorii, directive și fel de fel de alte documente de 
conducere, nu sunt altceva decât niște mecanisme care asigură funcționarea Uniunii 
într-un mediu integrat de state suverane. Documentele elaborate de instituțiile 
europene, inclusiv de Parlamentul European și de Comisia Europeană sunt supuse, 
spre validare, parlamentelor statelor. Deci statele sunt cele care le validează sau nu.

Statele sunt cele care au respins proiectul de constituţie europeană, dar și alte 
proiecte care le-au afectat sau le puteau afecta suveranitatea. Birocraţii de la Bruxelles 
încearcă ei să impună ceea ce cred ei că este bine pentru Uniunea Europeană, adesea, 
fără a avea consimțământul și autoritatea acordată de statele membre. Aşa se întâmplă 
când pui acolo niște slujbași, plătiţi cu bani foarte mulţi, cu bani publici, fără să 
înțeleagă filosofia complicată a continentului european, fără să aibă cultura politică 
necesară unei construcții europene de o asemenea anvergură. Dealtfel, cel puțin în 
România, așa se întâmplă și cu Parlamentul național. Nu toți parlamentarii au cultura 
necesară unui demnitar, unui senator sau unui deputat, iar efectele sunt cât se poate 
de nedorite. De aceea, unii dintre acești funcționari și chiar dintre acești demnitari 
europeni se transformă foarte rapid în stăpânii continentului și nu în slujbașii 
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continentului. În loc să înţeleagă corect că ei slujesc interesul esenţial al celor care 
i-au trimis acolo, ei cred că trebuie să formuleze ei pentru aceştia interesul esenţial, 
care este o deturnare fundamentală a filozofiei democratice.

Exemplele sunt numeroase, iar experiența de până acum arată că este vorba 
de o deplasare a Bruxelles-ului spre un comportament mai degrabă autoritar sau 
birocratic excesiv, cu proiecte nerealiste, chiar fanteziste, și cu atitudini care scot 
statele și populațiile din sistemele lor de valori milenare, cu atitudini părtinitoare 
și, uneori, chiar autoritare. Desigur, toate acestea au o foarte strânsă legătură cu 
geopolitica și îndeamnă să ne întoarcem la clasici și să sesizăm repetabila povară a 
unor mentalități care generează idei și chiar proiecte ce pot avea efecte catastrofale 
pentru unele dintre țările europene, inclusiv pentru România. 

Deci, geopolitica nu este pur și simplu o politică și atât; este, în primul rând, o 
știință, o artă și o metodă de analiză, este o „matematică” politică, în care, în ecuaţia 
respectivă, intră un spaţiu geografic, şi o politică formulată de un stat. 

Statele au interese care trec dincolo de frontierele lor. Toate statele, indiferent 
de mărime și putere, au astfel de interese. Relaţiile dintre state, spunea Morgenthau, 
creatorul teoriei relațiilor internaționale, în cartea lui „Politica între națiuni”2, sunt 
raporturi de putere. Desigur, constructiviştii, instituționaliștii şi cei care au apărut 
ulterior nuanţează sau chiar neagă acest concept, dar el rămâne în vigoare. 

Putere nu însemnează numai să ai arme nucleare, nu însemnează numai resurse, 
înaltă tehnologie, finanţe etc. Putere însemnează foarte multe lucruri: inteligenţă, 
capacitate de dezvoltare, capacitate de resurecție, management performant, potenţial 
intelectual, potenţial financiar, însemnează toate acestea la un loc, înseamnă coeficient 
de integralitate foarte mare, apropiat de cifra unu. Puterea înseamnă toate acestea şi 
nu doar o putere care se opune altei puteri, ci mai ales putere care face ca identitatea 
respectivă să fie stabilă, coerentă şi, pe cât posibil, non-conflictuală. Toate acestea și 
încă multe altele înseamnă putere. 

Puterea se exercită în exterior, în relaţii între state, dar se exercită şi în interior, 
într-o construcţie dinamică a spaţiului în care trăieşti. E foarte important să ştim 
acest lucru şi să privim puterea nu în mod simplist, eu sunt tare, eu am muşchi, eu 
a,arme, eu am tehnologie şi, la o adică, pot să+mi impun, inclusiv prin forţă, voinţa. 
Sigur dacă te duci pe un ring unde se confruntă uriași, unde contează forța. Dar şi 
acolo, în ring, dacă ai muşchi şi este prost, poţi să mănânci bătaie de la un adversar 
cu mai puţină forţă fizică, dar mult mai inteligent și mai abil… Enstein nu a avut 
aspectul unui culturist, dar este unic prin puterea minții, prin ce a creat el. Puterea 
lui este, deci, uriaşă. Tesla nu a fost luptător de karate, dar a creat principii şi reguli 
care abia astăzi se aplică, abia azi, oamenii de știință și societatea au capacitatea și 
capabilitatea de a înţelege mai bine, mai profund, ce a spus Tesla atunci, dar nici 
acum chiar pe deplin, sunt încă multe lucruri ce nu-și au explicații coerente… 

Geopolitica pune toate aceste lucruri laolaltă, le raportează la spațiul 
2  Hans J.Morgenthau, Politica între națiuni, Collegium Polirom, 2007
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geografic, la timp și la resurse, le analizează şi vede ce rezultă din aceste analize. 
Aceasta înseamnă analiză, teorie, efort de a cunoaște și înțelege conexiunile, trudă pe 
interdependențe, nu judecăți categorice, nu soluții unice și imperative. 

Lumea a crezut, la un moment dat, că Mackinder, Ratzel, Haushofer și ceilalți 
geopoliticieni au generat, prin teoriile lor, cel de-Al Doilea Război Mondial sau 
principalele argumente pentru declanșarea acestuia. N-a fost desigur așa, dar când 
scrii despre spațiul vital (tradus greșit, întrucât, în original, lebenstraum nu înseamnă 
spațiul vital, ci spațiu de viață, habitat. 

De aceea, geopolitica a primit o lovitură foarte puternică de la cel de-al Doilea 
Război Mondial.

Geopolitica nu este un concept militar. Păi ce legătură are geopolitica cu 
armata? N-are niciuna! Mai precis, are aceeași legătură pe care o au, într-o formă 
sau alta, toate științele. Ea este analiză. Dacă este analiză sau metodă de analiză, 
însemnează că descompui întregul în părţi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc.), iei pe fiecare şi 
le analizezi şi, după aceea, iei pârțile pe componente, pe microsisteme şi aşa mai 
departe, le analizezi în conexiuni limitate, după aceea analizezi interconexiunile 
dintre subsisteme, până ajungi la analiza integrală a acestui spaţiu.

Această analiză se face în funcție de spațiul geografic, de resurse, de populație, 
de infrastructuri, de condiții geoclimatice și cosmice, de dinamica intereselor 
oamenilor, de cauze și efecte, dar mai ales de dinamica efectelor. 

Separe că, cel puțin în această etapă, adică până în acest moment, nu mai sunt 
sau n-ar mai fi spații geografice necunoscute pentru om, nu ar mai fi noi ținuturi de 
descoperit. Desigur, afirmația trebuie luat în relativitatea ei, pentru că omul nu a ajuns 
decât la un anumit nivel de performanță în ceea ce privește cunoașterea planatei, a 
spațiului său de viață și a mediului în care trăiește. Omul mai are încă foarte multe 
lucruri de aflat despre profunzimile planetei, ale uscatului și ale oceanelor, despre 
biotop, despre trecutul speciilor, despre materie, substanță și energie, despre resursele 
planetei, despre plasmă, despre alte stări ale materiei, substanței și spiritului, despre 
activitatea planetelor din Sistemul Solar, despre stele și constelații, despre conștiință 
și despre atâtea alte lucruri…

Viitorul relațiilor dintre state, al presiunilor dintre state va depinde în mod 
esențial de noile descoperiri, de noile cunoștințe, de noile modele matematice și, 
evident, de noile tehnologii. Geopolitica nu se va reduce la studierea presiunilor 
dintre state, condiționate geografic, și la folosirea acestora pentru argumentarea, 
justificarea sau expertizarea unor decizii politice importante care țin de om de 
mediul uman, de ambient, de spațiul geografic și de interesul statului, individului 
sau comunității, ci va viza și conexiunile și faliile invizibile ale rețelelor, arealelor 
geografice și ale arealelor din spațiul virtual, sistemele de generare și regenerare 
a resurselor, infrastructurile de transport și de protecție, sistemele de generarea a 
scuturilor termice, informaționale și cognitive de care are nevoie planeta, sistemele 
de securitate politică și geografică a ființei umane și multe altele.
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Homo politicus nu mai este un generator, un apărător și un propagator al 
politicilor directe și simpliste ale omului în conexiune cu spațiul său geografic, ci o 
entitate predominant cognitivă, epistemică, într-un spațiu n-dimensional – geografic, 
fizic, climatic, cosmic, cultural, economic, financiar, dar și virtual, informațional și 
cognitiv – care construiește sisteme și elaborează modele de management complicat 
al unei existențe complexe, într-un spațiu extrem de dinamic, unde, în final, au loc o 
contopire conceptuală și o sinergie geopolitică.  

Omul este, prin excelență, o ființă politică cu geometrie expansivă, chiar și 
atunci când urăște politica și politicienii. Jocul intereselor, atunci când lipsește morala 
– și morala lipsește cam întotdeauna din clasele politice –, devine abject, murdar, 
ticălos, corupt. Aproape că nu există țară și sistem de guvernare care să nu apeleze la 
stratageme, care să nu vizeze obținerea (adesea, cu orice preț) și menținerea (tot așa, 
cu orice preț) a puterii. Puterea discreționară, puterea sofisticată, puterea camuflată 
de democrație și de alte concepte și teorii de care lumea nu duce niciodată lipsă, 
puterea generată de inteligență, de capabilitate, de capacitate, de o mie și una de 
suporturi și de izvoare reprezintă singura modalitate de a viețui și supraviețui în 
această lume. Cei slabi, umili, incapabili de a ridica ochii din pământ nu sunt altceva 
decât sterilul uriaș din care și prin care se extrage și se șlefuiește diamantul puterii. 

Puterea poporului – demos kratos – este una de tip general, este o presiune pe 
care, de cele mai multe ori, puterea perversă, puterea discreționară, puterea politică, 
economică și financiară o eludează sau, și mai rău, o folosesc în sensul dorit de ele. 
Așa se explică de ce o mână de oameni stăpânesc finanțele, tehnologia, resursele și 
toate bogățiile planetei, în timp ce majoritatea populației trăiește modest, iar o mare 
parte chiar sub pragul sărăciei. Puterea financiară, spre exemplu, a creat un nou tip 
de om, un nou tip de dependență – omul dator, oul vândut –, sub pretextul generării 
unui suport de asistență financiară și nu de înrobire financiară. Puterea militară este 
umilă pe lângă această imensă putere financiară care a devenit, considerăm noi, 
amenințarea numărul unu a planetei, cu efecte mult mai drastice decât cele ale unei 
explozii nucleare.

Omul geopolitic este tocmai omul supus acestor uriașe presiuni, pe care, 
uneori, le consideră cât de poate de benefice. Homo geopoliticus, în veacul al XXI-
lea, nu este – nu mai este – un explorator al valorilor conexiunilor geopolitice, nici 
doar un efect al interdependențelor din care se generează propria sa condiție, ci un 
dependent de finanțe, de tehnologii, de rețea. Homo geopoliticus este, ca individ, 
un punct minuscul în rețea, un fel de monadă a rețelei, iar ca noțiune devine un sine 
depersonalizat și strict condiționat. Iar statul – statul obișnuit –, strâns în chingile 
globalizării, se topește, încet, încet în efectul de rețea generat și întreținut de managerii 
acesteia. Se află oare omenirea la o răscruce geopolitică esențială, la o schimbare de 
paradigmă geopolitică? Sau este doar un efect de aglomerare intempestivă înaintea 
întoarcerii la izvoare?
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ZECE ANI DE TURBULENȚE  
ÎN SECURITATEA LUMII

Ideea de a scrie o carte despre problemele 
securităţii internaţionale, circumscrise unei 

anumite etape istorice, mi-a venit încă din 1997 
pe când participam la „Misiunea Alba” în calitate 
de membru al detaşamentului românesc „Sfântu 
Gheorghe” (ROMDET), structură care făcea parte 
din Forţa Multinaţională de Pace din Albania, sub 
egida OSCE. Dorinţa s-a amplificat în anii următori, 
mai ales că, între timp, luasem contact cu aria de 
securitate a Balcanilor de Vest (misiunea KFOR 
din Kosovo, în 2004), dar şi cu îndepărtatul şi greu 
predictibilul Afganistan (2002, 2005). Caracterul 
complex şi multinaţional al acestor misiuni în 

care, în afara operaţiilor militare propriu-zise, se puteau observa o mulţime 
de alte activităţi complementare caracteristice domeniului politic, economic, 
social etc, la care şi militarii din teatrul de operaţii participau sub diverse 
forme, reprezintă ale argumente care m-au determinat să mă apropii mai mult 
de domeniul teoretic al securităţii internaţionale. Astfel, fiind captivat dar şi 
contrariat în acelaşi timp de noutatea, amploarea şi varietatea interpretărilor 
privind evenimentele de securitate care au avut loc în lume în deceniul 2001-
2011, m-am străduit să le privesc cu detaşare şi să încerc să construiesc un punct 
de vedere onest, lipsit de orice influenţă partizană. De ce am ales să cercetez 
acest interval de timp? Pentru că este un spaţiu temporal care, din punct de 
vedere al analizei securităţii în plan global, conţine o serie de evenimente 
memorabile în istoria relaţiilor internaţionale.

Am scris această carte fiind animat de câteva gânduri pe care nu le-am 
regăsit concretizate în alte lucrări româneşti, frământări pe care nu le puteam lăsa 

(Cuvântul autorului)

Dr. Eugen LUNGU
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doar în stadiul de trăiri interioare neîmpărtăşite. Fără a sugera concluzii definitive, 
lucrarea reia o serie de studii şi analize pe care le-am elaborat începând cu anul 
2009, publicate parţial într-o serie de reviste de specialitate, propunând un 
mod echilibrat şi echidistant de abordare a evenimentelor majore din mediul 
internaţional de securitate. Deşi au început să apară şi în spaţiul publicistic 
românesc abordări ale domeniului securităţii internaţionale care au în vedere 
agenda extinsă a conceptului de securitate (zona militară, politică, economică, 
socială şi de mediu), această carte are în vedere doar evenimente majore 
care aparţin agendei tradiţionaliste (sectorul politic şi militar), considerând 
că abordarea mai restrânsă se apropie mai mult de spiritul şi de realitatea de 
securitate care au fost dominante pentru deceniul 2001-2011. Astfel, am încercat 
să privesc cu lupa obiectivitătii, dacă există aşa ceva, America preşedintelui 
George W. Bush dar şi pe cea a lui Barack Obama. Mi-am propus să ofer cititorilor 
răspunsuri la mai multe întrebări cu privire la rolul jucat de SUA în contextul 
securităţii globale. Două dintre ele vizează problematica primelor capitole: 
1. Din perspectiva aportului la întărirea securităţii globale, SUA au jucat un 
rol preponderent pozitiv în deceniul 2001-2011? 2. Merită SUA respectul-
majorităţii cetăţenilor acestei lumi, în calitatea sa de stat lider în sistemul 
internaţional de securitate, raportat la perioada analizată? Dacă am selecta cele 
mai critice texte ale unor reputaţi intelectuali americani despre politica externă 
si de securitate a SUA şi le-am pune faţă în faţă cu opiniile unor susţinători de 
calibru ai Americii, în deceniul la care mă refer, ar rezulta „ceva” care pune orice 
cititor mai mult sau mai puţin avizat în situaţia de a nu mai înţelege aproape 
nimic. Se naşte, astfel, nevoia unor demersuri teoretice echilibrate, opţiune 
pe care am avut-o şi eu scriind această carte, abordări care să prezinte în mod 
transparent problemele fiecărui actor implicat, eliminând ideea de selectivitate 
pentru că, aşa cum ştim cu toţii, adevărul spus pe jumătate înseamnă minciună.

Am observat în peisajul publicistic de la noi o serie de abordări circumscrise 
domeniului studiilor de securitate care păstreză o linie „euroatlantistă” care 
se limitează, deseori, la a prezenta doar partea plină a paharului, adică cea 
americano-occidentală. Şi acest aspect a reprezentat un element motivant, 
cumulat cu dorinţa de a încerca să pun cititorul în faţa unei realităţi de securitate 
prezentată din mai multe perspective. Aceste pagini îmi dau dreptul de a mă 
privi cu onestitate în propria-mi oglindă, deoarece susţin mai multe idei în care 
eu cred, conştient fiind că polemica referitoare la temele sensibile rămâne una 
deschisă.

Am încercat, pe cât s-a putut, să mă îndepărtez de acele idei cu puternice 
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motivaţii politice emanate de Washington, Berlin, Tokio, Bucureşti sau de 
oricare altă capitală a lumii care sunt în contrases cu convingerile mele privind 
modalitatea în care s-au poziţionat si au acţionat principalii actori ai sistemului 
internaţional de securitate condus de SUA. Am căutat în primele capitole să scot 
în evidenţă, direct sau indirect, greşeala făcută de America lui George W. Bush 
odată cu lansarea controversatului concept - „Război împotriva terorismului” 
(Global War on Terrorism-GWOT) care, din nefericire, produce efecte si 
astăzi şi probabil va provoca şi „mâine”. Readucerea în actualitatea anului 2001 
a ideii de „Cruciadă”, concomitent cu uzitarea unor concepte agresive precum 
„Islamofascism” sau „Islamism egal terorism”, au produs deservicii greu de 
evaluat de către generaţiile prezente şi viitoare care doresc, cu siguranţă, o 
lume mai bună şi fără războaie. De aceea am dorit, crezând cu sinceritate în 
acest lucru, să remarc imprudenţa unor aşa gesturi politice pornite de la cel mai 
înalt nivel de reprezentare politică, să privesc şi să înţeleg lumea islamică ca pe 
ceva cu nimic mai prejos decât lumea creştină sau celelalte universuri umane 
ale planetei.

Nu ne îndoim de faptul că terorismul este principala ameninţare la 
adresa securităţii internaţionale la început de secol XXI. Dar modalitatea în care 
s-a lansat Războiul împotriva terorismului, utilizând un arsenal propagandistic 
care a lăsat de multe ori să se înţeleagă că reprezintă o acţiune majoră împotriva 
unor ţări islamice, poate fi considerată una dintre marile greşeli de politică 
internaţională pe care le-a comis un preşedinte american. Cu siguranţă, deloc 
întâmplător, ca o recunoaştere a erorilor trecutului, prima vizită pe care a 
făcut-o în străinătate preşedintele Barack Obama în primul său mandat la Casa 
Albă a fost într-o ţară islamică. Demersul meu prin care susţin că fiecare religie, 
ca şi Islamul de altfel, are o minoritate religioasă fanatică predispusă la acte de 
o gravitate extremă se înscrie într-o linie de abordare teoretică moderată, dar 
şi realistă în acelaşi timp, menit să contribuie la dezvoltarea în continuare în 
România a unui spaţiu teoretic comprehensiv în această direcţie.

Alte teme ale securităţii internaţionale în jurul cărora s-au produs 
turbulenţe sau care au născut controverse în deceniul 2001-2011, remarcate 
în lucrare, se referă la: rolul jucat de Alianţa Nord-Atlantică, prin acţiunile 
şi misiunile sale, în domeniul respectării drepturilor omului; naţionalismul 
extremist din spaţiul Uniunii Europene; naţionalismul arab în secolul XXI; 
democraţia suverană promovată de Vladimir Puţin în Federaţia Rusă şi unele 
consecinţe posibile în planul securităţii globale, pornind de la statutul de mare 
putere militară a acestei ţări care a moştenit capacităţile nucleare strategice ale 
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fostei URSS. O atenţie deosebită am dedicat-o revoltelor populare din cadrul 
Primăverii Arabe care, chiar dacă s-au declanşat către partea finală a deceniului 
2001-2011, cu deznodământ parţial în 2012, prin amploarea geografică, 
dinamica şi consecinţele imediate ale evenimentelor şi-au pus amprenta asupra 
mediului de securitate regional, dar şi la nivel global. Analiza condiţiilor 
politice şi sociale care au dus la căderea regimurilor autocratice în mod paşnic 
în Tunisia şi Egipt sau în urma unui război civil în Libia, m-a condus către o altă 
întrebare la care nu ştiu dacă am reuşit să ofer un răspuns complet cititorului: Cât 
de onest a fost Occidentul, din perspectivă istorică, dar şi prezentă, în relaţia cu 
statele arabe? Cred că un răspuns parţial 1-au oferit ezitările Franţei, în cazul 
revoltei populare din Tunisia, şi respectiv cele ale SUA, în cazul revoltei din 
Egipt. Astfel, pe fondul confuziei privind descifrarea cursului evenimentelor din 
aceste state cuprinse de Primăvara Arabă, Parisul şi ulterior Washingtonul au 
comis unele stângăcii de politică externă care au condus la concluzia certă că, 
dacă un conducător dintr-un stat arab agreat cu o zi înainte îşi diminua şansele 
de a se menţine la putere, acesta era imediat dezavuat. O astfel de atitudine 
a două principale capitale occidentale faţă de aceste state arabe aflate în febra 
mişcărilor populare pune în gardă orice persoană bine intenţionată despre 
modul în care se pun în operă anumite „clişee” de politică externă la care 
apelează Occidentul în situaţii limită, în detrimentul statelor mai slabe.

Această radiografie a turbulenţelor mediului de securitate internaţional 
dintre anii 2001-2011 este inevitabil incompletă şi perfectibilă, atât din punctul 
de vedere al referinţelor utilizate, cât şi al infinitelor nuanţe şi interpretări 
ce pot fi atribuite oricărui fapt politic trecut în istorie. Este însă o analiză 
onestă, animată doar de dorinţa de a oferi o înţelegere general accesibilă 
păienjenişurilor de întâmplări mai mult sau mai puţin dramatice petrecute în 
lume şi de care viaţa noastră, de zi cu zi, nu mai poate face abstracţie în satul 
global în care ne-a fost dat să trăim.

Ca multe alte cărţi, pentru a se naşte în condiţii onorabile, şi aceasta 
trebuia să aibă suportul celor din preajmă. Lucrarea nu ar fi putut prinde 
contur dacă nu ar fi funcţionat în beneficiul autorului o ţesătură de relaţii 
cuprinzând specialişti în relaţii internaţionale, cercetători, foşti diplomaţi, 
militari care au participat la misiuni în teatrele de operaţii, precum şi persoane 
din afara domeniului relaţiilor internaţionale, cu toţii bine intenţionaţi, având 
contacte utile cu aceştia în perioada elaborării „manuscrisului”. Cu mulţi dintre 
ei am participat la conferinţe, dezbateri, mese rotunde, întâniri etc., unde am 
remarcat nuanţe şi puncte de vedere diferite cu privire la evenimentele majore 
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ale scenei globale în deceniul 2001-2011, rămânând cu convingerea că odată cu 
trecerea timpului lucrările pe această temă vor avea tot mai multă consistenţă 
ştiinţifică. O menţiune specială îl priveşte pe fiul meu Cătălin care, deşi mai bine 
familiarizat cu domeniul ştiinţelor juridice, ştiindu-mă preocupat cu elaborarea 
lucrării m-a provocat deseori la discuţii, punându-mi întrebări incomode care 
m-au determinat să continui acest demers pentru a găsi răspunsuri tot mai 
concludente. El a fost impulsul, suplimentar, care m-a convins şi mai mult că 
ideile acestei cărţii trebuie să satisfacă exigenţele unei categorii cât mai largi de 
cititori. Nu în ultimul rând, mulţumesc partenerei mele de viaţă Măria, o fiinţă 
inteligentă, atât de caldă şi dragă mie, care mi-a fost aproape încă de când am 
început să scriu prima frază a acestei cărţi, mobilizându-mă în momentele mai 
dificile şi crezând alături de mine că pot duce până la capăt o idee într-un fel 
riscantă, dar interesantă.

NOTE DE LECTURĂ
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Dr. Ioana Tania STOEAN1

Procesul profesionalizării instituției militare 
declanşat la jumătatea secolului trecut reprezintă 
nu doar o realitate a modernismului militar, ci mai 
ales o necesitate. Argumentele sunt numeroase. Ele 
ţin, pe de o parte, de mutaţiile strategice produse în 
mediul internaţional de securitate, după dispariţia 
bipolarităţii şi schimbarea paradigmei strategice 
– de la posibila confruntare de blocuri militare la 
gestionarea conflictualităţii – şi, pe de altă parte, de 
impactul înaltei tehnologii, tehnologiei informaţiei 
şi reţelei asupra economiei, infrastructurii, relaţiilor 
internaţionale şi, evident, asupra structurilor 
militare.

Războiul – marele război – de tipul celor două 
conflagraţii mondiale devine mai puţin probabil (dacă nu chiar imposibil), în timp 
ce provocările, sfidările, pericolele şi ameninţările de tot felul, de la cele datorate 
evoluţiei armelor de distrugere în masă şi sistemelor de arme de mare precizie la cele 
asimetrice, îndeosebi teroriste, au evoluat de o manieră divergentă şi, pe anumite 
tronsoane, chiar convergentă sau printr-un sistem de amplificare haotică, imposibil 
de controlat şi de contracarat în totalitate. Vulnerabilităţile s-au amplificat, gradul 
de insecuritate a lumii a crescut, iar mediul de securitate a devenit din ce în ce mai 
instabil şi mai greu de gestionat. Practic, în condiţiile actuale, nici un stat din lume, 
nici chiar Statele Unite ale Americii, nu-şi poate asigura pe deplin securitatea în mod 
singular. 

În aceste condiţii, misiunile armatelor s-au extins şi s-au diversificat, rolul 
lor a cunoscut şi va cunoaşte şi în continuare deplasări spre responsabilităţi extinse 
în punerea în aplicare a unor decizii politice naţionale dar cu multiple determinări, 
1 Ioana Tania Stoean, Profesionalizarea resurselor umane, Editura Universității Naționale de Apărare ”Carol I”, 
București

PROFESIONALIZAREA 
RESURSELOR UMANE
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consonanţe şi rezonanţe internaţionale. 
Astăzi, armata trebuie să se pregătească pentru apărarea naţională şi/sau 

colectivă a ţării împotriva oricărei agresiuni, în cadrul unui context naţional, de 
alianţă sau de coaliţie, să participe efectiv la gestionarea – şi prin mijloace militare – 
a crizelor şi conflictelor armate, la menţinerea (impunerea) păcii, la rezolvarea unor 
situaţii de urgenţă, la protecţia mediului, la misiuni umanitare etc. Apărarea ţării cere 
ieşirea din frontierele proprii şi participarea efectivă la gestionarea conflictualităţii 
lumii. Cu cât această conflictualitate va fi mai scăzută, cu atât provocările, pericolele 
şi ameninţările la adresa fiecărei ţări în parte şi a tuturor vor fi mai reduse. Şi chiar 
dacă evoluţia continuă a armelor şi mijloacelor de luptă intră în paradox cu efortul 
întregii lumi pentru a-şi reduce gradul de conflictualitate, o astfel de realitate care, în 
timp ce adânceşte fractalitatea lumii, cere globalizarea ei şi stabilizarea mediului de 
securitate, trebuie acceptată aşa cum este şi gestionată cât mai eficient posibil. 

Prin urmare, apare o cerinţă importantă: modelarea instituţiei militare în raport 
cu noile determinări, cu noile realităţi, cu noile misiuni. Aceste misiuni nu pot fi 
îndeplinite decât de armate formate din militari profesionişti, cu o cultură militară 
completă, capabili să înţeleagă dinamica mediului de securitate actual, să asigure 
legalitatea şi legitimitatea acţiunii militare şi civil-militare, să folosească în mod 
eficient mijloace de luptă moderne, să pună în aplicare decizii politice şi strategice 
dificile şi foarte sensibile.

Armata României se înscrie în această nouă paradigmă, iar comportamentul 
militarilor români în teatrele de operaţii confirmă bunul curs al demersului 
profesionalizării, cu toate problemele complexe şi îngrijorătoare care rezultă din 
dinamica demografică viitoare şi flexibilizarea resursei umane. 

Analizând toate aceste evoluţii, în conţinutul lucrării de faţă ne propunem să 
identificăm şi să analizăm principalii factori care impun profesionalizarea resurselor 
umane necesare organizaţiei militare, în condiţiile în care nu există încă o stabilitate 
măcar relativă şi o stabilizare semnificativă a pieţii muncii, nici în ceea ce priveşte 
cererea, nici în ceea ce priveşte oferta. Demersul nostru vizează, deopotrivă, 
dinamica acestor factori şi modalitatea în care organizaţia militară, în procesul de 
profesionalizare a resursei umane, reuşeşte să-şi creeze şi să-şi fixeze o cultură 
specifică unei instituţii profesionalizate. 

Una dintre cele mai complexe probleme a tuturor timpurilor a constituit-o 
şi o constituie optimizarea structurilor. Încă nu se poate vorbi de finalizarea sau 
definitivarea procesului de optimizare structurală şi funcţională. Toate sistemele şi 
procesele – inclusiv cele care aparţin instituţiei militare – sunt integral deschise, 
dinamice şi, în acelaşi timp, complexe. Integralitatea constă în calitatea, capacitatea 
şi capabilitatea sistemelor şi proceselor de a stabili structuri şi conexiuni stabile şi 
durabile, rezistente la factori perturbatori, de a se raporta, ca entităţi, la exigenţele şi 
cerinţele mediului şi ale altor sisteme şi procese. 

Fără îndoială, că într-o organizaţie, prioritatea şi importanţa efortului adaptării 
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ei la schimbările din mediu o are managementul, ca sistem, proces, activitate şi 
echipă.

Putem să avem manageri excepţionali. Dacă ei acţionează în echipă, valoarea 
echipei sau a managementului de echipă va fi dată de conexiunile din cadrul acesteia, 
adică de modul în care managerii reuşesc să constituie efectiv o echipa managerială. 
În cadrul managementului resurselor umane, pot interveni şi alţi coeficienţi de 
calitate, mai ales în ceea ce priveşte funcţiile creative şi abilităţile, care determină 
eficienţa, calitatea, capacitatea şi capabilitatea de optimizare. 

Deschiderea sistemului sau procesului presupune, deci, capacitatea şi 
capabilitatea acestuia de a realiza schimb de substanţă, de energie şi de informaţie cu 
mediul şi cu alte sisteme şi procese. Deschiderea este obligatorie pentru dezvoltarea 
sa, pentru viaţa sa. 

Sistemele închise sunt sisteme neevolutive, iar şansa lor de a exista şi de 
a se dezvolta este minimă. De asemenea, deschiderea generează dinamismul, 
mişcarea, transformarea, devenirea. Optimizarea se defineşte, de fapt, prin calitatea 
şi capacitatea sistemelor de a se schimba, de a se transforma, menţinându-şi sau chiar 
mărindu-şi coeficientul de integralitate. Acestea se bazează pe calitatea, capacitatea 
şi capabilitatea sistemelor şi proceselor de a accepta şi suporta acţiuni de metasistem 
(adică din exteriorul său, din interiorul sistemului de sisteme, dar şi din exteriorul 
metasistemului) care să determine trecerea sa la o nouă stare. Această nouă stare 
poate fi o negare a celei precedente, o continuare a acesteia sau o devenire, adică 
o schimbare pe acelaşi suport al structurilor de rezistenţă, sau o renaştere, după o 
situaţie de criză. 

Aşadar, analiza subsumată conţinutului lucrării de faţă are ca principal obiectiv 
desţelenirea acelui câmp real ce integrează problematica optimizării unui proces 
managerial complex şi dificil, dar foarte important, care vizează profesionalizarea 
resursei umane.

Una dintre cele mai complexe probleme ale tuturor timpurilor a constituit-o 
şi o constituie optimizarea structurilor şi funcţiunilor. În acest moment nu se poate 
vorbi încă de finalizarea sau definitivarea procesului de optimizare structurală şi 
funcţională a Armatei României. Toate sistemele şi procesele – inclusiv cele care 
aparţin instituţiei militare – sunt deschise integral, dinamice, dar, în acelaşi timp, 
complexe. Integralitatea constă în calitatea, capacitatea şi capabilitatea sistemelor şi 
proceselor de a stabili structuri şi conexiuni stabile şi durabile, rezistente la factori 
perturbatori, de a se raporta, ca entităţi, la exigenţele şi cerinţele mediului şi ale 
altor sisteme şi procese. Optimizare a managementului resurselor umane semnifică, 
în primul rând, organizare a acestui tip de management, pe etape şi funcţiuni, 
cu respectarea unor principii impuse de cultura organizaţională şi de specificul 
organizaţiei militare, ca organizaţie cu funcţii definite pe cultura riscului extrem. 
Riscul extrem nu înseamnă numai asumare a unor acţiuni în situaţii-limită, ci şi 
crearea posibilităţilor, disponibilităţilor şi calităţilor profesionale şi morale necesare 
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pentru astfel de situaţii. 
Considerăm că managementul resursei umane în astfel de organizaţii militare 

nu trebuie să fie un management de risc extrem, ci unul bine elaborat, astfel încât 
să genereze capabilităţi şi capacităţi de acţiune şi de reacţie în orice situaţii şi, cu 
precădere, atunci şi acolo unde se impune asumarea unui astfel de risc.

În cadrul acestei lucrări, ne-am propus să analizăm starea de fapt a procesului 
de profesionalizare, principalele elemente ale managementului resurselor umane şi 
să propunem noi modele de optimizare a managementului acestor resurse, în funcţie 
de noile realităţi şi de noile exigenţe în devenirea profesională a instituţiei militare.
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Mihai PANAITE1

 
Introducere. Cum trebuie citit acest raport? 
 

Bugetul comunitar reprezintă 
aproximativ 1% din venitul naţional 

brut al statelor Uniunii Europene. Chiar dacă 
cifra aceasta este mică, bugetul UE a fost 
întotdeauna unul dintre punctele nevralgice 
ale integrării europene. Pe de o parte, fiecare 
stat membru încearcă să câştige cât mai 
mult din redistribuţia banilor, ceea ce duce 
la negocieri prelungite, iar pe de altă parte, 

fiecare instituţie implicată în decizie încearcă să-şi promoveze propriile interese pe 
agendă, iar aceste interese sunt de multe ori diferite de cele ale partenerilor. Începând 
cu momentul aderării, România este parte a acestui mecanism complex. Raportul de 
faţă îşi propune să facă o prezentare a mecanismului bugetar comunitar, o analiză 
a mecanismului decizional care determină forma finală a bugetului, precum şi 
discutarea poziţiei României în cadrul acestui mecanism.  

Ca şi alte rapoarte ale CRPE, prezentul document se adresează atât specialiştilor 
cât şi publicului interesat de domeniul politicilor europene. Cum discuţiile despre 
bugetul comunitar sunt incipiente în România, prima parte a documentul face o 
introducere în istoria şi dilemele modului în care UE îşi gestionează banii. Dacă 
1 Autorul raportului, Mihai Panaite a lucrat cinci ani la Ministerul de Finanţe din România, fiind direct implicat în 
elaborarea politicilor bugetare. În perioada 2007-2008 a studiat Economie Politică Europeană la London School of 
Economics (LSE). A lucrat ca asistent parlamentar în Parlamentul European, ocupându-se de Comisia de Buget. Este 
expert afiliat CRPE, bazat la Bruxelles.

Centrul Românesc de Politici Europene 
(CRPE)

ROMÂNIA  
ȘI REFORMA BUGETULUI 

COMUNITATR
Raport

Cât dăm, cât primim şi la ce putem folosi banii europeni?

Acest raport a fost întocmit de Mihai 
Panaite și publicat pe site/ul Centrului 
Românesc de Politici Europene în 2010. 
Dată fiind importanța lui documentară 
pentru studierea comportamentului în ceea 
ce privește alcătuirea și folosirea bugetului 
european,  îl prezentăm și noi aici, în folosul 
studenților, materanzilor și profesorilor.
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nu aveţi nevoie de această introducere, puteţi sări direct la pagina 18, unde începe 
discuţia despre schimbările preconizate acum la bugetul UE şi interesele 
României în această dezbatere. 

 
Bugetul comunitar: o privire de ansamblu 
Bugetul comunitar poate fi privit ca un mecanism pe trei paliere:  strategic, 

decizional și de implementare

1. Strategic.  
Structura şi nivelul veniturilor şi cheltuielilor sunt convenite de statele membre 

pe un orizont de timp de 7 ani (cadrul financiar multianual). Din acest acord va 
rezulta ce importanţă se va da diverselor politici comunitare: agricultură, coeziune, 
acţiuni externe etc. Având în vedere că preferinţele statelor membre nu sunt aceleaşi, 
cadrul financiar multianual este întotdeauna rezultatul unui compromis acceptabil 
pentru toată lumea. Principala caracteristică a cadrului financiar multianual este că 
impune limite de cheltuieli. Aceste limite sunt pe ani şi pe categorii de cheltuieli.  

2. Decizional 
La al doilea nivel găsim mecanismul de aprobare a fiecărui buget anual. Fără 

să iasă din limitele prevăzute în cadrul financiar multianual, cele două instituţii cu 
puteri bugetare - Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene - stabilesc în 
fiecare an bugetul comunitar pentru anul următor. Stabilirea bugetului anual se face 
printr-o procedură descrisă în Tratat, completat de un Acord Interinstituţional. Dacă 
în cadrul financiar multianul, cheltuielile sunt stabilite pe categorii mari, în bugetul 
anual acestea sunt stabilite în detaliu. 

Implementarea  
La al treilea nivel are loc implementarea bugetului comunitar. Cea mai mare 

parte din banii cuprinşi în bugetul UE sunt cheltuiţi de statele membre în colaborare 
cu Comisia Europeană (aprox. 76% din total). Comisia Europeană singură 
implementează aproximativ 22% din buget, restul fiind implementat de state terţe 
şi organisme internaţionale. Implementarea se face conform unor reguli specifice de 
gestionare, audit şi control, Comisia fiind însărcinată cu recuperarea oricăror sume 
cheltuite ilegal. Statele membre sunt în egală măsură responsabile de protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii Europene.  

 
De unde vin banii Uniunii Europene? Sistemul resurselor proprii 

La începuturile integrării europene, lucrurile au avansat destul de simplu şi 
rapid, cu un efort financiar redus din partea statelor membre, deoarece majoritatea 
măsurilor luate erau în domeniul reglementării şi nu implicau costuri băneşti. Aşa 
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s-a realizat, de exemplu, eliminarea barierelor vamale tarifare dintre statele membre, 
iar apoi piaţa comună. În perioada de început a construcţiei europene, cheltuielile 
Comunităţii erau suportate exclusiv prin contribuţia statelor membre, la fel ca în 
cazul oricăror altor instituţii internaţionale. 

Dar odată create, piaţa comună, un tarif vamal comun pentru comerţul cu 
ţărilor non-membre, precum şi apariţia unor noi politici comune, care necesitau o 
finanţare mai mare, au condus la nevoie unui buget comunitar propriu. Tratatul în 
domeniul bugetar semnat la Luxemburg în În 1984, Marea Britanie a obţinut 

1970 a stabilit ca taxele vamale aferente importurilor din statele aşa numitul 
„rabat” non-membre să devină „resurse proprii” ale bugetului comunitar. 

Aici sunt incluse şi taxele vamale aplicabile produselor agricole. De asemenea, 
o parte a sumelor colectate de statele membre din taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
avea să treacă în bugetul comunitar. Din momentul luării deciziei până când noua 
formă a intrat în vigoare au trecut 10 ani, necesari pentru a armoniza bazele TVA din 
toate statele membre. Era nevoie de această perioadă de adaptare pentru ca trăsăturile 
economice şi comportamentul de consum din unele ţări să nu conducă la o contribuţie 
disproporţionat de mare la bugetul comunitar.  

Treptat, au apărut excepţiile de la regulile generale. În 1984, Marea Britanie 
a obţinut aşa numitul „rabat britanic” – o reducere acordată Marii Britanii la plata 
contribuţiei sale la bugetul comunitar, motivată de caracteristicile economiei acestei 
ţări, care făceau ca între ceea ce Marea Britanie plătea la bugetul comunitar şi 
ceea ce primea să existe o diferenţă considerată prea mare2. Astfel, Marea Britanie 
beneficiază de o reducere (rabat) a contribuţiei sale la bugetul comunitar începând 
cu anul bugetar 1985. Cum această reducere s-ar fi transformat într-un deficit pentru 
bugetul comunitar, diferenţa este suportată de restul statelor membre, transformându-
se într-o resursă (atipică) a bugetului comunitar. 

Impulsul integraţionist al Comisiei Europene conduse de Jacques Delors la 
sfârşitul anilor 1980 a scos la iveală nevoia de resurse financiare suplimentare, care să 
acopere diferenţa dintre venituri şi cheltuieli (conform tratatului, bugetul comunitar 
nu poate fi niciodată altfel decât echilibrat. 

Astfel, a apărut o nouă resursă a bugetului comunitar: resursa bazată pe venitul 
naţional brut (VNB), care acoperă diferenţa dintre suma totală necesară şi ceea ce 
poate fi asigurat din celelalte resurse prin aplicarea unui procent la VNB-ul fiecărui 
stat membru.  

Astăzi, sistemul resurselor proprii ale UE este guvernat de Decizia Consiliului 
UE privind resursele proprii din 20073, care cuprinde modul de constituire a resurselor 
<?>  Bugetul comunitar este compus din două serii de cifre: creditele de angajament (commitment appropriations) se 
referă la angajamentele legale de plată în cazul în care o serie de precondiţii sunt îndeplinite, iar creditele de plăţi 
(payment appropriations) se referă la plăţi efective. Acestea sunt diferite deoarece multe elemente de cheltuieli se 
referă la programe multianuale a căror implementare (şi plăţi aferente) se fac pe mai mulţi ani şi sunt supuse ritmului 
efectiv de implementare, care uneori e mai rapid, iar alteori mai lent. În plus, unele sume angajate ajung să nu mai 
fie cheltuite sau să fie cheltuite într-o proporţie mai mică. 
3  Ireland and the EU: 1973-2003, în „Statistical Yearbook of Ireland 2004” - Central Statistics Office, Government 
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bugetului comunitar, inclusiv diversele excepţii şi situaţii speciale negociate de 
statele membre cu ocazia adoptării cadrului financiar multianual 2007-2013. Pe baza 
acestora, sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene poate fi rezumat astfel: 

Resurse proprii tradiţionale: taxe vamale pentru importurile din terţe state, 
inclusiv de produse agricole, plus o taxa percepută la nivelul UE producătorilor de 
zahăr. Aceste resurse sunt considerate ca aparţinând de drept Comunităţii deoarece ele 
sunt percepute în urma aplicării tarifului vamal comun. Statele membre reţin o cotă 
de 25% din taxele vamale colectate cu titlu de cheltuieli administrative. Categoria A 
a reprezentat în 2008 aproximativ 14% din totalul resurselor proprii4. 

Resursa bazată pe TVA: rata de „mobilizare”4 stabilită prin Decizia privind 
sistemul resurselor proprii din 2007 este de 0,30% din baza TVA armonizată. Există 
şi un mecanism de plafonare la 50% din VNB-ul fiecărui stat membru a 

bazei de calcul a resursei din TVA, pentru a preveni sumele alocate bugetului 
comunitar plata unei contribuţii disproporţionat de mari de către într-un an financiar 
nu pot depăşi unele state membre. În plus, numai pentru perioada 1,24% din VNB-ul 
combinat al tuturor statelor membre. 

2007-2013, Austria, Germania, Olanda şi Suedia beneficiază de o reducere 
a ratei de mobilizare a resursei din TVA. În anul 2008, resursa bazată pe TVA a 
reprezentat 16% din totalul resurselor proprii.  

Resursa bazată pe venitul naţional brut: restul de resurse financiare necesare 
pentru finanţarea cheltuielilor comunitare sunt asigurate prin contribuţiile pe care 
fiecare stat membru le face pe baza venitului naţional brut (VNB). Suma necesară 
şi procentul aplicabil VNB naţional se stabilesc în fiecare an. Şi în cazul acestei 
resurse există unele excepţii negociate pentru cadrul financiar 2007-2013, Olanda şi 
Suedia beneficiind de o reducere a contribuţiei naţionale. Pentru 2008, procentul din 
venitul naţional brut al fiecărui stat membru care a fost colectat şi transferat bugetului 
comunitar a fost de aproximativ 0,64%, iar suma colectată astfel a reprezentat 61% 
din bugetul comunitar. 

Rabatul britanic: acesta a fost de 6.252 miliarde euro în 2008. Aşa cum am 
precizat, banii luaţi înapoi de Londra trebuie acoperiţi de către celelalte state. Această 
resursă reprezintă aproximativ 5% din bugetul comunitar. Şi în acest caz există o 
excepţie, patru state membre beneficiind de o reducere temporară de 75% din cât ar 
fi trebuit să contribuie la finanţarea rabatului britanic (Germania, Austria, Olanda, 
Suedia).  

La cele de mai sus se adaugă alte resurse. Acestea provin din impozitele pe 
salariu plătite de funcţionarii europeni, contribuţii ale unor terţe state la programe 
comune, venituri din dobânzi, excedente din anii precedenţi şi altele. 

În total, sumele alocate (creditele de plăţi  - vezi explicaţia detaliată în nota 5) 
bugetului comunitar într-un an financiar nu pot depăşi 1,24% din VNB-ul combinat 
of  Ireland, Dublin, 2004 
4  Vezi şi pagina de internet a Direcţiei Generale Buget, Comisia Europeană (http://ec.europa.eu/budget/prior_futu-
re/fin_framework_en.htm#). 
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al tuturor statelor membre. De asemenea, creditele de angajament nu pot depăşi 
1,31% din VNB-ul combinat al statelor membre.� 

De-a lungul anilor, resursa bazată pe TVA şi resursele proprii tradiţionale au 
fost depăşite în importanţă de veniturile bazate pe VNB. Aceasta a fost introdusă 
iniţial pentru a finanţa plusul de cheltuieli indus de pachetul bugetar Delors I (1988 
– 1992), care a crescut alocările din Fondul European pentru  

Dezvoltare Regională pentru Irlanda, Grecia, Spania şi Portugalia, pentru 
a diminua decalajul de dezvoltare dintre aceste state şi restul statelor membre. 
Următoarele cadre financiare multianuale au necesitat din ce în ce mai multe fonduri 
pentru cheltuieli legate de introducerea Fondului de Coeziune, pregătirea pentru 
aderare a ţărilor din centrul şi estul Europei etc. Aşa s-a ajuns ca astăzi resursa bazată 
pe VNB să aibă cea mai mare pondere în bugetul UE. 

Sistemul resurselor proprii încearcă să asigure contribuţii echitabile din partea 
statelor membre, care să reflecte puterea economică, prosperitatea şi deci capacitatea 
fiecărui stat de a contribui la bugetul comunitar. Totuşi, el nu este un sistem perfect. 
Dovadă stau numeroasele ajustări care sunt necesare pentru a păstra un echilibru între 
capacitatea de plată şi contribuţia efectivă. Au fost aduse în discuţie diverse variante 
pentru obţinerea unui sistem de resurse cu adevărat proprii ale bugetului comunitar 
(inclusiv instituirea unei taxe explicite pe consum, care să apară pe chitanţă la fiecare 
cumpărătură făcută în UE). Dacă apariţia unui impozit special care să finanţeze 
bugetul comunitar pare a mai avea de aşteptat, se pare că se conturează un acord 
pentru eliminarea contribuţiei bazate pe TVA. 

Astfel, pentru anul 2008, bugetul comunitar a fost finanţat cu aprox. 121,2 
mld. euro, din care 111,1 mld. euro au provenit din resursele proprii ale Uniunii, iar 
restul din alte resurse. Şi în anul 2008, principalul contributor la bugetul UE a fost 
Germania, cu 18,8 mld. euro, ceea ce reprezintă aprox. 20% din totalul resurselor 
proprii�. Alţi contributori importanţi au fost Franţa (16,4 mld. euro), Italia (13,4 mld. 

 eliminarea contribuţiei bazate pe TVA.   
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euro) şi Marea Britanie (7,6 mld. euro). Contribuţia României a fost de 1,01 mld. 
euro, ceea ce o face al şaptesprezecelea stat ca mărime a contribuţiei la sistemul 
resurselor proprii al UE. Graficul de mai jos prezintă contribuţiile statelor membre 
în anul 2008. În Anexa nr. 1 sunt prezentate contribuţiile defalcate pe state membre 
şi resurse. 

 Sursa: Comisia Europeană, 2009 
 
Contribuţia României a fost de 1,01 mld. euro, reprezentând aproximativ 47 

euro pe cap de locuitor. Contribuţia pe cap de locuitor este penultima ca mărime din 
toate statele membre (numai bulgarii au contribuit cu mai puţin). Cetăţenii statelor 
bogate dar cu o populaţie mică au contribuit cel mai mult la bugetul UE. În graficul de 
mai jos sunt prezentate contribuţiile naţionale pe cap de locuitor la bugetul comunitar 
(exclusiv resursele proprii tradiţionale). 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor Comisiei Europene, 2009 şi Eurostat, 2009 
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Cheltuielile bugetului comunitar 
 
Scurt istoric 
Cheltuielile bugetului comunitar au evoluat odată cu extinderea către noi 

membri şi către noi politici. Primele bugete au fost dedicate acoperirii cheltuielilor 
administrative şi finanţării singurului instrument structural: Fondul Social European. 
Noutatea care a schimbat bugetul comunitar a fost începerea finanţării Politicii 
Agricole Comune (PAC) prin Fondul European pentru Orientare şi Garantare în 
Agricultură (FEOGA) în 1962. Prin mecanismele sale (subvenţii pentru agricultori), 
acesta a condus imediat la o creştere considerabilă a cheltuielilor bugetare. Până la 
sfârşitul anilor ’80, cheltuielile destinate finanţării PAC au reprezentat constant mai 
mult de jumătate din bugetul comunitar. 

În 1975 a fost creat Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 
ca un răspuns la prima extindere a Comunităţii, care a adus printre membri şi un stat 
considerabil mai sărac decât celelalte. Irlanda avea la momentul aderării un PIB pe 
cap de locuitor care reprezenta 64% din media Comunităţii�.  

Prima reformă considerabilă a cheltuielilor bugetului comunitar  avut loc în 
1988. După 20 de ani de blocaje, Compromisul de la Luxemburg (soluţie impusă de 
generalul De Gaulle prin care orice stat membru putea bloca orice decizie comună) a 
fost atunci depăşit. Revenirea la votul cu majoritate calificată în Consiliu plus nevoia 
de bani pentru creare pieţei interne i-au permis preşedintelui de atunci al Comisiei, 
Jacques Delors, să ceară statelor membre mai mulţi bani pentru bugetul comunitar. 

Rezultatul a fost un program financiar pe 5 ani (pachetul Delors I), însoţit de 
un Acord Interinstituţional care a pus capăt conflictelor dintre Consiliu şi Parlament 
pe marginea bugetului. Totodată, fondurile structurale au fost reformate în vederea 
creşterii eficacităţii lor. Acesta a fost urmat de pachetul Delors II (1993-1999), care 
a crescut alocările pentru politicile structurale (însoţite de o nouă reformă a lor) în 
vederea pregătirii pentru trecerea la moneda unică. În 1994 a fost înfiinţat Fondul 
de Coeziune, care finanţează proiecte legate de infrastructura de mediu şi transport. 
Cheltuielile cu alte politici au început să crească tot mai mult în detrimentul alocărilor 
pentru PAC.  

Următorul cadru financiar multianual a fost numit Agenda 2000 şi a acoperit 
orizontul de timp 2000 – 2006. Acesta a pregătit extinderea către est a Uniunii 
Europene şi a introdus instrumente financiare de preaderare pentru a accelera 
procesul de convergenţă din fostele state comuniste şi a le pregăti în acelaşi timp 
pentru accesarea fondurilor de post-aderare. 

În 2007 a intrat în vigoare cadrul financiar multianual 2007-2013 (Anexa 
nr. 2), pe parcursul căruia cheltuielile pentru politica de coeziune le vor depăşi pe 
cele pentru finanţarea PAC, aceasta din urmă fiind împărţită în doi piloni – primul 
pentru subvenţii, al doilea pentru dezvoltarea rurală (vezi raportul sectorial precedent 
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al CRPE – „O ţară şi două agriculturi – România şi reforma Politicii Agricole 
Comune”). 

 
Pe ce se cheltuie banii UE? 
Cadrul financiar multianual actual este compus din 6 categorii de cheltuieli, 

după cum urmează�: 
Creştere durabilă, formată din două subcategorii: 
1a. Competitivitate (cercetare, educaţie, pregătire profesională, etc.); 
1b. Coeziune (cuprinde, în principal, cheltuielile destinate ţărilor şi regiunilor 

cel mai puţin dezvoltate din UE); 
Agricultură, mediu şi dezvoltare rurală 
Cetăţenie, libertate, securitate şi justiţie. 
Cuprinde cheltuieli pentru domeniile: justiţie şi afaceri interne, protecţia 

frontierelor, imigraţie şi azil, sănătate publică şi protecţia consumatorilor, cultură, 
dialog şi informarea cetăţenilor. 

UE ca actor global. 
Cuprinde toate cheltuielile pentru acţiunile externe ale UE, inclusiv asistenţa de 

preaderare. Este de notat că principalul instrument financiar al politicii de dezvoltare, 
Fondul European de Dezvoltare, nu este inclus în bugetul comunitar. 

Administraţie 
Cuprinde cheltuielile administrative ale instituţiilor UE, inclusiv pensii. 
Compensări 
Aceasta este o categorie care există temporar (2007 – 2009) şi cuprinde 

compensări pentru statele care au aderat la UE în 2007 (România şi Bulgaria). 
Graficul de mai jos arată distribuţia fondurilor pe categorii de cheltuieli pentru 

cadrul financiar 

 multianual actual (2007  –   2013).   

Fig. 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sursa: Comisia Europeană, 2009   
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Cheltuielile bugetului comunitar mai pot fi privite şi din perspectiva alocărilor 
de care beneficiază fiecare stat membru. 

Astfel, Franţa a beneficiat de cele mai mari alocări de fonduri de la UE în 
anul 2008, urmată de Spania şi de Germania. România este al zecelea stat în ordinea 
mărimii alocărilor de fonduri din bugetul comunitar.  

Graficul de mai jos arată cât a primit fiecare stat membru din bugetul comun�. 
 

Sursa: Comisia Europeană, 2009 

Suma alocată României în bugetul anului 2008 a fost de 2,6 mld. euro. Cea 
mai mare parte a acestor bani se regăseşte la categoria 2 – Agricultură, mediu şi 
dezvoltare rurală. Aceasta sumă nu a reprezentat în 2008 decât 30% din suma pe 
care o primesc fermierii vestici, iar procentul va creşte treptat până la 100% în 2016. 
Această schemă a fost gândită în momentul extinderii către est a UE, deoarece noile 
state membre au sectoare agricole mai mari şi mai puţin dezvoltate, iar alocarea de 
sume la nivelul vechilor state membre ar fi fost peste ceea ce se poate finanţa prin 
bugetul comunitar. Mai trebuie menţionat că suma alocată la categoria 4 „UE ca actor 
global” pentru România este cea mai mare dintre toate statele membre, deoarece ea 
cuprinde şi sumele alocate prin programele de preaderare, din care în România şi 
Bulgaria încă se mai fac plăţi, spre deosebire de celelalte state membre. Graficul de 
mai jos prezintă distribuţia pe categorii de cheltuieli a sumei alocate României prin 
bugetul comunitar pe anul 2008. 
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Sursa: Comisia Europeană, 2009 

Nu toate sumele alocate unui stat membru reprezintă sume efectiv transferate 
acelui stat membru în anul pentru care au fost alocate. Cea mai mare parte a acestora 
sunt incluse în fonduri multianuale destinate anumitor politici sau obiective ale 
UE: Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul 
Social European, Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit. Acestea, la rândul lor, 
sunt compuse din mai multe programe operaţionale, măsuri, proiecte etc. care sunt 
contractate separat.  

Pentru toate aceste fonduri, cu excepţia Fondului European de Garantare 
Agricolă, plăţile care se fac de la Comisia Europeană către autorităţile naţionale sunt 
de trei feluri:  

- prefinanţare (avansuri) – sunt plătite automat şi eşalonat în primii trei ani 
la începutul perioadei de programare financiară (2007-2013), fără să fie necesară o 
cerere în acest scop din partea statului membru. 

- plăţi intermediare – se fac de către Comisie pe baza unor declaraţii care 
cuprind sumele eligibile plătite de statul membru beneficiarilor finali 

- plăţi finale.  
Având în vedere acest mecanism, România se află în situaţia  în care a primit 

deja sumele reprezentând avansurile pentru aceste programe, acum urmând perioada 
cea mai importantă, aceea a implementării efective a proiectelor pe baza cărora vor 

 che ltuieli a sumei alocate României prin bugetul comunitar pe anul 2008.   

Fig. 6   
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fi făcute cererile către Comisie pentru plăţile intermediare. În funcţie de absorbţia 
efectivă a fondurilor alocate României pentru cadrul financiar multianual 2007-
2013, vom putea calcula soldul real al fluxurilor financiare dintre România şi UE. 
Până atunci, calculul contribuţiei şi beneficiilor bugetare se face sub forma balanţei 
bugetare operaţionale (secţiunea următoare). 

Dificultatea absorbţiei fondurilor de postaderare în noile state membre şi 
posibilitatea unor dezechilibre financiare în primii ani de la aderare este recunoscută 
de Comisia Europeană. De aceea noile state membre beneficiază de o aşa-numită 
„compensare” din partea UE în primii trei ani de la aderare. Această compensare 
este compusă din două categorii de fonduri: fonduri aferente Facilităţii Schengen 
(bani folosiți pentru a aplica reformele necesare intrării în zona Schengen) şi fonduri 
aferente Facilităţii de numerar (sume care pot fi cheltuite de fiecare stat după cum 
dorește, de obicei se pierd în bugetul de stat, printre alte resurse). Sumele din 
Facilitatea Schengen trebuie să reprezinte cel puţin 50% din totalul compensărilor. 
Pentru perioada 2007-2009, România are alocate aproximativ 600 mil. euro, sumă ce 
a fost deja plătită în cea mai mare parte.  

Cine câştigă / cine pierde? 
 
Pornind de la contribuţiile statelor membre pentru bugetul comunitar 

şi sumele ce le sunt alocate acestora, pot fi identificate statele membre care sunt 
contributoare nete şi cele care sunt beneficiare nete de fonduri, adică balanţa bugetară 
operaţională. Mai jos sunt prezentate statele membre ordonate după soldul balanţei 
bugetare operaţionale şi după contribuţia sau beneficiul pe cap de locuitor în anul 
2008. Conform metodologiei Comisiei, din calculul balanţei bugetare sunt excluse 
cheltuielile administrative şi resursele proprii tradiționale. 

Sursa: Comisia Europeană, 2009 

 operaţionale sunt excluse cheltuielile administrative şi resursele proprii    
 
 

  

Fig. 7   

  

  

  

  

  

  

  

  

Balanţa operaţională a relaţiilor bugetare dintre UE şi statele membre în 2008 
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Luând în considerare şi populaţiile statelor membre, putem calcula şi sumele 
pe cap de locuitor: 

Fig. 8 

Sursa: calcule pe baza datelor Comisiei Europene, 2009 şi Eurostat, 2009 

Cu fiecare ocazie în care se vorbeşte despre balanţa bugetară operaţională, 
Comisia Europeană reaminteşte că aceasta nu este decât un exerciţiu contabil prin 
care se calculează fluxurile financiare dintre statele membre şi UE, fără a putea 
surprinde alte beneficii ale calităţii de stat membru. 

Într-adevăr, beneficiile apartenenţei la UE sunt mult mai diverse decât cele ce 
pot, eventual, rezulta dintr-o poziţie financiară pozitivă a fluxurilor băneşti. Acestea 
sunt continue şi decurg din apartenenţa la piaţa internă, la zona euro (unde e cazul), la 
Spaţiul Schengen, ca sa le enumerăm doar pe cele mai importante. Însă acestea sunt 
mai greu de exprimat şi cuantificat în bani, pe când contribuţiile naţionale la bugetul 
comunitar şi sumele alocate statelor membre sunt clare.  

 
 
Procedura bugetară anuală 
Procedura bugetară conform Tratatului de la Nisa 

Această procedură bugetară (utilizată la aprobarea bugetului comunitar pentru 
anul 2010) a fost instituită prin Tratatul CEE din 1958 şi a suferit câteva modificări 
importante de-a lungul anilor. Iniţial, puterea bugetară era concentrată în mâinile 
Consiliului UE, Parlamentul având doar un rol consultativ. Două tratate din anii ’70 
au sporit însă spectaculos puterile Parlamentului.  

Primul tratat de amendare a anumitor proceduri bugetare a fost convenit în 
1970 şi a stabilit că Parlamentul va avea ultimul cuvânt în ce priveşte cheltuielile 
neobligatorii ale Comunităţii (cheltuielile 
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Două tratate din anii ’70 au sporit obligatorii sunt cele care derivă direct din 
tratate, iar cele însă spectaculos puterile neobligatorii sunt cele care derivă din alte 
acte ale Parlamentului Comunităţii). În practică, adesea era greu de făcut diferenţa 
între cele două categorii de cheltuieli, ceea ce a condus la numeroase dispute între 
Parlament şi Consiliu pe această temă. Problema a fost rezolvată mai târziu prin 
Acordurile Interinstituţionale (explicate mai jos). Al doilea tratat bugetar (1975) a 
extins puterile Parlamentului, dându-i acestuia posibilitatea de a respinge bugetul. 

De fapt, noutăţile aduse de modificările în bugetul comunitar prin cele două 
tratate din 1970 şi 1975, coroborate cu o conştientizare a poziţiei privilegiate pe 
care Parlamentul European a căpătat-o în mecanismul instituţional ca urmare a 
primelor alegeri directe (1979), care au făcut din Parlament instituţia comunitară cu 
cea mai mare legitimitate, au determinat schimbări majore în negocierile bugetare. 
În plus, anii ’70 au fost nefaşti pentru economia lumii şi a Europei, cu două crize 
ale petrolului, creşteri ale şomajului şi datoriei publice, astfel încât statele membre 
(Consiliul) au căutat să limiteze creşterea bugetului comunitar5. Pe de altă parte, 
Parlamentul căuta să experimenteze din plin noile sale atribuţii, dublate de o creştere 
a legitimităţii.  

Rezultatul a fost un deceniu (1978-1988) de conflict permanent între Parlament 
şi Consiliu pe teme bugetare. Conflictul a căpătat cele mai diverse forme: de la 
respingerea bugetului în totalitate de către Parlament (conform puterii căpătate prin 
tratatul bugetar din 1975) până la refuzul unor state membre de a-şi plăti contribuţia 
la bugetul comunitar, ajungându-se chiar şi în instanţă. 

Dificultăţile provocate de modificarea raporturilor de putere, precum şi faptul 
că Parlamentul a devenit din ce în ce mai dispus să folosească la maximum noile puteri 
dobândite, au făcut necesară stabilirea unui cadru de cooperare interinstituţională 
la care să adere cele trei instituţii implicate în elaborarea şi adoptarea bugetului 
comunitar. Primul Acord Interinstituţional a fost încheiat în 1988 între Parlament, 
Consiliu şi Comisie, iar de atunci noi Acorduri au fost încheiate cu ocazia fiecărui 
nou cadrul financiar multianual. Acordurile Interinstituţionale au un dublu rol: în 
primul rând, ele stabilesc un cadru de colaborare interinstituţională astfel încât să fie 
evitate conflictele care ar putea conduce la întârzieri în adoptarea bugetului, iar în al 
doilea rând, aceste documente oferă flexibilitate unei proceduri care nu a mai fost 
modificată din anii ’70. 

Acordul Interinstituţional în vigoare astăzi a fost semnat în mai 2006 şi acoperă 
cadrul financiar multianual 2007-20136. Acesta cuprinde clasificarea cheltuielilor 
în obligatorii şi neobligatorii, proceduri de revizuire, ajustări tehnice, reguli de 
mobilizare a unor fonduri speciale, un calendar pragmatic de adoptare a bugetului, 
întâlniri în forma trialogurilor şi concilierilor şi  altele.  Trialogurile şi concilierile  
sunt deosebit de importante pentru că, de fapt, ele reprezintă adevăratele  foruri de 
5  J. Lindner, Conflict and change in EU Budgetary Politics, p. 48, Routledge, 2006 
6  Official Journal of the European Union, 2006/C 139/01. 
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negociere între Parlament şi Consiliu, în prezenţa Comisiei. Voturile din plen şi 
respectiv Consiliu reprezintă formalizarea unui acord la care s-a ajuns deja.  

Procedura de adoptare a bugetului comunitar sub prevederile Tratatului de 
la Nisa presupune elaborarea de către Comisie a unui Proiect Preliminar de Buget, 
urmat de două lecturi din partea fiecăreia din cele două autorităţi bugetare (Consiliul 
şi Parlamentul), în care Consiliul are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cheltuielile 
obligatorii, iar Parlamentul hotărăște în ceea ce priveşte cheltuielile neobligatorii. 
Conform Tratatului şi Acordului Interinstituţional, procedura cuprinde mai multe 
etape�, care sunt descrise în continuare. 

 
Etapa 1 – Stabilirea Proiectului Preliminar de Buget (de către Comisie) 
La începutul anului care precede anul pentru care se pregăteşte bugetul, are loc 

o întâlnire între cele trei instituţii (trialog) în care sunt discutate priorităţile pentru 
următorul buget. În urma acestui trialog, pe baza Strategiei Anuale (Annual Policy 
Strategy)� şi a cifrelor comunicate de serviciile de buget din cadrul Comisiei şi a 
celorlalte instituţii�, Comisia elaborează proiectul preliminar de buget, pe care îl 
trimite Consiliului cel târziu la 1 septembrie, conform prevederilor Tratatului�. 
Comisia poate modifica ulterior proiectul preliminar de buget pentru a introduce 
modificări cerute de apariţia unor noi elemente ce nu au putut fi prevăzute la momentul 
adoptării documentului (prin aşa-numitele „letter of amendment”). 

 
Etapa a 2-a – Stabilirea Proiectului de Buget (de către Consiliu)  
Această etapă reprezintă prima lectură a Consiliului. Înainte de votul 

Consiliului, are loc o conciliere (între Consiliu şi Parlament). Apoi Consiliul votează 
prin majoritate calificată ceea ce devine Proiectul de Buget, pe care îl transmite 
Parlamentului până la 5 octombrie.  

 
Etapa a 3-a – Prima lectură a Parlamentului 
După ce a primit Proiectul de Buget de la Consiliu, Parlamentul are 

la dispoziţie 45 de zile pentru a acţiona. Acesta poate fi de acord cu propunerea 
Consiliului, situaţie în care bugetul este adoptat, sau poate propune amendamente 
şi modificări. În cazul cheltuielilor neobligatorii, pentru care Parlamentul are 
ultimul cuvânt, se fac amendamente. În cazul cheltuielilor obligatorii, Parlamentul 
poate propune modificări. În Parlament, comisia de specialitate responsabilă pentru 
formularea poziţiei instituţiei în negocierile cu Consiliul este Comisia pentru Bugete 
(COBU). În această comisie sunt dezbătute şi votate propunerile de amendamente şi 
modificări înainte de a fi trimise în plen pentru votul final. În funcţie de categorisirea 
cheltuielilor, procedura de vot din plen este diferită. Astfel, pentru a fi adoptate, 
amendamentele propuse (la cheltuielile neobligatorii) trebuie votate de majoritatea 
absolută a membrilor Parlamentului, în timp ce propunerile de modificări (ale 
cheltuielilor obligatorii) trebuie aprobate prin majoritatea voturilor exprimate. 
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Etapa a 4-a – A doua lectură a Consiliului 
Consiliul are la dispoziţie 15 zile pentru a doua lectură, care are loc de obicei 

în luna noiembrie. Înainte de lectura Consiliului are loc o a doua conciliere între 
acesta şi Parlament. Consiliul poate accepta toate propunerile de amendamente 
şi modificări făcute de Parlament, caz în care bugetul este considerat adoptat. În 
caz contrar, Consiliul ia decizia finală în ceea ce priveşte cheltuielile obligatorii 
şi poate propune Parlamentului modificarea cheltuielilor neobligatorii. În ceea ce 
priveşte cheltuielile obligatorii, dacă modificările propuse de Parlament ar avea ca 
rezultat creşterea nivelului cheltuielilor, procedura prevede necesitatea ca aceasta 
să fie aprobată în mod expres de către Consiliu cu majoritate calificată. Dacă din 
propunerile Parlamentului nu rezultă o creştere a cheltuielilor, atunci Consiliul 
trebuie să le respingă tot cu majoritate calificată. Proiectul de buget astfel modificat 
este trimis înapoi la Parlament pentru a doua lectură. 

 
Etapa a 5-a – A doua lectură a Parlamentului 
Legislativul are la dispoziţie 15 zile pentru a doua lectură a Proiectului de 

Buget. Aceasta are loc în decembrie, iar cu ocazia ultimei şedinţe plenare din an are 
loc şi votul în plen pentru bugetul anului următor. În această fază, Parlamentul nu 
mai poate interveni asupra cheltuielilor obligatorii, dar poate modifica propunerile 
Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile neobligatorii (cu o majoritate calificată: 
majoritatea membrilor Parlamentului şi trei cincimi din voturile exprimate). 
Astfel preşedintele Parlamentului semnează Proiectul de Buget, iar procedura 
ia sfârşit. Totuşi, este posibil ca Parlamentul să respingă bugetul în întregime (cu 
votul majorităţii membrilor săi şi două treimi din voturile exprimate). În acest caz, 
procedura bugetară reîncepe cu un nou proiect preliminar de buget al Comisiei, 
iar până la adoptarea bugetului finanţarea politicilor şi instituţiilor se va face prin 
aşa-numitele „doisprezecimi provizorii” (alocarea lunară a unei doisprezecimi din 
bugetul anului precedent – s-a întâmplat așa cu bugetele pe anii 1980, 1986, 1987, 
1988).  

 
 
Noua procedură bugetară, conform Tratatului de la Lisabona 

După mulţi ani, prevederile din Tratat se schimbă în ceea ce priveşte bugetul 
comunitar. Schimbările sunt pe două planuri: în primul rând, raportul de forţe va 
fi modificat, iar în al doilea rând procedura în sine va fi simplificată. La acestea se 
adaugă şi menţionarea pentru prima dată în Tratat a cadrului financiar multianual, 
care va face obiectul unei proceduri legislative speciale.  

Cea mai importantă noutate este aceea că va dispărea distincţia dintre 
cheltuielile obligatorii şi cele neobligatorii, Parlamentul căpătând astfel puteri 
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egale cu Consiliul. De fapt, Parlamentul devine chiar mai puternic decât Consiliul, 
deoarece în unele situaţii îi va putea impune un buget celui din urmă, însă Consiliul 
nu-i va putea impune un buget Parlamentului. 

În ceea ce priveşte procedura bugetară, Comisia va centraliza până la 1 iulie 
estimările de venituri şi cheltuieli transmise de fiecare instituţie într-un proiect de 
buget pe care îl va transmite Parlamentului şi Consiliului până la data de 1 septembrie.  

Consiliul va adopta poziţia sa asupra bugetului şi o va transmite Parlamentului 
pâna la data de 1 octombrie. Parlamentul va avea la dispoziţie 42 de zile pentru a 
analiza (lectura) propunerea de buget modificată de Consiliu şi a lua o hotărâre. Dacă 
aprobă poziţia Consiliului sau nu ia nici o hotărâre, bugetul este considerat adoptat. 

Însă Parlamentul poate adopta amendamente la poziţia Consiliului, prin 
votul majorităţii membrilor săi. Consiliul are la dispoziţie 10 zile pentru a accepta 
amendamentele Parlamentului, în caz contrar fiind convocat comitetul de conciliere. 
Negocierile din comitetul de conciliere durează maximum 21 de zile, iar la ele participă 
membrii Consiliului şi un număr egal de membri ai Parlamentului European. Aici 
trebuie menţionat că există două niveluri la care proiectul de buget trebuie aprobat 
de către fiecare instituţie. Într-o primă fază trebuie ajuns la un acord în comitetul 
de conciliere, iar apoi acesta trebuie aprobat (expres sau tacit) şi de către Consiliu 
şi Parlament ca instituţii. Un acord în faza de conciliere între cele două delegaţii 
trebuie aprobat cu majoritate calificată, în ceea ce priveşte delegaţia Consiliului, şi 
cu majoritate simplă, în ceea ce priveşte delegaţia Parlamentului. Dacă nu se ajunge 
la nici un acord în cele 21 de zile de conciliere, Comisia prezintă un nou proiect de 
buget, iar procedura este reluată.   

În cazul în care se ajunge la un acord în comitetul de conciliere, proiectul 
de buget este trimis înapoi celor două braţe ale puterii bugetare pentru aprobarea 
formală. Această etapă are rezervat un interval de 14 zile. Ambele instituţii pot aproba 
proiectul de buget. Acesta este considerat adoptat şi în situaţia în care o instituţie îl 
aprobă iar cealaltă nu ia nici o hotărâre sau nici una din cele două instituţii nu ia nici 
o hotărâre.  

Dacă ambele instituţii resping proiectul de buget, dacă una dintre ele îl respinge 
iar cealaltă nu ia nici o hotărâre, sau dacă Parlamentul îl respinge (în plen, cu votul 
majorităţii membrilor), iar Consiliul îl aprobă, Comisia Europeană propune un nou 
proiect de buget. 

Totuşi, în situaţia în care Parlamentul aprobă proiectul de buget iar Consiliul 
îl respinge, Parlamentul îi poate impune Consiliului bugetul astfel: în termen de 
14 zile de la respingerea proiectului de buget de către Consiliu, Parlamentul poate 
confirma în plen, cu majoritatea membrilor ce-l compun şi cu trei cincimi din voturile 
exprimate, amendamentele (toate sau o parte din ele) pe care le-a propus cu ocazia 
lecturii iniţiale a proiectului de buget. Cu aceste amendamente incluse în proiectul de 
buget propus de Consiliu cu ocazia lecturii sale, bugetul este considerat adoptat. În 
situaţia în care bugetul nu este adoptat, iar Comisia trebuie să facă o nouă propunere 
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de buget, va aplicata regula „doisprezecimilor provizorii”, prezentă şi în actuala 
procedură bugetară. 

Aceasta este situaţia în care Parlamentul poate deveni mai puternic decât 
Consiliul în aprobarea bugetului. În realitate este greu de spus dacă se va ajunge aici. 
Pe de-o parte, există o conştiinţă a compromisului în negocierile bugetare, iar pe de 
altă parte, Parlamentul devine sub Tratatul de la Lisabona mult mai puternic decât 
până acum şi rămâne de văzut cât de departe este dispus să meargă cu exercitarea 
puterilor pe care le va avea. Cert este că procedura bugetară va deveni mai simplă, 
mai concentrată, iar momentele cheie ale dezbaterilor şi negocierilor vor avea o 
importanţă uriaşă în bugetul final. 

 
Importanţa schimbării procedurii bugetare pentru România 

Tratatul de la Lisabona aduce schimbări semnificative în ceea ce priveşte 
competenţele şi procedura de adoptare a bugetului comunitar. Procedura va fi mai 
scurta şi mai concentrată, dispărând câte o lectură din cele două pentru fiecare braţ 
al autorităţii bugetare (Parlament şi Consiliu). În plus, concilierea informală care 
până acum avea loc înainte de a doua lectură a Consiliului, a devenit formală, fiind 
menţionată în Tratat ca o etapă distinctă a procesului bugetar (fig. 9 prezintă modul 
în care s-a modificat procedura bugetară).  

 
Fig. 9 
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Procedura bugetară conform Tratatului CE:  
Caractere normale – procedura conform 
tratatului; caractere italice –calendarul informal, 
prevăzut în AII şi alte înţelegeri )  
  
1 iulie (martie-aprilie): Estimările instituţiilor sunt 
trimise la COM.  
  
COM întocmeşte proiectul preliminar de buget.  
  
Trialog PE-CONS-COM pentru discutarea 
priorităţilor pentru anul următor şi a eventualelor 
elemente care ar putea perturba nivelul 
cheltuielilor stabilit prin cadrul financiar 
multianual.  
  
1 septembrie (mai): COM trimite proiectul 
preliminar de buget la CONS.  

  
  
5 octombrie (iulie): prima lectură a CONS, din care 
rezultă proiectul de buget trimis apoi la PE.  
  
Posibil Trialog (dacă este necesar).  
  
45 zile: prima lectură a PE.  
  
 Conciliere pentru ajungerea la un acord  
final în ceea ce priveşte bugetul pentru  anul 
următor.  

  
15 zile: CONS dă a doua lectură proiectului de buget 
şi îl trimite la PE.  
  
15 zile: a doua lectură a PE, urmată de votul în 
plenară şi semnarea bugetului adoptat de către 
preşedintele PE. În caz de neadoptare, procedura 
este reluată de la început (regula doisprezecimilor).  
  

Procedura bugetară conform Tratatului de la  
Lisabona  
  
  
  
1 iulie: Estimările instituţiilor sunt trimise la 
COM.  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 septembrie: COM trimite proiectul de buget la 
CONS.  
  
1 octombrie: lectura CONS.  
  
  
  
  
42 zile: lectura PE.  
  

Convocarea Comitetului de conciliere: 
delegaţiile PE şi CONS au la dispoziţie 21 

de zile pentru a ajunge la un acord.  
   

  
În caz de acord, proiectul de buget mai trebuie 
aprobat formal de către PE (în plen) şi CONS (în 
reuniunea minişterilor de finanţe/buget).  
 Dezacord: procedura se reia de la început.  
Excepţie: dacă PE aprobă rezultatul concilierii, 
dar CONS îl respinge, PE poate să confirme 
amendamentele sale în termen de 14 zile cu 
majoritatea membrilor şi cu 3/5 din voturi. 
Proiectul de buget rezultat astfel este 
considerat adoptat (PE impune bugetul 
împotriva voinţei CONS).  

 

Conciliere PE - CONS.   
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Notă: 1) sunt prezentate etapele procesului bugetar în cazul în care PE şi 
CONS rămân în dezacord până la finalul procedurii. Proiectul de buget poate fi 
adoptat chiar din primă lectură; în realitate însă, întotdeauna s-a negociat până 
în ultima fază a procedurii.  2) Probabil că vor fi trialoguri şi în noua procedură 
bugetară, însă instituţiile nu au stabilit încă aceste detalii. 

Pe de altă parte, Parlamentul va fi, în sfârşit, pe picior de egalitate cu Consiliul, 
prin dispariţia distincţiei dintre cheltuielile obligatorii şi neobligatorii. Până în 
prezent, dacă Parlamentul nu accepta sub nici o formă rezultatele negocierilor, putea 
utiliza „arma nucleară” a respingerii bugetului. Această armă rămâne în arsenalul 
Parlamentului şi sub Tratatul de la Lisabona, însă noul tratat conferă Parlamentului 
şi puterea de a-şi impune punctul de vedere fără să recurgă la respingerea în totalitate 
a unui buget. Parlamentul va putea să impună Consiliului un buget pe care acesta 
din urmă nu-l doreşte (prin confirmarea amendamentelor susţinute de Parlament în 
etapa de conciliere, prin votul majorităţii membrilor şi a trei cincimi din voturile 
exprimate).  

Istoricul relaţiilor interinstituţionale în materie de buget în Uniunea Europeană 
arată existenţa unei tendinţe din partea Parlamentului ca după dobândirea/extinderea 
unor puteri/atribuţii să dorească să le şi exercite, după cum am arătat într-o secţiune 
anterioară. Dobândirea de puteri sporite prin tratatele bugetare din 1970 şi 1975 a 
fost urmată de un deceniu de conflict interinstituţional pe tema bugetului, în care 
Parlamentul a căutat să utilizeze la maximum noile sale a puteri. Având în vedere 
tradiţia exercitării puterilor proaspăt primite, la care se adaugă şi acceptarea unui 
buget pe anul 2009 pe care Parlamentul l-a catalogat ca „dezamăgitor”, este posibil 
să asistăm la un activism susţinut pe probleme bugetare din partea Parlamentului. 

Din păcate, la momentul creşterii puterii Parlamentului în materie de buget 
nici un membru român al acestei instituţii nu este membru plin în Comisia pentru 
bugete, trei devenind membri supleanţi. Repartizarea comisiilor în Parlament se face 
în funcţie de preferinţele fiecărui deputat şi de aranjamentele din grupurile politice 
şi delegaţiile naţionale, deoarece unele comisii sunt foarte populare, iar altele mai 
puţin. 

În mod normal, diferenţa dintre un membru plin al unei comisii şi un supleant 
nu este foarte mare. Supleanţii pot lua cuvântul, pot fi raportori şi pot vota atunci când 
un membru plin lipseşte de la şedinţă, iar absenţe sunt aproape la fiecare Comisie şi 
fiecare şedinţă. Însă în cazul Comisiei pentru bugete, odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, este foarte posibil ca lucrurile să se schimbe şi să nu existe 
prea mulţi deputaţi absenţi la cel mai important vot. Aceasta deoarece prin noile 
puteri pe care le capătă în adoptarea bugetului anual, Parlamentul va putea hotărî 
destinaţia unor sume mult mai mari decât până acum, iar procedura de adoptare va fi 
simplificată prin renunţarea la a doua lectură. Astfel, Comisia pentru bugete va vota 
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proiectul de buget într-o singură şedinţă, pentru care fiecare grup politic şi fiecare 
delegaţie naţională îşi va mobiliza membrii astfel încât toţi să fie prezenţi la vot. De 
altfel, acesta va fi cel mai important vot dintr-un an pentru Comisia de bugete. Chiar 
şi sub vechea procedură bugetară, „luptele” ocazionate de votarea amendamentelor 
erau foarte îndârjite. De multe ori se cerea renumărarea voturilor sau verificarea prin 
vot electronic, tocmai pentru că fiecare vot pentru fiecare articol sau amendament 
contează. 

Astfel, cei trei membri supleanţi români din Comisia pentru bugete se pot găsi 
foarte uşor în situaţia de a nu putea vota atunci când ar putea cu adevărat să influenţeze 
bugetul comunitar pentru anul următor. În etapa de conciliere, posibilitatea ca vreun 
membru supleant să poată participa este şi mai mică, deoarece participarea este 
redusă la 27 de membri ai întregului Parlament. 

Această situaţie nefavorabilă pentru România este nouă, deoarece în mandatul 
anterior (de fapt, fracţiunea de mandat decembrie 2007 – iulie 2009) au fost patru 
deputaţi români membri plini în Comisia pentru bugete. O explicaţie pentru această 
schimbare radicală poate veni din specificul Comisiei pentru bugete. Pe lângă votarea 
bugetului comunitar, în timpul unui an bugetar se votează transferuri de la o poziţie 
bugetară la alta, se aprobă efectuarea de cheltuieli pentru întreţinerea/modernizarea 
clădirilor în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile şi agenţiile comunitare, se 
aprobă (sau nu) modificări de scheme de personal etc., lucruri care pentru mulţi sunt 
plictisitoare şi în orice caz nu se compară cu dezbaterile din alte Comisii.   

Există, astfel, un dezechilibru în ceea ce priveşte comisiile în care activează 
deputaţii români. În Comisia de mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară sunt 
trei membri şi trei supleanţi, în Comisia pentru libertăţi civile sunt trei membri şi 
patru supleanţi, iar în Comisia pentru afaceri externe sunt patru membri, dintre care 
unul este vice-preşedinte al comisiei, şi patru supleanţi. În ceea ce priveşte această 
ultimă comisie, este de notat că Uniunea Europeană are competenţe mai degrabă 
limitate în materie de politică externă, iar 

Parlamentul European are dreptul de a fi informat, de a adresa întrebări sau 
de a face recomandări, ceea ce echivalează cu un rol mai mult simbolic.  Dintre cele 
22 de comisii şi subcomisii ale Parlamentului European doar în trei este România 
mai slab reprezentată decât în Comisia pentru bugete: Comisia pentru pescuit (nici 
un membru sau supleant), Comisia pentru afaceri constituţionale (doi supleanţi) şi 
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (doi supleanţi).  

Deputaţi din 18 state membre sunt membri ai Comisiei pentru bugete. 
România este cea mai mare ţară din care nu provine nici un membru acestei comisii. 
Următoarea ca mărime este Grecia, cu o populaţie pe jumătate cât cea a României, 
celelalte fiind exclusiv state mici.7 

Acest lucru se poate schimba însă în anul 2012, când va avea loc redistribuirea 
la jumătatea mandatului a membrilor Parlamentului în comisiile de specialitate, 
7  Estonia, Irlanda, Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia. 
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inclusiv realocarea poziţiilor de conducere în comisiile de specialitate. O soluţie 
potenţial convenabilă pentru toată lumea ar fi ca delegaţiile partidelor româneşti 
reprezentate în Parlamentul European să ajungă la o înţelegere tacită prin care să 
asigure, pe rând, prezenţa măcar a unui europarlamentar din România ca membru 
plin în Comisia pentru bugete.  

Pe lângă simpla prezenţă în Comisia pentru bugete a Parlamentului European, 
există modalităţi mai directe de exercitare a influenţei în procesul bugetar. Având în 
vedere specificul acestei comisii, identificăm o serie de poziţii-cheie: 

Membru în conducerea comisiei: funcţia de preşedinte şi cele patru poziţii 
de vicepreşedinte se distribuie între grupurile politice, iar în interiorul acestora pe 
delegaţii naţionale.  

Raportor: pentru fiecare proces anual de adoptare a bugetului există doi 
raportori din partea Parlamentului: unul pentru bugetul Comisiei Europene (secţiunea 
III a bugetului), care include şi politicile comunitare, iar celălalt pentru bugetele de 
cheltuieli alte celorlalte instituţii (alte secţiuni). Secţiunea III – Comisie cuprinde 
aproximativ 95% din cheltuielile anuale ale UE, de aceea poziţia de raportor pentru 
această secţiune este printre cele mai dorite8. Raportorul pentru Secţiunea III se află 
într-o poziţie privilegiată deoarece el este cel care va negocia bugetul atât în interiorul 
Parlamentului, între grupurile politice, dar şi în exterior, cu Consiliul. Astfel, el este 
cel care facilitează apropierea poziţiilor tuturor actorilor implicaţi prin propunerea 
de soluţii de compromis. În luna decembrie, cu doi ani înainte de anul pentru care se 
pregăteşte bugetul, poziţiile de raportor sunt negociate între şi în interiorul grupurilor 
politice. Este de notat că, pentru bugetul pe anul 2010, ambii raportori vin din state 
care au aderat la UE în 2004 (Ungaria – PPE şi Slovacia – PSE). 

Coordonator de grup: acesta coordonează poziţia grupului său politic, 
negociază cu ceilalţi coordonatori şi cu raportorii. Beneficiază de suport tehnic 
din partea grupului său politic şi redactează listele de vot, care vor fi distribuite 
membrilor comisiei care fac parte din acelaşi grup politic. În mare parte, deputaţii 
votează conform acestor liste. Există, totuşi, şi situaţii în care opinia unui deputat 
diferă de cea a grupului său politic, acesta votând împotriva indicaţiei din lista de vot. 

Raportor permanent: având în vedere că orice domeniu al politicilor comunitare 
implică şi o componentă financiară (bugetară) şi pentru o mai bună coordonare a 
activităţilor, Comisia pentru bugete din cadrul PE a hotărât înfiinţarea de poziţii de 
raportori permanenţi (standing rapporteurs) pe diferite probleme. Aceşti raportori 
permanenţi preiau orice raport/opinie sau altfel de act care intră în Comisie şi care 
corespunde domeniului lor. De cele mai multe ori, ei devin raportori ai Comisiei 
pentru bugete pe raportul/opinia respectivă, având astfel posibilitatea de a influenţa 
poziţia Comisiei pentru bugete în acel dosar. Având în vedere interesele specifice ale 
României, deţinerea de către un deputat român al poziţiei de raportor permanent pe 
probleme de agricultură sau de politică regională ar fi utilă. 
8  R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton – The European Parliament, p.250. 
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Negocierea următorului cadru financiar multianual şi viitorul bugetului 
comunitar 

În această secţiune vom discuta bugetul comunitar pe termen mediu şi lung, 
posibilele modificări ce pot apărea, precum şi implicaţiile pentru România. În acest 
scop, mă voi opri asupra negocierilor pentru următorul cadru financiar multianual 
şi asupra viitorului bugetului comunitar, în legătură cu care o propunere din partea 
Comisiei este aşteptată în 2010. 

Conform Tratatului de la Lisabona, cadrul financiar multianual (CFM) 
este stabilit printr-o procedură legislativă specială, în care Consiliul hotărăște în 
unanimitate, după ce obţine acordul Parlamentului, care trebuie aprobat de jumătate 
din membrii săi (art. 312 TFEU). Prin urmare, Consiliul este actorul principal, însă 
Parlamentul nu va accepta un rol secundar în nici un caz. 

Actualul CFM acoperă perioada 2007-2013, iar următorul va stabili limitele 
de cheltuielile pentru următorii cel puţin 5 ani9. Este de aşteptat ca negocierile în 
Consiliu pentru următorul CFM să fie destul de dure, având în vedere numărul mai 
mare de state membre, precum şi dificultatea cu care s-a ajuns la un acord pentru CFM 
actual. Dificultatea negocierilor provine din faptul că fiecare ţară are preferinţele sale 
şi în acelaşi timp are drept de veto asupra înţelegerii finale. De aceea, CFM este de 
fapt o soluţie de compromis. Principalul obiect al disputelor este de obicei bugetul 
acordat agriculturii (PAC). Tradiţional deja, Franţa conduce grupul ţărilor care sunt în 
favoarea unei finanţări generoase a agriculturii, în timp Marea Britanie şi majoritatea 
statelor net contributoare sunt pentru reducerea acestor cheltuieli.   

Sub presiunea dificultăţilor bugetare şi a negocierilor din cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului, vremurile în care agricultura beneficia de cele mai mari 
alocări din bugetul comunitar se apropie treptat de final. Deja în actualul CFM, 
alocările pentru agricultură şi dezvoltare rurală sunt mai mici decât cele pentru creştere 
durabilă. O astfel de preferinţă a reieşit şi din consultarea Comisiei pentru reformarea 
bugetului comunitar. Ea este dublată şi de preferinţa generală de eliminare a rabatului 
britanic (pe partea de venituri), deoarece existenţa şi mărimea acestuia sunt strâns 
legate de finanţarea agriculturii. Astfel, este de aşteptat reducerea în continuare a 
alocărilor pentru agricultură. 

Pentru România, alocările pentru agricultură sunt cele mai mari din totalul 
alocărilor din bugetul comunitar (1 mld. euro în 2008, dintr-un total de 2,6 mld. 
euro), iar acestea sunt în prezent (anul 2009) la 35% din cât ar trebui să fie, urmând 
să ajungă la 100% în 201610. Astfel, firesc ar fi ca ţara noastră să susţină menţinerea 
unui buget generos pentru agricultură şi în următorul CFM.  

În sume absolute, România a fost al doisprezecelea beneficiar al sumelor din 
9  A se vedea studiul CRPE „O ţară şi două agriculturi. România şi reforma PAC”, octombrie 2009. 
10  Ştirea şi documentul ajunse la presă pot fi găsite pe pagina Euractiv.com: http://www.euractiv.com/en/priorities/
brussels-plans-major-review-eu-spending-priorities/article-186753 
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bugetul comunitar destinate agriculturii în 2008, Franţa fiind principalul beneficiar. 
Însă impactul economic al acestor alocări este diferit. Având în vedere ponderea în 
venitul naţional brut a alocărilor pentru agricultură din bugetul comunitar pe 2008, 
România este pe locul 6 cu alocări reprezentând 0,81% din VNB. Dacă eliminăm 
statele care primesc sume mai importante pentru alte politici (coeziune), România 
urcă pe locul 3, după Irlanda şi Bulgaria. De aici rezultă că alocările pentru agricultură 
au cel mai mare impact în aceste trei ţări, chiar dacă şi alte state beneficiază de 
pe urma finanţării agriculturii. Acest impact este cu atât mai mare pentru România 
întrucât ţara noastră are de departe cea mai mare parte a populaţiei active ocupată 
în agricultură (30% faţă de o medie de sub 6% în UE27), iar alocările din bugetul 
comunitar pentru agricultura României vor creşte anual până în 2016.  

Este util de făcut această precizare deoarece ea va fi importantă în construcţia 
politicii de alianţe în vederea negocierilor următorului cadru financiar multianual. Cu 
cel mai mare impact economico-social al finanţării agriculturii prin bugetul comunitar, 
România este printre statele membre cele mai interesate de menţinerea cheltuielilor 
agricole la actualul nivel. Cele mai multe state membre vor putea accepta o formulă 
de compromis prin o parte din sumele destinate agriculturii să fie redirecţionate către 
alte domenii. Cel mai probabil, însă, regula votului prin unanimitate va conduce la o 
evoluţie decât la o revoluţie în ceea ce priveşte ponderea finanţării agriculturii.  

Canalizarea majorităţii fondurilor primite către sectorul agriculturii nu este cel 
mai fericit lucru pentru România: este  finanţat un domeniu supradimensionat şi 
cu valoare adăugată mică, în detrimentul unor sectoare ale economiei cu o valoare 
adăugată superioară şi un potenţial mult mai mare de antrenare a activităţii economice 
în general. Pe termen scurt, este bine că aceşti bani întră în ţară, chiar dacă sunt 
folosiţi pentru finanţarea agriculturii. Totuşi, autorităţile ar trebui să pregătească 
terenul pentru creşterea capacităţii de absorbţie în celelalte sectoare ale economiei, 
mai cu seamă în cele care par a deveni „domenii vedetă” (cercetare, mediu etc.) şi 
pentru care este de aşteptat o creştere treptată a alocărilor.  

Comisia Europeană pare să testeze terenul pentru a vedea cât de pregătite sunt 
statele membre şi Parlamentul European pentru o schimbare radicală a bugetului 
comunitar: în octombrie 2009, a apărut în presa de la Bruxelles ceea ce părea a fi 
un document al Comisiei, aflat încă în lucru, în care cheltuielile pentru finanţarea 
agriculturii erau mult reduse în favoarea celor pentru protecţia mediului, competitivitate 
etc. Diverse voci au protestat faţă de o asemenea schimbare revoluţionară; Comisia 
nu a dorit să comenteze, dar cu siguranţă a luat notă de cele mai importante reacţii�. 
Un test intermediar va fi propunerea Comisiei (şi reacţiile statelor membre) pentru 
noua strategie UE2020, deoarece priorităţile cuprinse în aceasta vor trebui finanţate 
adecvat, atât de la Bruxelles, cât şi la nivel naţional. În plus, Strategia UE2020 va 
confirma noile orientări în ceea ce priveşte priorităţile Uniunii Europene. 

În aceste condiţii, principala preocupare a României la negocierile pentru noul 
cadru financiar multianual (şi noua filosofie bugetară comunitară, în general) va fi 

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR



233UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

să caute să-şi asigure un beneficiu financiar cât mai mare, indiferent de destinaţia 
sumelor. În acelaşi timp, România ar trebui să creeze condiţiile interne pentru 
creşterea cât mai rapidă a absorbţiei de fonduri destinate domeniilor cu valoare 
adăugată şi potenţial de antrenare economică mari.  

În ceea ce priveşte rolul Parlamentului în adoptarea următorului cadru financiar 
multianual, conform Tratatului de la Lisabona, acesta trebuie să-şi dea acordul prin 
majoritatea membrilor săi. Aparent, acesta este un rol secundar. Însă Parlamentul 
se consideră un „partener egal” al Consiliului în adoptarea CFM�. Astfel este de 
aşteptat ca Parlamentul să-şi condiţioneze acordul pentru noul CFM de includerea 
propriilor viziuni şi priorităţi. De aceea, ar fi util ca europarlamentari români să facă 
parte din comisia care se va ocupa de noul CFM, fie ea Comisia pentru bugete sau 
o comisie temporară, cum s-a întâmplat în cadrul negocierilor pentru actualul CFM. 

În ceea ce priveşte viitorul bugetului comunitar, aceasta va fi una din 
principalele teme de negociere începând cu 2010. Bugetul comunitar s-a schimbat 
destul de puţin în cei 50 de ani de integrare europeană, iar astăzi există o părere 
aproape unanimă că el este depăşit de timpuri. Timp de decenii, bugetul comunitar a 
fost compus din cheltuielile pentru susţinerea agriculturii, rămăşiţele mergând spre 
alte politici. Acest lucru a început să se schimbe odată cu pachetul financiar Delors I 
(1998), care a dat semnalul limitării creşterii cheltuielilor agricole. 

 
Procesul de revizuire a bugetului comunitar 
În 2006, Parlamentul, Consiliul şi Comisia au hotărât să pornească un proces 

de revizuire a filosofiei bugetare comunitare. Astfel, Comisia a demarat un proces de 
consultare publică la care au fost invitaţi să transmită contribuţii toţi cei interesaţi. 
Consultarea s-a încheiat în iunie 2008, iar în noiembrie 2008, Comisia a prezentat un 
sumar al contribuţiilor primite�. Pe baza acestora, Comisia va prezenta în perioada 
următoare propunerile sale pentru modernizarea bugetului comunitar. 

Comisarul pentru buget a prezentat rezultatele consultării, din care rezultă o 
serie de provocări generale pentru Uniunea Europeană: 

- Schimbările climatice, 
- Securitatea aprovizionării cu energie, 
- Inegalitatea dintre ţări şi regiuni, 
- Tendinţele demografice (îmbătrânirea populaţiei şi impactul asupra finanţelor 

publice), 
- Presiuni externe (gestionarea fluxurilor migraţioniste, probleme de securitate). 
În consecinţă, conform contribuţiilor la consultarea Comisiei, schimbările la 

nivelul cheltuielilor bugetului comunitar ar trebui să se regăsească sub următoarele 
forme: 

- creşterea cheltuielilor pentru susținerea introducerii pe scară tot mai largă a 
surselor de energie regenerabilă,  

- investiţii în reţelele transeuropene de energie, 
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- masuri de favorizare a activităţilor de cercetare, inovare şi creştere a 
competitivităţii, 

- finanţarea de proiecte în domeniul protejării mediului, 
- continuarea cheltuielilor structurale în beneficiul celor mai sărace regiuni din 

UE (posibil, sub o formă nouă),  
- reducerea cheltuielilor cu finanţarea PAC (probabil, acompaniată de o 

redirecţionare mai accelerată a fondurilor aferente pilonului I al PAC către pilonul II 
– dezvoltare rurală, cu puternice accente pe lupta împotriva schimbărilor climatice). 

Tendinţa de reorientare a cheltuielilor bugetului comunitar dinspre agricultură 
către alte obiective se va regăsi probabil şi în propunerea Comisiei din 2010. Vor 
primi fonduri suplimentare activităţile legate de protecţia mediului, competitivitate, 
resurse de energie şi altele. Unele tendinţe sunt deja vizibile: alocările bugetare 
pentru programul cadru de cercetare al UE, FP7, sunt cu 50% mai mari decât cele 
pentru programul anterior, FP6.  

Chiar dacă finanţarea agriculturii va fi redusă în continuare înainte chiar ca 
România să poată beneficia în totalitate de alocările sale (anul 2016), aceasta nu este 
neapărat un lucru rău pentru ţara noastră. Reorientarea cheltuielilor în UE, dublată 
abil prin măsuri de politică internă, ar putea grăbi schimbarea structurii economice 
în România, deoarece 30% din populaţia activă ocupată în agricultură reprezintă o 
importantă forţă de muncă irosită într-un domeniu cu valoare adăugată mică. Este 
nevoie însă de o anticipare a schimbării structurii bugetare europene prin pregătirea 
terenului pentru atragerea de fonduri pentru alte categorii de investiţii. De exemplu, 
România are o bază importantă pentru activitatea de cercetare-inovare, iar acesta 
pare a deveni un domeniuvedetă (alături de protecţia mediului) în UE. Chiar dacă 
unii cercetători au plecat, iar o parte din dotările institutelor de cercetare au făcut 
loc unor clădiri de birouri, încă există un potenţial important în acest domeniu, care, 
cuplat cu finanţările de la UE, ar putea aduce beneficii foarte mari României.

  
Concluzie 

Pe lângă beneficii care decurg automat din calitatea de stat membru al UE, 
participarea la sistemul bugetar comunitar oferă potenţiale beneficii atât în sume 
absolute (pentru statele net beneficiare), cât şi structurale. Acestea din urmă provin 
din faptul că sumele alocate din bugetul comunitar sunt transferate şi cheltuite în 
cadrul unor programe bine stabilite, cu mecanisme exigente de gestionare şi control. 
În cazul României putem spune că şi o balanţă echilibrată a transferurilor financiare 
cu UE ar fi un avantaj. Asta deoarece sume de bani care altfel s-ar irosi pe cheltuieli 
curente sau proiecte de investiţii care nu se mai finalizează sunt direcţionate către 
proiecte cu valoare adăugată superioară, indiferent dacă acestea finanţează investiţii 
publice sau private. Mecanismele de implementare şi control care se aplică fondurilor 
europene garantează o gestionare mai eficientă şi un impact economic şi social mai 
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mare decât ce s-ar fi putut obţine prin cheltuirea aceloraşi sume din bugetul naţional, 
de către decidenţii naţionali. 

Pentru a obţine cât mai mult de pe urma participării la diversele programe 
europene, România trebuie să creeze condiţiile interne pentru absorbţia fondurilor. 
Sumele cheltuite de la bugetul naţional pentru funcţionarea structurilor implicate 
în evaluarea, aprobarea şi gestionarea cererilor de fonduri sunt neimportante pe 
lângă beneficiile uriaşe ale unei absorbţii cât mai mari: proiectele de infrastructură 
se transformă în reduceri ale costurilor pentru firme şi populaţie, investiţiile private 
creează locuri de muncă, degrevând statul de plata ajutorului de şomaj şi generând 
venituri suplimentare din taxe şi impozite. Chiar şi în vremuri de criză, aceste structuri 
trebuie să funcţioneze la capacitate maximă, pentru că ele nu consumă resursele 
statului, ci generează economii şi venituri odată cu implementarea fiecărui proiect. 
De altfel, principala prioritate a Guvernului României în materie de afaceri europene 
este „Adjudecarea, în cea mai mare proporţie posibilă, a beneficiilor, îndeosebi de 
natură financiară, care decurg din calitatea de stat membru”11. 

 
 
Recomandări 
Pentru Guvern: 
Facilitarea absorbţiei cât mai rapide şi complete a fondurilor alocate României, 

prin eliminarea formalităţilor birocratice inutile şi prin asigurarea personalului 
necesar procesării rapide a cererilor de fonduri (CRPE a făcut recomandări detaliate 
referitor la acest punct în precedentul raport „Suntem în grafic? 2010: primul bilanţ 
- Utilizarea fondurilor structurale – CRPE Policy Memo no. 7, ianuarie 2010). 

Identificarea activităţilor din domenii precum cercetare, protecţia mediului, 
energie regenerabilă şi pregătirea acestora pentru o creştere viitoare a finanţărilor: 
investiţii în infrastructură pentru cercetare, stimularea investiţiilor private în domeniul 
energiei regenerabile, studii de impact, identificarea modelelor de organizare a 
activităţilor care să faciliteze o rată de succes cât mai mare a proiectelor propuse 
pentru finanţare etc. 

Pentru europarlamentarii români: 
Identificarea unei soluţii care să pună capăt subreprezentării României în 

Comisia pentru bugete a Parlamentului European. O posibilă rezolvare ar fi asigurarea 
prezenţei prin rotaţie a unul sau doi deputaţi, indiferent de grupul politic de care 
aparţin. Într-o abordare mai ambiţioasă, aceştia ar putea deveni membri de bază ai 
Comisiei, astfel încât să poată aspira într-o legislatură viitoare la o poziţie-cheie în 
cadrul acestei comisii.. 

 
 
 

11  Guvernul României – Program de guvernare 2009-2012. 
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Anexa 2  Cadrul finaciar 2007-2013  
mil. euro (preţuri constante 2004) 

Credite de 
angajament 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
20072013 

1. Creştere 
durabilă 

50.865 53.262 55.883 54.860 55.400 56.866 58.256 385.392 

     1a. 
Competitivitate 
pentru creştere 
şi ocuparea 
forţei de muncă 

8.404 9.595 12.021 11.000 11.306 12.122 12.914 77.362 

    1b. Coeziune 
pentru creştere 
şi ocuparea 
forţei de muncă 

42.461 43.667 43.862 43.860 44.094 44.744 45.342 308.030 

2. Conservarea 
şi gestionarea 
resurselor 
naturale 

51.962 54.685 52.205 53.379 52.528 51.901 51.284 367.944 

    din care: 
cheltuieli de 
piaţă şi plăţi 
directe 

43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105 

3. Cetăţenie, 
liberatate, 
securitate şi 
justiţie 

1.199 1.258 1.380 1.503 1.645 1.797 1.988 10.770 

    3a. 
Liberatate, 
securitate şi 
justiţie 

600 690 790 910 1.050 1.200 1.390 6.630 

    3b. Cetăţenie 599 568 590 593 595 597 598 4.140 

4. UE ca actor 
global 

6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013238

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

5. Administraţie 6.633 6.818 6.973 7.111 7.255 7.400 7.610 49.800 

6. Compensări 419 191 190     800 

Total credite de 
angajament 

117.277 122.683 123.370 123.862 124.167 125.643 127.167 864.169 

ca procent din 
VNB 

1,08% 1,09% 1,07% 1,05% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048% 

Total credite de 
plată 

115.142 119.805 110.439 119.126 116.552 120.145 119.391 820.600 

ca procent din 
VNB 

1,06% 1,06% 0,96% 1,01% 0,97% 0,98% 0,95% 1,00% 

Marja 
disponibilă 

0,18% 0,18% 0,28% 0,23% 0,27% 0,26% 0,29% 0,24% 

Plafonul 
resurselor 
proprii ca 

procent din 
VNB 

1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 

Sursa:  Decizia Parlamentului European şi a Consiliului (2009/407/CE) de 
modificare a acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară 
și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (2007-
2013). Notă: cuprinde ajustările induse de Planul european de redresare economică 

 
 Acest raport  apare  în  cadrul  proiectului  „România  activă  în  dezbaterile  

europene”  derulat  de Centrul  Român  de  Politici  Europene (CRPE)  și  finanțat  
de  Fundația  Soros România în  cadrul  Inițiativei  de  Politică Externă.  

 Conținutul acestui  raport nu  reprezintă  în mod necesar poziția  oficială a  
Fundației  Soros.  

 Opiniile  exprimate  nu  implică  automat  poziția tuturor experților  afiliați 
CRPE  sau  a  altor  instituții  și organizații partenere CRPE.  

  
Centrul Român de Politici Europene  
Căderea Bastiliei 16  Ap. 2, Bucureşti 1  office@crpe.ro  
Tel/Fax: 021.310.35.58  
  
Pentru mai multe detalii despre CRPE vizitați pagina www.crpe.ro 
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Approuvé par le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine  
le 12 février 2013     303-18-02-2013

I. Dispositions générales

1. Le Concept de la politique extérieure de la Fédération de Russie (ci-après 
le Concept) représente un système de vues sur les principes de base, les orientations 
prioritaires, les buts et les tâches des activités dans le domaine de la politique 
extérieure de la Fédération de Russie.

2. La Constitution de la Fédération de Russie, les lois fédérales, les principes 
généralement reconnus et les normes de la loi internationale, les traités internationaux 
de la Fédération de Russie, le Décret du Président de la Fédération de Russie № 605 
du 7 mai 2012 „Mesures de réalisation de la de politique extérieure de la Fédération 
de Russie”, ainsi que la Stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie 
d’ici 2020, la Doctrine militaire de la Fédération de Russie, les actes juridiques et 
réglementaires de la Fédération de Russie régissant le fonctionnement des organes 
fédéraux du pouvoir d’État dans le domaine de la politique extérieure et les autres 
documents analogues font la base juridique et réglementaire du Concept.

3. L’accélération impétueuse des processus globaux dans la première décennie 
du XXIe siècle, le renforcement de nouvelles tendances dans le développement 
mondial demandent une nouvelle approche des axes clés du changement dynamique 
de la situation dans le monde, une examination des priorités de la politique extérieure 
de la Fédération de Russie compte tenue de sa responsabilité accrue pour la formation 
de l’agenda international et des fondements du système international.

4. Conformément à la priorité supérieure de la sécurité nationale – l’assurance 
de la protection de la personne, de la société et de l’État – les efforts principaux dans 
le domaine de la politique extérieure doivent être concentrés sur la réalisation des 
objectifs principaux suivants:

а) l’assurance de la sécurité du pays, la protection et le renforcement de sa 
souveraineté et son intégrité territoriale, de ses positions solides et fermes dans 
communauté mondiale qui répondent le plus aux intérêts de la Fédération de Russie 
en tant qu’un centre des plus influents et compétitifs du monde moderne;

b) la création des conditions extérieures favorables pour une croissance durable 
et dynamique de l’économie de la Russie, sa modernisation technologique et son 

CONCEPT DE LA POLITIQUE 
EXTERIEURE DE LA FEDERATION  

DE RUSSIE
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passage à la voie innovatrice du développement, l’élévation croissance du niveau et 
la qualité de vie de sa population, le renforcement de l’État du droit et des institutions 
démocratiques, la réalisation des droits et libertés de l’homme;

c) la promotion active de la ligne au renforcement à plein de la paix 
internationale, la sécurité et stabilité globales dans le but de l’instauration d’un 
système international juste et démocratique, basé sur les approches collectives de la 
solution des problèmes internationaux, sur la primauté du droit international, sur les 
dispositions de la Charte de l’ONU avant tout, ainsi que sur les relations d’égalité et 
de partenariat entre les États avec le rôle central de coordination de l’ONU comme 
une organisation principale régissant les relations internationales;

d) le développement des relations de bon voisinage avec les États 
transfrontaliers, l’assistance à l’élimination des foyers de tension et de conflits 
existants et la prévention de la formation de nouveaux foyers de tension dans les 
régions adjacentes à la Fédération de Russie;

e) le développement des relations bilatérales et multilatérales de partenariat 
mutuellement avantageux et égal avec les États étrangers, les alliances interétatiques, 
les organisations et forums internationaux sur la base des principes du respect de 
l’indépendance et de la souveraineté, du pragmatisme, de la transparence, de 
l’approche multidirectionnelle, de la prévisibilité, de la défense non-confrontationnelle 
des priorités nationales. Le déploiement de la coopération internationale large et 
non-discriminatoire, la promotion des alliances de réseau souples hors blocs, la 
participation active de la Russie à ces alliances;

f) le renforcement des positions commerciales et économiques de la Russie 
dans le système des liens d’affaires mondiaux, l’accompagnement diplomatique 
des intérêts des opérateurs économiques nationaux à l’étranger, la prévention 
de la discrimination des marchandises, des services, des investissements russes, 
l’utilisation à cette fin des moyens des organisations économiques et financières 
internationales et régionales;

g) la protection sous tous les aspects des droits et des intérêts légaux des 
citoyens et des compatriotes russes domiciliés à l’étranger, la défense des approches 
russes au sujet de la protection des droits de l’homme dans le cadre de différents 
formats internationaux;

h) la diffusion de la langue russe et le renforcement de ses positions dans le 
monde, la promotion des succès culturels des peuples de la Russie, la consolidation 
de la diaspora russe à l’étranger;

i) la promotion du dialogue et du partenariat constructifs entre les civilisations 
dans l’intérêt du renforcement de l’entente et de l’enrichissement mutuel des 
différentes cultures et religions.

 

II. Le monde moderne et la politique extérieure de la Fédération de Russie

5. Le trait emblématique et majeure de l’étape contemporaine du développement 
international sont les changements profonds du paysage géopolitique dont la crise 
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financière et économique globale est devenue un catalyseur puissant. Les relations 
internationales sont à l’étape de transition dont le sens principal est la formation du 
système international polycentrique. Ce processus n’est pas simple, il est accompagné 
par la turbulence élevée du développement économique et politique au niveau global 
et régional. Les relations internationales deviennent de plus en plus compliquées, 
leur développement devient de plus en plus imprévisible.

6. Les possibilités de l’Occident historique de dominer dans l’économie et 
politique mondiale continuent à se réduire. Le potentiel de force et de développement 
mondial déconcentre, se déplace vers l’Orient, vers la région d’Asie et du Pacifique 
en premier lieu. L’entrée de nouveaux acteurs à l’avant-scène de la politique et 
l’économie mondiale sur un fond du désir des puissances occidentales de préserver 
leurs positions traditionnelles est liée au renforcement de la concurrence globale 
ce qui se manifeste dans la montée de l’instabilité dans le domaine des relations 
internationales.

7. Sur un fond de l’affaiblissement du danger de déclenchement d’une guerre 
à grande échelle, y compris nucléaire, on voit changer le rapport militaire de forces 
entre les différents États et groupes d’États change. La tendance vers l’augmentation 
et modernisation des potentiels offensifs, la création et déploiement de nouveaux 
types d’armements érode la structure de la sécurité globale, cimentée par le système 
de traités et accords dans le domaine du contrôle des armements.

8. Les tentatives de créer des „oasis du calme et de la sécurité” dans les 
conditions de la turbulence globale et de l’interdépendance accrue des États et des 
peuples n’ont plus de perspectives et la seule assurance solide contre les éventuels 
cataclysmes est le respect des principes universels de la sécurité égale et indivisible 
par rapport à l’espace euroatlantique, euroasiatique et d’Asie et du Pacifique.

9. À l’étape actuelle, les alliances militaires et politiques traditionnelles 
ne peuvent pas contrecarrer tout l’éventail de défis et menaces contemporains 
de caractère transfrontalier. Les approches de blocs à la solution des problèmes 
internationaux sont remplacées par la diplomatie de réseau basée sur les formes 
flexibles de la participation aux structures multilatérales dans le but de la recherche 
efficace des solutions des tâches communes.

10. Parmi les facteurs d’influence des États sur la politique internationale 
qui commencent à jouer un rôle primordial à côté de la puissance militaire sont 
des facteurs économiques, juridiques, scientifiques, techniques, écologiques, 
démographiques et informationnels. Les questions d’assurance du développement 
durable, de l’épanouissement spirituel et intellectuel de la population, de la croissance 
du niveau de son bien-être, de l’augmentation du niveau d’investissements dans 
l’homme deviennent de plus en plus importantes. L’interdépendance économique 
des États est un des facteurs clés du maintien de la stabilité internationale.

11. Sur un fond d’accumulation des éléments de crise dans l’économie 
mondiale les défis financiers et économiques deviennent de plus en plus prononcés. 
Les problèmes structurels non résolus et la dépression prolongée dans les pays majeurs 
de l’Occident exercent une influence négative sur le développement mondial. Les 
processus de redressement inachevés dans les conditions de la crise d’endettement 
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en Europe et du glissement continu de la zone euro vers la récession représentent des 
risques sérieux pour l’avenir. Les efforts internationaux visant à créer des systèmes 
commerciaux, monétaires et financiers mondiaux nouveaux, plus équilibrées et 
répondants aux réalités de la mondialisation deviennent particulièrement d’actualité.

12. On voit s’accentuer la concurrence autour de la distribution des ressources 
stratégiques qui enfièvre les bourses et les marchés de matières premières. Les 
transformations de qualité ont lieu dans le domaine énergétique ce qui est lié y compris 
à l’utilisation des technologies innovantes d’extraction difficile des ressources 
d’hydrocarbures. Alors que pour assurer la sécurité économique des États on a de 
plus en plus besoin de la diversification de leur présence aux marchés mondiaux, les 
restrictions injustifiées et les autres mesures discriminatoires durcissent.

13. Pour la première fois dans l’histoire contemporaine la concurrence globale 
prend une dimension civilisationnelle et se manifeste dans la rivalité de différents 
valeurs et modèles du développement dans le cadre des principes universels de la 
démocratie et de l’économie de marché. La diversité culturelle et civilisationnelle du 
monde moderne devient de plus en plus prononcée.

14. La tendance vers une importance accrue du facteur d’identité 
civilisationnelle devient le revers des processus de mondialisation. Le désir de revenir 
aux racines de leur civilisation est bien visible dans les événements au Proche-Orient 
et en Afrique du Nord où la rénovation politique, sociale et économique de la société 
se passe bien souvent sous les slogans d’affirmation des valeurs islamiques. Des 
processus similaires sont observés dans les autres régions ce qui parte au niveau 
des grandes priorités de la politique mondiale la tâche de la prévention des fractures 
entre les civilisations, de l’intensification des efforts dans l’intérêt de la formation du 
partenariat entre les cultures, les religions et les civilisations qui a vocation à assurer 
le développement harmonieux de l’humanité. Dans cette situation les tentatives 
d’imposer aux autres sa propre échelle des valeurs peuvent amener au renforcement 
de la xénophobie, de l’intolérance et des conflits dans les affaires internationales 
et finalement au glissement vers le chaos et la perte du contrôle dans les relations 
internationales. La tendance de la réidéologisation des relations internationales 
exerce une influence négative sur les perspectives du renforcement de la stabilité 
globale.

15. Les tentatives de régler les crises en voie d’appliquant une pression 
unilatérale à l’aide des sanctions et d’autres actions musclées, y compris une agression 
armée, hors cadre du Conseil de sécurité de l’ONU représentent un danger pour la 
paix et la stabilité internationales. Dans certains cas, les principes fondamentaux 
du droit international du non-recours à la force et les prérogatives du Conseil de 
sécurité de l’ONU sont ouvertement bafoués, ses résolutions sont arbitrairement 
interprétées, on réalise les concepts visant à renverser le pouvoir légitime dans les 
États souverains sous les slogans de la protection de la population civile. L’emploi 
des mesures coercitives et de la force armée contournant la Charte de l’ONU et le 
Conseil de sécurité de l’ONU ne peut pas éliminer des profonds en contradictions 
sociales, économiques, interethniques et autres faisant la base des conflits. Il 
n’aboutit qu’à l’élargissement de l’espace de conflit, provoque la tension et la course 
aux armements, aggrave les contradictions interétatiques, attise la discorde entre les 
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ethnies et les religions.
16. Les nouveaux défis et menaces de nature transfrontalière surgissent à 

l’avant-scène de la politique internationale contemporaine, leurs niveaux montent 
rapidement, leur caractère et géographie se diversifient. En premier lieu, il s’agit 
du danger de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, 
du terrorisme international, du trafic non-contrôlé des armes et des combattants, de 
la radicalisation de l’opinion publique qui provoque l’extrémisme religieux et les 
antagonismes ethnoconfessionnels, de la migration illégale, de la piraterie maritime, 
du trafic illicite de drogues, de la corruption, des conflits régionaux et internes, 
du déficit des ressources d’importance vitale, des problèmes démographiques, 
de la pauvreté globale, des défis écologiques, sanitaires et épidémiologiques, des 
changements climatiques, des menaces à la sécurité d’information et alimentaire.

17. La criminalité organisée transnationale, qui acquiert dans le contexte de 
la mondialisation une dimension macroéconomique, se transforme profondément ce 
qui mène à la création de nouveaux „centres de force” criminels accumulant des 
ressources importants et élargissant progressivement les domaines de leur influence, 
y compris en infiltrant les structures de pouvoir de différents États, les institutions 
financières et économiques et en tissant des liens avec les organisations terroristes et 
extrémistes.

18. Les défis et menaces globaux demandent une réponse adéquate de la part de 
la communauté internationale, des efforts solidaires prenant en considération le rôle 
central de coordination de l’ONU et compte tenue de l’interdépendance objective des 
questions de sécurité, du développement durable et des droits de l’homme.

19. Dans les conditions de la décentralisation du système global de gestion on 
renforce son niveau régional qui, avec l’ONU, sert de base du modèle polycentrique 
reflétant la diversité du monde, on hétérogénéité et la pluralité des formes d’économie. 
Des nouveaux centres de croissance économique et d’influence politique de plus en 
plus souvent et avec plus d’assurance assument la responsabilité de la situation dans 
leurs régions. L’intégration régionale devient un instrument efficace de l’augmentation 
de la compétitivité de ses participants. Les formats et les associations de réseau, 
les pactes commerciaux et les autres accords économiques, la consolidation du rôle 
des monnaies de réserve régionales représentent des facteurs de renforcement de la 
sécurité et de la stabilité financière et économique.

20. „La puissance douce”, qui est un unstrumentaire intègre visant à la 
résolution des problèmes de la politique internationale en s’appuiant sur les capacités 
de la société civile, les méthodes et les technologies de l’ínformation et de la 
communication, les méthodes et les téchnologies humanitaires et d’autres méthodes 
et téchnologies alternatives à la diplomatie classique, devient une partie intégrante 
de la politique internationale contemporaine. En meme temps, la croissance de la 
concurrence mondiale et l’accumulation du potentiel de crise mènent souvent au 
risques d’utiliser la „puissance douce” à l’étranger en vue d’exercer une pression 
politique sur les états souverains, d’intervenir dans leurs affaires intérieures, d’y 
destabiliser la situation, de manipuler l’opinion et la conscience publique, y compris 
dans le cadre du financement des projets humanitaires et des projets liés à la protection 
des droits de l’homme.
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21. Une véritable consolidation de forces de la communaute internationale 
exige la formation d’une base de valeurs pour les actions communes et l’appui sur 
un dénominateur spirituel et moral commun qui existait toujours dans les principales 
religions de monde, y compris tels principes et notions que l’aspiration à la paix 
et à la justice, la dignite, la liberté et la responsabilité, la honnetteté, la charité et 
l’assiduité.

22. La politique extérieure est un des unstruments principaux vsiant à assurer 
le progrès graduel du pays et sa compétitivité dans le monde globalisé.

23. La Fédération de Russie, étant un membre permanent du Conseil de Securite 
de l’ONU et un participant d’un nombre d’organisations internationales influentes, de 
structures regionales, de méchanismes de dialogue et de cooperation entre les etats, 
possédant des ressources importantes dans tous les domaines de l’activité humaine, 
développant vigoureusement les relations avec les principaux états et alliances dans 
de differentes parties du monde dans le cadre d’une politique étrangere multivecteur, 
s’intégrant progressivement dans l’économie et la politique mondiale en qualite d’un 
membre responsable et constructif de la communauté internationale, contribue à la 
formation d’un agenda international positif, balancé et unificatif, à la resolution des 
problèmes mondiaux et régionaux.

24. Un caractère fondamental et un temp rapide de changements créent 
pour la Federation de Russie des risques importants, mais également de nouvelles 
possibilites. La Russie mène une politique extérieure indépendente qui est dictée par 
ses intérêts nationaux et qui s’appui sur le respect absolut du droit international.

25. La politique extérieure de la Russie est ouverte, prévisible et pragmatique. 
Elle est caracterisée par la cohérence, la succession, et elle reflet le role unique, formé 
par des sciecles, de notre pays comme un facteur de l’équilibre dans les affaires 
internationales et dans le développement de la civilisation mondiale.

26. La Russie se rend entièrement compte de sa responsabilité particulière 
pour le maintien de la sécurité dans le monde au niveau mondial aussi bien qu’au 
niveau régional, et elle a pour but l’action commune avec tous les états interessés 
pour résoudre des problèmes communs. La Russie sera proactive et travaillera pour 
l’anticipation des évenements, tout en restant prête à tout variante du developpement 
de la situation internationale.

 

III. Les priorités de la Fédération de Russie dans le domaine de la 
resolution des problèmes mondiaux

27. La diversité et la complexité des problèmes internationaux et des situations 
de crise impliquent une évaluation pronostique opportune de la priorité de chaqun 
d’eux dans l’activité de politique extérieure de la Fédération de Russie. L’utilisation 
des instruments politico-diplomatiques, juridiques, militaries, économiques, 
financières et d’autres instruments en vue de résoudre des problèmes de la politique 
extérieure doit être proportionnée à leur importance réele pour assurer les intérêts de 
la politique extérieure de la Russie et doit etre réalisée avec la coordination nécessaire 
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de toutes les branches du pouvoir et les départements concernées.
 

La formation d’un nouvel ordre mondial

28. La Russie mène une politique destinée à la création d’un système de 
relations internationales stable et solide qui s’appui sur le droit international et est 
basée sur les principes de l’egalité, du respect mutuel, de la non-intervention dans 
les affaires intérieures des états. Un tel système vise à assurer la sécurité durable et 
égale de chaque membre de la communauté internationale dans le domaine politique, 
économique, humanitaire, dans le domaine d’information et dans d’autres domaines.

29. L’ONU qui s’est montrée irremplaçable et qui possède une légitimité unique, 
doit rester, au XXIème siècle, le centre de la régulation des relations internationales 
et de la coordination de la politique mondiale. La Russie soutient les efforts visant à 
renforcer rôle central de coordination de l’organisation. Cela implique:

a) l’assurance de l’inviolabilité des provisions et des principes clés de la 
Charte de l’ONU, le renforcement par tous les moyens de ses capacités pour une 
adaptation rationnelle aux nouvelles réalités mondiales, tout en préservant son 
caractère interétatique;

b) l’amélioration continue de l’efficacité du Conseil de sécurité de l’ONU qui 
porte la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
le renforcement de son caractère représentatif au cours de la reformation raisonnable 
de l’ONU, tout en assurant sa fonctionnalité. Toute décision concernant la création 
des sièges supplémentaires au Conseil de sécurité de l’ONU doit être prise sur une 
base de l’accord le plus grand possible des pays membres de l’ONU. Le statut des 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU doit être préservé.

30. La Russie accorde une grande importance à l’assurance de la gestion durable 
du développement mondial exigeant le leadership collectif des États principaux du 
monde qui doit être représentatif en termes géographiques et civilisationnels et qui 
doit être réalisé dans le respect absolu du rôle central de coordination de l’ONU. A 
ces fins, la Russie intensifiera sa collaboration dans tels formats que le Groupe des 
vingt, le BRICS (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, la République d’Afrique du 
Sud), le Groupe des huit, l’OSC (l’Organisation de Shanghai pour la coopération), 
le RIC (la Russie, l’Inde, et la Chine), ainsi que par utilisation d’autres structures et 
plate-formes de dialogue.

 

La primauté du droit dans les relations internationales

31. La Russie se prononce de manière conséquente pour le renforcement du 
cadre juridique des relations internationales, observe de bonne foi ses obligations 
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juridiques internationales. Le maintien et le renforcement du régime juridique 
international est un des aspects prioritaires de ses activités sur la scène internationale. 
La primauté du droit vise à assurer une coopération pacifique et fructueuse entre les 
États, tout en respectant l’équilibre entre leurs intérêts souvent divergents, ainsi qu’à 
garantir la stabilité de la communauté mondiale en général. La Russie a l’intention 
de:

a) soutenir les efforts collectifs visant à renforcer le cadre juridique dans les 
relations internationales;

b) contrer les tentatives de certains États ou groupements d’États de réviser 
les normes généralement reconnues du droit international inscrites dans la Charte de 
l’ONU, dans la Déclaration relative aux principes du droit international qui portent 
sur les liens amicaux et la coopération entre les États conformément à la Charte 
de l’ONU de 1970, ainsi que dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et 
la coopération en Europe (Helsinki, le 1er août 1975). L’interprétation arbitraire en 
faveur de la conjoncture politique et aux intérêts de certains États des normes et des 
principes clés du droit international tels que: le non recours à la force ou à la menace 
de la force, le règlement pacifique des différends internationaux, le respect de la 
souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, met en danger particulier la paix et l’ordre juridique internationaux. 
Les tentatives de présenter les violations du droit international sous la forme de son 
application „créative” sont aussi dangereuses. Il est inacceptable que sous le prétexte 
de la mise en œuvre du concept de la „responsabilité de protéger”, des interventions 
militaires et d’autres formes d’ingérence extérieure soient effectuées qui sapent les 
piliers du droit international fondés sur le principe de l’égalité souveraine des États;

c) faciliter la codification et le développement progressif du droit international, 
au premier lieu sous l’égide de l’ONU, l’assurance de la participation universelle aux 
traités internationaux de l’ONU, leur interprétation et application uniformes;

d) continuer les efforts visant à améliorer les instruments de sanction de 
l’ONU, militer pour que les décisions sur l’introduction des sanctions ne soient 
prises que par le Conseil de sécurité de l’ONU sur une base collégiale après leur 
examen approfondi, compte tenue au premier lieu de leur efficacité dans l’atteinte 
des objectifs du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que de la 
non détérioration de la situation humanitaire;

e) faire les efforts pour accomplir l’établissement de la frontière nationale de 
la Fédération de Russie ainsi que les frontières de la zone maritime sur laquelle 
elle exerce ses droits souverains et sa juridiction, dans le strict respect des intérêts 
nationaux de la Russie, avant tout dans le domaine de la sécurité et de l’économie, 
tout en cherchant à renforcer la confiance et la collaboration avec les États adjacents.
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Le renforcement de la sécurité internationale

32. La Russie se prononce de manière conséquente pour que le rôle du facteur 
de force dans les affaires internationales soit réduit, tout en renforçant la stabilité 
stratégique et régionale. A ces fins, la Fédération de Russie:

a) observe strictement ses obligations internationales sous les traités 
internationaux dans le domaine du contrôle des armes et prend des mesures pour 
renforcer la confiance dans la sphère militaire, tout en encourageant ses partenaires à 
faire de même; participe à l’élaboration et à la conclusion des nouveaux accords dans 
ses domaines qui correspondent à ses intérêts nationaux et prennent en considération 
tous les facteurs sans exception qui influent sur la stabilité stratégique sur la base des 
principes de l’égalité et de l’indivisibilité de la sécurité;

b) accorde une importance prioritaire à la mise en œuvre du Traité entre la 
Fédération de Russie et les Etats-Unis d’Amérique sur les mesures de réduction et de 
limitation ultérieure d’armes stratégiques offensives;

c) réaffirme son engagement à la création des cadres politiques et juridiques 
multilatéraux du régime universel et durable de la non prolifération des armes 
nucléaires, d’autres types d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs; se 
prononce pour le respect du Traité sur la non prolifération des armes nucléaires, de 
la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques (biologiques) et toxines et sur leur destruction, ainsi 
que de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et, finalement, sur leur destruction; 
participe activement aux régimes internationaux du control des exportations ainsi 
qu’aux efforts internationaux dans le domaine du control du trafic de matériels 
et de technologies à double usage, contribue à l’entrée en vigueur du Traité sur 
l’interdiction totale des essais nucléaires dans les plus brefs délais; se prononce 
pour l’établissement d’un régime global de la non-prolifération des missiles sur la 
base d’un accord juridiquement contraignant et pour un caractère plus universel 
des obligations sous le Traité entre l’URSS et les Etats-Unis sur l’élimination des 
missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée;

d) soutient le processus visant à créer des zones exemptes d’armes nucléaires 
et d’autres armes de destruction massive;

e) se prononce pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
à l’échelle mondiale, y compris pour l’amélioration des mécanismes juridiques 
internationaux pour assurer la sécurité nucléaire et prévenir des actes de terrorisme 
nucléaire;

f) se prononce pour la prévention du déploiement d’armes dans l’espace, y 
compris pour la conclusion d’un accord international pertinent, le développement des 
mesures de transparence et de confiance dans les activités spatiales, la création, sur 
un pied d’égalité, d’un système de la réponse collective aux défis liés aux missiles, et 
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contre des actions unilatérales arbitraires visant à accroître la défense antimissile par 
un seul État ou par un groupe des États qui portent atteinte à la stabilité stratégique 
ainsi qu’à la sécurité internationale;

g) aux fins de résoudre le problème lié à la stabilité stratégique, se prononce 
pour le développement de la collaboration bilatérale et multilatérale entre les États, 
au premier lieu entre ceux possédant des armes nucléaires, pour assurer la sécurité 
commune dans l’esprit d’ouverture, y compris dans le domaine de l’accessibilité des 
biens de l’utilisation pacifique de l’atome;

h) prendra des mesures nécessaires aux intérêts de l’assurance de la sécurité 
de l’information au niveau national ainsi qu’international, de la prévention des 
menaces à la sécurité politique, économique, et publique de l’État émanant de 
l’espace d’information pour lutter contre le terrorisme et contre les autres menaces 
criminelles dans le domaine de l’usage des technologies de l’information et de la 
communication, résister leur utilisation à des fins militaires et politiques qui vont à 
l’encontre du droit international, y compris contre les actions dirigées à s’ingérer dans 
les affaires intérieures et menaçant la paix, la sécurité et la stabilité internationales;

i) cherchera à élaborer, sous l’égide de l’ONU, des règles de conduite dans le 
domaine de la sécurité de l’information internationale;

j) soutient les efforts internationaux visant à lutter contre le trafic illicite des 
armes légères et de petit calibre;

k) cherchera, dans le contexte des efforts appliqués pour renforcer la stabilité 
régionale en Europe, à harmoniser le régime européen de maîtrise des armements 
conventionnels avec les réalités contemporaines ainsi qu’à atteindre le strict respect 
par toutes les parties des mesures concertées de transparence et de confiance;

l) a l’intention de participer aux activités internationales de maintien de paix 
sous l’égide de l’ONU dans le cadre de sa collaboration avec des organisations 
régionales et internationales, tout en considérant la pacification comme un instrument 
efficace du règlement des conflits armés et de l’atteinte des objectifs de l’établissement 
de l’État dans la phase de post-crise; contribuera activement à l’amélioration des 
capacités de gestion des crise de l’ONU;

m) dans la préparation des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU dans 
le domaine de la sécurité internationale, y compris le lancement des nouvelles 
opérations de paix, se prononce fermement pour l’élaboration des mandats précis 
rendant impossible toute interprétation arbitraire, liés notamment à l’usage de la 
force, et pour l’assurance d’un contrôle stricte de leur exécution;

n) considère l’Article 51 le la Charte de l’ONU comme un cadre juridique 
adéquate et non sujet à révision pour le recours à la force en cas de légitime défense, 
y compris dans le contexte de telles menace à la paix et à la sécurité que le terrorisme 
international et la prolifération des armes de destruction massive;

o) regarde la lutte contre le terrorisme international comme un objectif clef 
dans la politique nationale et extérieure, se prononce pour l’utilisation systématique et 
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cohérente des mesures politico-juridiques, socio-économiques, celles d’information 
et de sensibilisation, ainsi que des mesures spéciales, l’accent étant mis sur le 
component préventif de cette lutte sur la base des conventions antiterroristes globales 
et régionales;

p) en conformité avec le droit international ainsi qu’avec sa propre législation, 
prend toutes les mesures nécessaires pour contrer et prévenir des attaques terroristes 
contre la Russie et ces citoyens, pour les protéger contre des actes terroristes, pour 
empêcher les activités sur son territoire visant à organiser de tels actes contre les 
citoyens et les intérêts d’autres pays, pour ne pas prêter asile ni donner la parole aux 
terroristes et aux instigateurs du terreur, pour prévenir et supprimer le financement 
du terrorisme;

q) cherchera une solution politico-diplomatique aux conflits régionaux par 
des efforts collectifs de la communauté internationale, dans la conviction que toute 
solution par force des conflits contemporains est inacceptable et qu’ils doivent être 
réglés via l’engagement de tous les intervenants dans le processus de dialogue et de 
négociations, pas par isolation d’un parmi eux;

r) empêche de manière cohérente le trafic illicite de drogues et le crime organisé 
en coopération avec d’autres États dans le format multilatéral, avant tout dans le cadre 
des organes internationales spécialisées, ainsi que sur la base bilatérale, y compris 
pour préserver et renforcer le système international du contrôle des drogues;

s) soutient la création, sous l’égide de l’ONU et d’autres organisations 
internationales et régionales, des structures efficaces de coopération dans le domaine 
de la réponse aux catastrophes d’origine naturelle et humaine, aux autres situations 
d’urgence, y compris le renforcement des capacités pour faire face à leurs conséquences 
ainsi que des systèmes de prévision et d’alerte rapide; ave son expérience unique et 
des ressources techniques ainsi qu’humaines, elle constitue une partie importante et 
effective du système global et paneuropéen de réponse aux situations d’urgence;

t) participe à la coopération internationale sur la régulation des migrations et 
le respect des droits des travailleurs migrants;

u) en tant qu’État multinational et multiconfessionnel ayant une expérience de 
plusieurs siècles de la coexistence pacifique des cultures, religions et civilisations, y 
compris dans le cadre de l’ONU, d’autres organisations internationales et régionales; 
soutient les initiatives pertinentes de la société civile, collabore activement avec 
l’Église russe orthodoxe ainsi qu’avec les autres associations religieuses clés du 
pays, combatte l’extrémisme, la radicalisation des attitudes publiques, l’intolérance, 
la discrimination et la division pour des raisons ethniques, religieuses, linguistiques, 
culturelles et d’autres.

Coopération économique et écologique internationale

33. Par son rythme élevé de la croissance économique basé sur la demande 
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d’exportation stable et la demande intérieure croissante, par ses ressources naturelles 
uniques et ses ressources financières accumulées, par sa politique sociale et 
économique responsable, la Russie apporte une contribution importante à la stabilité 
de l’économie et des finances mondiales et participe aux efforts internationaux 
visant à prévenir et surmonter les phénomènes de crise. La Russie a l’intention de 
promouvoir activement la formation d’une architecture monétaire et financière ainsi 
que celle de commerce et économie qui soient justes et démocratiques, et la mise en 
place des repères pour le développement international, jugeant que les défis communs 
dans le domaine de la modernisation ouvrent des perspectives supplémentaires pour 
renforcer la coopération économique internationale.

34. Compte tenu des priorités du développement novateur de la Russie, ses 
objectifs principaux dans le domaine des relations économiques internationales 
consistent à assurer une position d’égalité de la Russie dans la coopération économique 
internationale, à minimiser les risques liés à l’intégration dans l’économie mondiale, 
y compris dans le contexte de l’adhésion à l’Organisation mondiale de commerce 
(OMC) et à l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). A cet effet, la Fédération de Russie:

a) prend des mesures de politique commerciale pour protéger ses propres 
intérêts conformément aux règles internationaux et veille à ce que les mesures de 
politique commerciale étrangères ne portent pas atteinte aux droits de la Fédération 
de Russie et à ceux de ses entreprises;

b) œuvre pour que les intérêts et les approches russes soient pris en compte d’une 
manière appropriée pendant l’élaboration dans le cadre des forums internationaux 
majeurs d’une position commune sur les questions d’actualité liées au développement 
international et au fonctionnement de l’économie mondiale, y compris la rédaction 
de l’ordre du jour global en matière du renforcement de la sécurité énergétique et 
alimentaire et du perfectionnement du régime de coopération dans les domaines du 
transport et du commerce;

c) crée des conditions politiques favorables pour diversifier la présence russe 
sur les marchés mondiaux au moyen de l’élargissement de la gamme des produits 
exportés et du périmètre géographique des liens économiques extérieurs et de ceux 
d’investissement de la Russie;

d) fournit un soutien public aux entreprises et sociétés russes pour maîtriser 
des marchés nouveaux et développer les marchés traditionnels, s’oppose aux 
discriminations contre les investisseurs et les exportateurs domestiques;

e) contribue à la modernisation et à la diversification de l’économie russe, au 
renforcement des secteurs de pointe, de ceux à forte intensité de savoir et des autres 
secteurs prioritaires de l’économie au moyen d’attirer des technologies et des savoirs 
avancés étrangers dans le domaine de la recherche scientifique et technique, des 
méthodes de gestion économique et de celle des affaires ainsi que des investissements 
étrangers;
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f) renforce son partenariat stratégique avec des producteurs clefs d’énergie, 
développe activement le dialogue avec les pays de consommation et ceux de 
transit en se fondant sur la conviction que les mesures pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique devraient être complétées d’une manière successive 
par des contre-mesures visant à assurer la stabilité de la demande et la sécurité de 
transit;

g) prend des mesures visant à renforcer le statut de la Fédération de Russie 
en tant qu’axe de transit majeur pour assurer les liens commerciaux et économiques 
entre l’Europe et la région Asie-Pacifique, y compris par moyen d’élargissement de 
sa participation au système transcontinental de transport de fret qui est en train d’être 
instauré;

i) se sert activement des possibilités offertes par les organisations financières 
et économiques régionales afin de défendre les intérêts de la Fédération de Russie 
dans les régions concernées, en accordant une attention particulière aux activités 
des organisations et des structures qui facilitent le renforcement des processus 
d’intégration dans l’espace de la Communauté des Etats indépendants.

35. La Fédération de Russie se prononce pour l’intensification de la coopération 
afin d’assurer la sécurité environnementale et de faire face au changement climatique 
sur la planète, y compris par la voie d’attraction des technologies de pointe pour 
épargner les ressources et l’énergie, dans l’intérêt de la communauté internationale 
tout entière. La mise au point ultérieure des approches scietifiques en terme de la 
protection de l’environnement favorable et l’intensification de la coopération avec 
tous les états visant à protéger l’environnement pour assurer le développement durable 
des générations présentes et futures figurent parmi les priorités dans ce domaine.

36. La Russie considère le développement économique et social durable de 
tous les pays comme un élément essentiel du système moderne de sécurité collective 
et estime que la recherche de moyens efficaces pour soutenir les efforts visant à 
supprimer le déséquilibre dans le développement entre les régions différentes doit être 
au coeur de la facilitation du développement international. A cette fin, la Russie mène 
une politique active et cohérente dans le domaine de la promotion du développement 
international à la fois au niveau bilatéral et au niveau multilatéral en utilisant ses 
potentialités du pays donateur.

37. La Russie est en faveur de la coopération internationale dans le domaine 
de la santé avec le rôle principal joué par l’OMS, la considérant comme l’une des 
priorités de l’ordre de jour mondial et un élément indispensable pour assurer le 
développement durable.

38. Dans le contexte de l’importance croissante de l’espace maritime en terme 
de l’économie et du renforcement de la sécurité, son utilisation efficace devient 
un sujet d’actualité. La Fédération de Russie va œuvrer pour assurer les régimes 
d’une navigation sûre, y compris la lutte contre la piraterie maritime, d’une pêche 
responsable et de la recherche scientifique dans l’Océan mondial qui soient dans son 
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intérêt national couplés avec les mesures pour protéger l’environnement marin et 
lutter contre le terrorisme international. La Russie a l’intention d’établir les limites 
extérieures de son plateau continental conformément au droit international ce qui 
permettra d’élargir les possibilités de la prospection et de l’exploitation de ses 
ressources naturelles.

La coopération humanitaire internationale et les droits de l’homme

39. La Russie, étant attachée aux valeurs démocratiques universelles, y compris 
le respect des droits et des libertés de l’homme, se pose les objectifs suivants:

a) chercher à assurer le respect des droits et des libertés de l’homme dans 
le monde entier au moyen d’un dialogue international constructif, d’égal à égal, 
compte tenu des spécificités nationales, culturelles et historiques de chaque pays; 
suivre la situation des droits de l’homme dans le monde; promouvoir l’implication 
des institutions de la société civile telles que la Chambre sociale de la Fédération de 
Russie ou les ONG qui se sont saisies des questions de politique extérieure dans la 
résolution des problèmes dans ce domaine contribuant ainsi à leur large participation 
aux activités des forums mondiaux des experts et des politologues et à la coopération 
humanitaire intenationale;

b) contribuer à l’humanisation des systèmes sociaux à l’échelle mondiale afin 
d’assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social et culturel;

c) assurer le développement intérgé ultérieur du système de la protection 
diplomatique et consulaire des citoyens russes à l’étranger en conformité avec les 
exigences contemporaines et dans le cadre du droit international et des accords 
internationaux de la Fédération de Russie afin d’augmenter son efficacité, y compris 
prendre les mesures visant à étendre le réseau consulaire à l’étranger;

d) protéger les droits et les intérêts légitimes des nos compatriotes résidant 
à l’étranger dans le cadre du droit international et des accords internationaux de la 
Fédération de Russie considérant la diaspora russe de plusieurs millions de personnes 
en tant que partenaire lorsqu’il s’agit, entre autres, d’augmenter et de renforcer 
l’espace de la langue et de la culture russes;

e) contribuer à la consolidation des organisations des compatriotes afin de leur 
permettre d’assurer plus efficacement le respect de leurs droits aux pays de résidence 
ainsi qu’ à la préservation de l’authenticité ethnique et culturelle de la diaspora russe 
et de ses liens avec la patrie, créer de manière cohérente les conditions pour faciliter 
la rapatriement volontaire en Russie des compatriotes qui ont choisi de le faire;

f) contribuer à l’apprentissage de la langue russe et à sa propagation en tant 
que partie intégrante de la culture mondiale et instrument de la communication 
internationale et transnationale;

g) développer les liens humanitaires et culturels interétatiques entre les peuples 
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slaves;
h) lutter fermément contre les manifestations d’extrémisme, de néonazisme, 

de toutes les formes de la discrimination raciale, de nationalisme agressif, 
d’antisémitisme et de xénophobie, contre les tentatives de réécrire l’histoire et de 
s’en servir pour encourager la confrontation et l’esprit de revanche dans la politique 
mondiale, et de remettre en cause les résultats de la Seconde Guerre mondiale; 
promouvoir la dépolitisation des débats historiques et leur placement au niveau 
uniquement scientifique;

i) engager les institutions de la société civile dans la résolution des problèmes 
internationaux afin d’améliorer l’efficacité de la politique étrangère russe;

j) développer la coopération culturelle et humanitaire internationale en se 
servant entre autres du potentiel des institutions de la société civile dans le domaine 
de la diplomatie publique pour instraurer un dialogue entre les civilisations, parvenir 
à un accord entre les peuples et assurer leur compréhension mutuelle accordant une 
attention particulière au dialogue interréligieux;

k) intensifier la coopération avec les organisations de défense des droits 
de l’homme intenationales et non-gouvernementales afin de renforcer les normes 
universelles en matière de droits de l’homme sans deux poids deux mesures, les 
harmoniser avec la responsabilité d’une personne pour ses actes, en premier lieu pour 
protéger des insultes les sentiments des croyants, pour enraciner la tolérance et pour 
renforcer la morale dans le dialogue sur les droits de l’homme;

l) étendre la participation de la Fédération de Russie aux accords internationaux 
relatifs aux droits de l’homme;

m) étendre le cadre juridique de la coopération internationale afin d’augmenter 
le niveau de protection des droits et des intérêts légitimes des enfants russes résidant 
à l’étranger;

n) œuvrer pour créer une image positive de la Russie corréspondante au 
prestige de sa culture, son éducation, ses performances sportives et scientifiques et 
au niveau de développement de sa société civile et à sa participation aux programmes 
d’aide aux pays en voie de développement; créer les instruments pour influencer 
son image dans le monde; améliorer le système d’application de la puissance 
douce; chercher les meilleures formes d’activités dans ce domaine basées sur les 
mécanismes de collaboration avec la société civile et des experts compte tenu de 
l’expérience internationale et des spécificités nationales; continuer à élaborer un 
cadre réglementaire dans ce domaine.

L’aspect médiatique de la politique extérieure

40. Un vecteur important des activités de la Fédération de Russie en matière de 
politique étrangère consiste à fournir au grand public du monde entier les informations 
précises et complètes relatives à la position du pays sur des questions internationales 
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clés, aux activités et aux initiatives de la Fédération de Russie dans le domaine de 
la politique extérieure, aux processus et aux projets de son développement social et 
économique, à ses progrès culturels et scientifiques.

41. Dans le cadre de la diplomatie publique la Russie va chercher à assurer 
une perception impartiale du pays dans le monde, développer ses propres moyens 
d’information efficaces pour influencer l’opinion publique à l’étranger, renforcer les 
positions des médias russes dans l’espace médiatique mondial en leur accordant un 
soutien public nécessaire, participer activement à la coopération internationale dans 
le domaine de l’information, prendre des mesures nécessaires afin de repousser les 
menaces médiatiques pour sa souveraineté et sécurité. Pour ce faire, les possibilités 
offertes par les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
seront largement exploitées. La Russie va chercher à élaborer un ensemble des 
normes juridiques et éthiques pour l’utilisation sûre de ces technologies.

Les priorités régionales

42. Un vecteur prioritaire de la politique étrangère de la Russie est le 
développement de la coopération bilatérale et multilatérale avec les états participants 
de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et la poursuite de son renforcement 
en tant que base pour intensifier la collaboration régionale entre ses participants liés 
par un patrimoine historique commun et un potentiel d’intégration énorme dans 
divers domaines.

43. La Russie établit des relations amicales avec tous les états participants de 
la CEI sur la base d’égalité, de bénéfice mutuel et de respect, en tenant compte des 
intérêts des autres et cherchant à intensifier les processus d’intégration dans l’espace 
CEI. Des partenariats stratégiques et des alliances sont établis avec les états qui sont 
disposés à le faire.

44. La Russie estime que la création de l’Union économique eurasienne est 
un objectif prioritaire car elle devrait non seulement exploiter au maximum les liens 
économiques dans l’espace CEI, mais devenir un modèle d’une association ouverte 
aux autres pays qui décidera de l’avenir des pays de la Communauté. La nouvelle 
union qui est fondée sur les principes universels de l’intégration doit lier de façon 
efficace l’Europe et la région Asie-Pacifique.

45. La Russie a l’intention de contribuer activement au développement de 
la collaboration entre les états participants de la CEI dans le domaine humanitaire 
en préservant et en accroissant le patrimoine culturel et civilisationnel commun 
qui dans le contexte de mondialisation est une ressource importante pour la CEI 
dans l’ensemble et pour chaque état participant. Une attention particulière doit être 
accordée aux mesures visant à soutenir nos compatriotes résidant aux pays de la 
CEI, aux accords sur la protection de leurs droits et libertés dans les domaines de 
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l’éducation, des langues, de l’emploi, ainsi que des droits et des libertés sociaux, 
humanitaires et d’autres.

46. La Russie va renforcer la coopération avec les états participants de la CEI 
dans le domaine de la sécurité mutuelle, y compris les activités conjointes de lutte 
contre les menaces et les défis communs, premièrement le terrorisme international, 
l’extrémisme, le trafic de drougues, la criminalité transnationale, l’immigration 
clandestine. Les objectifs prioritaires consistent à éliminer ces menaces émanant de 
l’Afghanistan et à prévenir la destabilisation en Asie centrale et en Transcaucasie.

47. La Russie considère l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) 
comme l’un des éléments les plus importants pour assurer la sécurité dans l’espace 
post-soviétique. La poursuite de la transformation de l’OTSC en une organisation 
internationale universelle capable d’affronter les menaces et les défis actuels dans 
les conditions d’une influence croissante de différents facteurs régionaux et globaux 
dans la zone de responsabilité de l’OTSC et dans les régions adjacentes reste toujours 
d’actualité.

48. A cette fin la Russie va:
a) poursuivre la réalisation du potentiel de la CEI, la renforcer en tant qu’une 

organisation régionale influente, un forum pour un dialogue politique multilateral et 
un mécanisme de coopération multiforme dans l’économie, les questions humanitaires 
et la lutte contre les menaces et les défis traditionnels et nouveaux;

b) faciliter la mise en pratique du Traité sur la création d’une zone de libre-
échange visant à moderniser considérablement le cadre juridique et réglementaire 
de la coopération commerciale et économique entre les états participants de la CEI;

c) élargir la coopération avec la Biélorussie dans le cadre du Gouvernement 
allié afin d’intensifier les processus d’intégration dans tous les domaines;

d) soutenir activement le processus de l’intégration économique eurasienne 
en transformant la Communauté économique eurasienne (Eurasec) et en créant 
l’Union économique eurasienne conjointement avec le Kazakhstan, encourager la 
participation des autres états-membres de l’Eurasec à ce travail, prendre les mesures 
visant à développer davantage et à perfectionner les mécanismes et le cadre juridique 
et réglementaire de l’Union douanière et de l’espace économique commun, œuvrer 
pour renforcer la Commission économique eurasienne en tant qu’organisme de 
réglementation permanent unique de l’Union douanière et de l’espace économique 
commun.

e) entretenir les relations avec l’Ukraine en tant que partenaire prioritaire au 
sein de la CEI, contribuer à son implication aux processus d’intégration plus profonds;

f) encourager le développement de l’OTSC en tant qu’instrument clé pour 
maintenir la stabilité et assurer la sécurité dans la zone de sa responsabilité en mettant 
l’accent sur le renforcement des mécanismes de réaction rapide et de son potentiel du 
maintien de la paix, ainsi que sur une meilleure coordination de la politique extérieure 
entre les états-membres de l’OTSC.
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49. La Russie continuera à jouer un rôle actif dans le règlement politico-
diplomatique des conflits dans l’espace de la CEI, notamment participer aux efforts 
pour régler le conflit en Transniestrie sur la base du respect de la souveraineté, de 
l’intégrité territoriale et du statut neutre de la République de Moldavie en octroyant le 
statut spécial à la Transniestrie, contribuer au règlement du conflit du Haut-Karabakh 
en collaboration avec les autres états co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE 
et sur la base des principes exposés dans les déclarations conjointes faites par les 
présidents des Etats-Unis, de la France et de la Russie en 2009-2011.

50. Respectant le droit des partenaires au sein de la CEI d’établir des relations 
avec d’autres entités internationales, la Russie se prononce pour que les états 
participants de la CEI respectent pleinement ses engagements pris dans le cadre des 
structures d’intégration régionales avec la participation de la Russie, pour la poursuite 
du développement des processus d’intégration et de la coopération mutuellement 
avantageuse dans l’espace de la CEI.

51. Parmi les questions prioritaires pour la Russie il faut aussi noter le soutien 
aux Républiques d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud pour qu’elles deviennent des états 
démocratiques, pour renforcer leurs positions internationales et assurer une sécurité 
durable et un redressement économique et social.

52. La Russie souhaite normaliser les relations avec la Géorgie dans les 
domaines où la partie géorgienne est prête à le faire, compte tenu d’une réalité 
politique qui s’est formée en Transcaucasie.

53. Les approches de la Russie envers la collaboration multilatérale avec ses 
partenaires dans les régions de la mer Noire et de la mer Caspienne seront fondées sur 
le maintien de l’attachement aux buts et aux principes de la Charte de l’Organisation 
de la coopération économique de la mer Noire et le renforcement du mécanisme de la 
coopération de cinq États caspiens à la base de leurs décisions communes.

54. Le développement des relations avec les États de la région euro-atlantique 
avec lesquels la Russie a non seulement la géographie, l’économie et l’histoire 
communes mais aussi les racines communes profondes de la civilisation porte 
un caractère prioritaire. En prenant en compte la demande croissante des efforts 
communs des États vis-à-vis des défis et des menaces transnationaux la Russie se 
prononce pour l’unité de la région sans lignes de division en assurant la collaboration 
du partenariat de la Russie, de l’Union européenne et des Etats-Unis.

55. La politique étrangère russe dans la région euro-atlantique est orientée 
vers la formation d’un espace commun de paix; de sécurité et de stabilité fondé sur 
les principes de l’indivisibilité de la sécurité, de la coopération égale et la confiance 
mutuelle. La Russie appelle conséquemment à rendre les déclarations politiques sur 
l’indivisibilité de la sécurité juridiquement contraignantes indépendamment de la 
participation des États aux alliances militaro-politiques.

56. Pour la Russie comme une partie intégrale et cohérente de la civilisation 
européenne l’objective principale de ses relations avec l’Union Européenne est 
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de promouvoir la création d’ un espace économique et humanitaire unique de 
l’Atlantique jusqu’à l’océan Pacifique.

57. La Russie a intérêt à approfondir la coopération avec l’Union européenne 
en tant qu’un partenaire financier et économique principal et un partenaire important 
dans le domaine de la politique étrangère, elle se prononce pour le renforcement 
de la collaboration en soulignant l’actualité de la tâche de la création de quatre 
espaces communs: celui de l’économie, celui de la liberté, la sécurité et la justice, 
celui de la sécurité extérieure; celui des recherches et de l’éducation y compris des 
aspects culturels. La Russie se prononce pour la conclusion avec l’Union européenne 
d’un nouveau traité de base sur le partenariat stratégique fondé sur les principes 
de l’égalité et du bénéfice mutuel, elle va contribuer à la mise en oeuvre efficace 
de l’initiative commune de la Russie et l’UE „Partenariat pour la modernisation”, 
au développement de la coopération énergétique mutuellement avantageuse pour 
créer un système énergétique commun à la base du respect rigoureux des obligations 
découlant des accords bilatéraux et multilatéraux. L’objectif est de créer un marché 
unique avec l’Union européenne.

58. L’objective de l’exemption mutuelle de visa pour les séjours de courte 
durée des citoyens occupe une place importante dans les relations entre la Russie 
et l’Union européenne. Le régime de visa reste l’une des barrières principales sur 
la voie du développement des contacts humains et économiques entre la Russie et 
l’Union européenne. Son exemption relancera l’intégration réelle de la Russie et 
l’Union européenne.

59. En prenant en compte le rôle de l’Union européenne dans les affaires 
internationales, la Russie va contribuer au dialogue intense et mutuellement 
avantageux avec l’Union européenne sur les questions principales de la politique 
étrangère à l’ordre du jour, au développement futur de la collaboration pratique 
dans le domaine de la politique étrangère et militaire, à la création des mécanismes 
correspondants de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de 
la sécurité pour donner au travail un caractère supposant la prise des décisions en 
commun avec leur future mise en oeuvre commune.

60. Le moyen important de la promotion des intérêts nationaux de la 
Russie dans les affaires européennes et mondiales, de la contribution à la mise de 
l’économie russe sur la voie du développement des innovations est la relance des 
liens bilatéraux mutuellement avantageux avec l’Allemagne, la France, l’Italie, les 
Pays-Bas et d’autres États européens. La Russie voudrait qu’on utilise le potentiel de 
la collaboration avec le Royaume Uni dans le même but.

61. La Russie poursuivra ses efforts de la consolidation du Conseil de l’Europe 
en tant qu’une organisation européenne universelle indépendante qui assure par ses 
mécanismes contractuels l’intégrité de l’espace juridique et humanitaire du continent.

62. La Russie considère l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) comme un mécanisme important de la création du système égal et 
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indivisible de la sécurité paneuropéenne et a intérêt à renforcer son rôle et l’autorité. 
Pour augmenter la popularité de l’OSCE il faut qu’elle fixe son attention sur les 
problèmes courants les plus aigus qui sont liés, premièrement, à la lutte contre les défis 
et les menaces à la sécurité ainsi qu’à l’élaboration de la charte et la réformation du 
travail des structures exécutives de l’OSCE pour assurer les prérogatives appropriées 
des organes intergouvernementaux collectifs.

63. La Russie va bâtir ses relations avec l’OTAN en prenant en compte l’état 
de préparation de l’Alliance au partenariat égal, au respect rigoureux des principes 
et des normes du droit international, aux mesures réelles du mouvement vers un 
espace commun de paix, de sécurité et de stabilité dans la région euro-atlantique 
à la base des principes de confiance mutuelle, de transparence et de prédictibilité 
en assurant que tous ses membres tiennent les engagements qu’ils ont pris dans le 
cadre du Conseil OTAN-Russie de ne pas assurer leur sécurité aux dépens de celle 
des autres ainsi que les engagements concernant la modération militaire. La Russie 
garde son attitude négative envers l’élargissement de l’OTAN et l’approchement de 
l’infrastructure militaire de l’OTAN des frontières russes en général ainsi qu’envers 
les actions qui violent le principe de la sécurité égale et provoque l’apparition de 
nouvelles lignes de division en Europe.

64. La Russie souligne des objectives stratégiques communes avec tous les 
États de la région euro-atlantique, y compris avec les pays membres de l’OTAN, 
qui concernent le maintien de la paix et de la stabilité, la lutte contre les menaces 
communes à la sécurité, c’est-à-dire le terrorisme international, la prolifération des 
armes de destruction massive, la piraterie maritime, le trafic illicite de drogues, les 
catastrophes naturelles et technologiques.

65. La Russie développe la coopération pratique progressive avec les pays de 
l’Europe du nord, y compris la mise en œuvre des projets communs dans le cadre 
des structures multilatérales concernant la coopération dans la région euro-arctique 
de la mer de Barents et en Arctique en général en prenant en compte les intérêts des 
peuples autochtones. La participation de la Russie à la collaboration dans le cadre du 
Conseil des États de la mer Baltique joue un rôle important. La Russie se prononce 
pour le développement futur du potentiel des projets de la Dimension du nord et ses 
partenaires comme une plateforme de coopération régionale dans le nord de l’Europe.

66. La Russie a l’intention de développer la coopération multilatérale 
pragmatique et égale avec les États de l’Europe du sud-est. Les Balkans ont une 
importance stratégique pour la Russie, y compris comme un réseau le plus grand 
de transport et d’infrastructure qui sert à fournir du pétrole et du gaz dans les pays 
européens.

67. La Fédération de Russie construit ses relations avec les États-Unis en 
prenant en compte le potentiel considérable du développement de la coopération 
mutuellement avantageuse dans le domaine du commerce et de l’investissement, de 
la science et de la technologie etc. ainsi que la responsabilité de deux États pour la 
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stabilité stratégique globale et l’état de la sécurité internationale en générale.
68. La priorité à long terme de la politique russe est de créer une base 

économique solide pour le dialogue avec les États-Unis, renforcer des liens dans tous 
les domaines, intensifier la coopération égale et non-discriminatoire dans le domaine 
du commerce et de l’économie à titre permanent, apprendre à régler des litiges en 
commun à la base du pragmatisme et du respect de l’équilibre des intérêts ce qui 
permettra de faire des relations entre les deux pays plus stables et prédictibles, de 
consolider la coopération sur la base des principes de l’égalité, de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures et du respect des intérêts mutuels.

69. La Russie va prendre des mesures efficaces pour prévenir l’imposition des 
sanctions extraterritoriales unilatérales des États-Unis contre les personnes morales 
et physiques russes, promouvoir les initiatives de la libéralisation future du régime 
de visa entre les deux pays.

70. La Russie se prononce progressivement pour la coopération constructive 
avec les États-Unis dans le domaine du contrôle sur les armements, y compris en 
prenant en compte des liens indissociables entre les moyens stratégiques offensifs 
et les moyens défensifs, l’instantanéité de donner un caractère multilatéral au 
processus du désarmement nucléaire, elle considère que les négociations en matière 
de la réduction future des armements stratégiques offensifs ne peuvent avoir lieu que 
compte tenu de tous les facteurs sans exception qui influencent la stabilité stratégique 
globale. Suite à la création du système global de la défense antimissile des États-
Unis la Russie va rechercher progressivement des garanties juridiques qu’il n’est pas 
dirigé contre les forces russes de dissuasion nucléaire.

71. La Russie attend que la partie américaine va se guider strictement par les 
normes du droit international, premièrement par la Charte de l’ONU, y compris par 
le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays dans ses 
activités sur la scène internationale.

72. Le développement progressif des relations avec le Canada est un élément 
important de la politique nord-américaine équilibrée de la Fédération de Russie. La 
Russie cherche à approfondir la coopération bilatérale concernant des problèmes 
internationaux courants et le développement dynamique des liens dans le domaine 
du commerce et de l’investissement, de la science et de la technologie.

73. La Russie suit une ligne créative et constructive visant au renforcement de 
la coopération internationale multiforme en Arctique. En réalisant avec conséquence 
ses intérêts nationaux, la Russie estime que la base juridique et contractuelle 
internationale qui existe est suffisante pour régler avec succès tous les problèmes 
émergents dans la région par la négociation, y compris les questions de l’établissement 
des limites extérieures du plateau continental à l’océan Arctique. Accordant la priorité 
à l’interaction avec les États arctiques, y compris dans le cadre du forum régional 
central qu’est le Conseil arctique, ainsi que du groupe des cinq pays arctiques riverains, 
du Conseil de la région Barents/Euroarctique et des autres formats multilatéraux, la 
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Russie est ouverte à la coopération mutuellement avantageuse avec les acteurs non-
régionaux à condition qu’ils respectent l’indépendance, les droits souverains et la 
juridiction des États arctiques en Arctique. L’utilisation de la Route maritime du 
Nord comme une artère nationale de transport de la Russie en Arctique ouvert à la 
navigation internationale sur la base mutuellement avantageuse est essentielle pour 
le développement de la région.

74. On va poursuivre les activités visant à préserver et élargir la présence de 
la Russie en Arctique, y compris sur la base de l’usage efficace des mécanismes et 
procédures prévus par le système du Traité de l’Antarctique.

75. Le renforcement de la position de la Russie dans la région d’Asie et du 
Pacifique devient de plus en plus important ce qui s’explique par l’appartenance de 
notre pays à cet espace géopolitique qui se développe de manière la plus dynamique 
et où se déplace progressivement le centre de gravité de l’économie et de la politique 
mondiale. La Russie est intéressée à participer de manière active aux processus 
d’intégration dans la région d’Asie et du Pacifique, à utiliser son potentiel au cours 
de la réalisation des programmes du développement économique de la Sibérie 
et de l’Extrême-Orient, à mettre en place dans la région d’Asie et du Pacifique 
une architecture de sécurité transparente et égale et de coopération sur des bases 
collectives.

76. L’assainissement général de la situation militaire et politique en Asie 
où se conserve un important potentiel de conflit, où on voit accroître les arsenaux 
militaires et le danger de la prolifération des armes de destruction massive revît pour 
la Russie une importance fondamentale. La Russie se prononce avec conséquence 
pour le règlement par les parties impliquées de toutes les différences qui existent 
entre elles par la voie politique et diplomatique dans le strict respect des principes 
fondamentaux du droit international.

77. La Russie considère qu’il est important de créer et promouvoir dans la 
région d’Asie et du Pacifique un réseau des associations régionales partenaires. Dans 
ce contexte, on attache une importance particulière au renforcement du rôle de l’OSC 
dans les affaires régionales et globales dont l’influence constructive sur la situation 
dans la région en général a accru sensiblement.

78. La Russie considère le mécanisme des sommets de l’Asie de l’Est comme 
une tribune principale du dialogue stratégique des leaders sur les aspects clés de la 
sécurité et de la coopération dans la région d’Asie et du Pacifique. Les efforts dans 
ce sens seront étayés par l’activité dans le cadre des autres formats – le Forum de 
coopération économique Asie-Pacifique, le dialogue Russie-Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum régional de l’ASEAN pour la sécurité, le 
forum „Asie-Europe”, la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance 
en Asie, la Conférence des ministres de défense des pays de l’ASEAN avec les 
partenaires de dialogue, le forum „Dialogue sur la coopération en Asie”.

79. Le développement des relations amicales avec la Chine et l’Inde est une 
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orientation majeure de la politique extérieure de Russie.
80. La Russie continuera à intensifier un partenariat égal universel de confiance 

et l’interaction stratégique avec la Chine et à développer de manière active la 
coopération dans tous les domaines. La convergence des approches de principes des 
deux pays des problèmes clés de la politique mondiale est considérée par la Russie 
comme l’un des éléments fondamentaux de la stabilité régionale et globale. Ce sera 
la base de la collaboration de la Russie dans le domaine de la politique extérieure 
avec la Chine dans différents aspects, y compris la recherche des réponses aux 
nouveaux défis et menaces, la solution des problèmes régionaux et globaux aigus, la 
coopération dans le cadre du Conseil de sécurité de l’ONU, du G-20, du BRICS, du 
Sommet de l’Asie de l’Est, de l’OSC et des autres associations multilatérales.

81. La Russie suit une ligne de principe visant à approfondir le partenariat 
stratégique privilégié avec l’Inde, renforcer l’interaction dans la solution des 
problèmes internationaux d’actualité et intensifier les liens bilatéraux mutuellement 
avantageux dans tous les domaines, en premier lieu dans le domaine commercial 
et économique, en vue de réaliser les programmes de coopération de longue durée 
approuvés par les parties.

82. La Russie considère qu’il importe de développer le mécanisme de la 
coopération efficace et mutuellement avantageuse dans la politique internationale et 
l’économie entre la Russie, l’Inde et la Chine.

83. La Russie a l’intention de s’engager de façon dynamique dans le travail 
visant à mettre en place dans le Nord-est asiatique des mécanismes efficaces 
renforcement de la paix, la sécurité, la confiance réciproque et la coopération 
mutuellement avantageuse comme élément régional de la nouvelle architecture de la 
sécurité dans la région d’Asie et du Pacifique.

84. La Russie entend cultiver ses liens d’amitié qui reposent sur les principes 
de bon voisinage et de coopération mutuellement avantageuse avec la République 
populaire démocratique de Corée et la République de Corée, exploiter plus largement 
le potentiel de ces liens afin d’accélérer le développement régional et soutenir le 
dialogue politique intercoréen et la collaboration économique comme une condition 
indispensable pour maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. 
La Russie prône toujours le statut dénucléarisé de la péninsule Coréenne et va 
pleinement contribuer à faire avancer ce processus de façon conséquente sur la base 
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris dans le cadre 
des pourparlers à six.

85. La Fédération de Russie entend maintenir le cap sur le développement 
dynamique des relations de bon voisinage multiformes avec le Japon. Tout en 
faisant avancer l’ensemble de la coopération et interaction bilatérales dans l’arène 
internationale, la Russie poursuivra son dialogue sur les voies à suivre pour parvenir 
à une solution mutuellement acceptable aux problèmes en non-résolus.

86. La Russie a l’intention de renforcer ses liens traditionnels d’amitié avec la 
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Mongolie.
87. La Russie cherche à approfondir avec conséquence le partenariat stratégique 

avec le Viêt Nam, étendre la coopération avec d’autres pays de l’ASEAN, poursuivra 
la politique visant à intensifier les relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 
maintenir des contacts réguliers et nouer des liens avec les États insulaires du 
Pacifique Sud.

88. La Russie apportera sa contribution considérable pour stabiliser la situation 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s’employer systématiquement à favoriser 
la paix et la concorde civile dans tous les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord et dans la région dans son ensemble sur la base du respect de la souveraineté 
et de l’intégrité territoriale des États et de la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures. Étant membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et membre du 
Quatuor de médiateurs internationaux, la Russie ne cessera de mobiliser les efforts 
collectifs visant à parvenir au règlement global et durable du conflit israélo-arabe 
dans tous ses aspects sur la base internationalement reconnue, y compris la création 
d’un État palestinien indépendant coexistant dans la paix et la sécurité avec Israël. 
Ce règlement doit être parvenu par négociation avec l’assistance de la communauté 
internationale en tirant parti du potentiel de la Ligue des États arabes et d’autres 
parties intéressées. La Russie va contribuer à la création d’une zone exempte d’armes 
nucléaires et de leurs vecteurs au Moyen-Orient.

89. La Russie va mener constamment la politique équilibrée visant au règlement 
politique et diplomatique général de la situation autour du dossier nucléaire iranien 
par le dialogue par étapes fondé sur la réciprocité et le plein respect du régime de 
non-prolifération nucléaire.

90. En vue d’assurer une collaboration plus large avec les États du monde 
islamique la Russie va tirer parti de sa participation en tant qu’observateur à 
l’Organisation de la coopération islamique et de ses contacts avec la Ligue des États 
arabes et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. La Russie entend 
cultiver ses relations bilatérales avec les États du Proche et Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord.

91. La crise qui persiste en Afghanistan et le prochain retrait des contingents 
militaires internationaux du pays constituent une grande menace à la sécurité de la 
Russie et d’autres pays membres de la CEI. La Fédération de Russie en collaboration 
avec Afghanistan, d’autres États intéressés, les Nations Unies, la CEI, l’Organisation 
du Traité de sécurité collective, l’Organisation de Shanghai pour la coopération et 
d’autres institutions multilatérales, y compris dans le cadre des projets OTAN-Russie, 
va déployer constamment des efforts afin de parvenir au règlement politique juste et 
durable des problèmes de ce pays tout en respectant les droits et les intérêts de toutes 
ses ethnies, ainsi que la reconstruction de l’Afghanistan d’après-conflit en qualité de 
pays souverain, pacifique et neutre doté d’une économie stable. Un élément intégral 
de ces efforts sera constitué par un ensemble de mesures en vue d’atténuer la menace 
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terroriste venant de l’Afghanistan ainsi qu’en vue de liquider ou réduire de façon 
substantielle et appréciable la production et le trafic de stupéfiants. La Russie se 
prononce pour l’intensification des efforts internationaux sous les auspices de l’ONU 
en vue de soutenir l’Afghanistan et les pays limitrophes dans leur lutte contre ces 
défis.

92. La Russie continuera à renforcer ses relations avec les pays de l’Amérique 
latine et des Caraïbes par tous les moyens, compte tenu du rôle croissant de la 
région dans les affaires internationales. La coopération stratégique aveс le Brésil, 
y compris dans le cadre du groupe BRICS, autant que les relations de partenariat 
avec l’Argentine, le Venezuela, Cuba, le Mexique, le Nicaragua et d’autres pays de 
l’Amérique latine et des Caraïbes seront cultivées en vue d’élargir la collaboration 
politique, promouvoir la cooperation économique et commerciale, d’investissement 
et d’innovation, culturelle et humanitaire, faire face ensemble aux nouveaux défis 
et menaces et implanter des entrerprises russes dans les branches dynamiques des 
industries nationales, telles que l’énergie, la communication et le transport.

93. La Russie va chercher à renforcer ses liens avec les partenaires en 
Amérique latine dans le cadre des forums internationaux et régionaux, assurer une 
coopération plus étendue avec des associations multilatérales de l’Amérique latine et 
des Caraïbes, y compris la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes 
et les pays membres du Marché commun du Sud.

94. La Russie va intensifier sa collaboration multidimensionnelle avec les 
pays africains sur le plan bilatéral et multilatéral, plus particulièrement en améliorant 
le dialogue politique et encourageant la coopération économique et commerciale 
mutuellement avantageuse, aussi que contribuer au règlement et à la prévention 
des conflits et des crises régionaux en Afrique. L’établissement des rapports de 
partenariat avec l’Union africaine et les organisations sous-régionales constitue un 
élément important de cette politique.

V. L’élaboration et la mise en œuvre de la politique extérieure de la Fédération 
de Russie

95. Le Président de la Fédération de Russie, conformément à ces pouvoirs 
constitutionnels, assure la direction de la politique étrangère du pays et, en tant que 
chef d’État, représente la Fédération de Russie dans les relations internationales.

96. Le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie et la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie dans 
le cadre de leurs pouvoirs constitutionnels assurent l’encadrement législative de la 
politique étrangère du pays et l’observation de ses engagements internationaux, ainsi 
que contribuent à accroître l’efficacité de la diplomatie parlementaire.

97. Le Gouvernement de la Fédération de Russie assure la mise en œuvre la 
politique extérieure du pays.

98. Le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie élabore les grandes 
orientations de la politique intérieure et extérieure nationale; évalue les défis et les 
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menaces aux intérêts nationaux et à la sécurité de la Russie sur la scène internationale; 
formule les propositions au Président de la Fédération de Russie pour que le chef de 
l’État puisse prendre des décisions sur la politique étrangère de la Fédération de 
Russie afin de garantir la sécurité nationale, coordonner des initiatives des pouvoirs 
exécutifs fédéraux et des organes exécutives des entités constitutives de la Fédération 
de Russie lors de la réalisation des décisions prises en vue de garantir la sécurité 
nationale; et évalue l’efficacité de ces décisions.

99. Le Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie développe 
une stratégie générale de la politique étrangère de la Fédération de Russie, soumet au 
Président russe des propositions appropriées et assure l’application de la ligne de la 
politique extérieure de la Fédération de Russie conformément au Concept et au décret 
du Président de la Fédération de Russie No. 605 du 7 mai 2012 „Les mesures de mise 
en œuvre de la politique extérieure de la Fédération de Russie”; ainsi qu’effectue la 
coordination de la politique étrangère des pouvoirs exécutifs fédéraux conformément 
au décret du Président de la Fédération de Russie No. 1478 du 8 novembre 2011 „Le 
rôle de coordination du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie 
dans la mise en œuvre de la politique extérieure unie de la Fédération de Russie”.

100. L’Agence fédérale russe chargée des affaires de la Communauté des 
États indépendants, des compatriotes qui résident à l’étranger et de la coopération 
humanitaire internationale apporte son concours à l’élaboration et la mise en œuvre de 
la politique étrangère de la Fédération de Russie en vue de faciliter le développement 
international et la coopération humanitaire internationale, soutenir les compatriotes 
russes qui résident à l’étranger, promouvoir le statut de la langue russe à travers le 
monde, élargir le réseau des centres de science et de culture russes à l’étranger.

101. Les entités constitutives de la Fédération de Russie approfondissent leurs 
liens internationaux conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, la 
Loi fédérale No.4-FZ du 4 janvier 1999 „La coordination des liens internationaux 
et étrangères des entités constitutives de la Fédération de Russie” et aux autres lois. 
Le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie et autres pouvoirs 
exécutifs fédéraux prêtent l’assistance aux entités constitutives russes dans leur 
coopération internationale, y compris dans le domaine économique, dans le strict 
respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Russie en utilisant à cet effet 
les capacités du Conseil des chefs des entités constitutives de la Fédération de Russie 
auprès du Ministères des Affaires étrangères. Le développement de la coopération 
régionale et frontalière est une ressource importante des relations avec les pays et 
les régions correspondants sur le plan économique et commercial, humanitaire etc.

102. Lors de l’élaboration des décisions de la politique extérieure, les pouvoirs 
exécutifs fédéraux coopèrent d’une façon permanente avec les deux chambres de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, les partis politiques, les organisations 
non-gouvernementales, la communauté de scientifiques et d’experts, les associations 
culturelles et humanitaires, les milieux d’affaires et les médias russes pour faciliter 
leurs participation dans la coopération internationale. L’implication massive des 
représentants de la société civile dans la politique étrangère s’inscrit dans la pratique 
mondiale et les tendances du développement intérieur de la Russie et correspond 
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à l’objectif de renforcer le caractère consensuel et d’augmenter l’efficacité de la 
politique extérieure du pays.

103. Les activités de la politique extérieure peuvent être financées à titre 
bénévole par les moyens non-budgétaires dans le cadre du partenariat entre secteur 
public et secteur privé.

104. La réalisation cohérente de la politique étrangère de la Russie vise à créer 
des conditions favorables pour mettre en œuvre le choix historique des peuples de 
la Fédération de Russie en faveur de la promotion de l’État de droit, d’une société 
démocratique, d’une économie de marché axée sur la dimension sociale.

Sursa: http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/7b52686a865d7fd943256999005bcbb4/
5eaabc90ed895a6b44257b3d0021fbf9!OpenDocument
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Despre Stretegia de securitate a Rusiei (2007-2013), s-a discutat foarte 
mult. Această strategie a avut și are încă o importanță destul de mare nu 
numai în configurarea strategică a unei mari puteri nucleare și a unui spațiu 
strategic imens, ci și în dinamica spațiului euro-asiatic, a relațiilor Est-Vest, 
a repoziționării forțelor și mijloacelor - politice, informaționale și, desigur, 
militare - la început de secol și mileniu. Rusia constituie, pșoate, cea mai 
dinamică și mai complexă realitate din acest spațiu imens, heartland-ul de 
altădată, deținătoarea unor mari resurse strategice și țata care a pierdut 20 
de milioane de oameni în cel de Al doilea Război Mondial, adică aproape cât 
toate celelalte țări la un loc, Viitorul continentului european și chiar al lumii 
va depinde în mare măsură și de prezentul și viitorul Rusiei. De aceea, am 
considerat necesar să prezentăm aici varianta în limba franceză a acestui 
document important - Strategia de Securitate a Rusiei din perioada 2007-
2013 - pentru facilitarea documentării și analizelor pe care le vom desfășura 
pe acest spațiu, precum și pentru mai buna cunoaștere a principalelor repere 
ale dimensiunii politice și strategice a spațiului euro-asiatic. 



267UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

RESUME 

Les principaux intérêts de l’UE en Russie résident dans la promotion de la 
stabilité politique et économique de la Fédération, le maintien d’un approvisionnement 
énergétique stable, le développement de la coopération dans les domaines de la 
justice et des affaires intérieures, de l’environnement et de la sécurité nucléaire dans 
le but de combattre les menaces « non militaires » pour la sécurité, et l’augmentation 
progressive de la coopération avec la Russie dans le Caucase du Sud et les NEI 
occidentaux afin d’assurer la stabilité géopolitique de la région de la CEI, y compris 
la résolution de conflits latents. 

La coopération de l’UE avec la Russie a été pensée en termes de partenariat 
stratégique et conçue pour renforcer celui-ci.     

Lors du sommet de Saint-Pétersbourg, en mai 2003, l’UE et la Russie ont 
approuvé la création de quatre « espaces communs » : un espace économique commun, 
un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace de coopération 
dans le domaine de la sécurité extérieure, et un espace commun pour la recherche 
et l’éducation, y compris les aspects culturels.  Un jeu de feuilles de route vers les 
espaces communs a été adopté lors du sommet de Saint-Pétersbourg, en mai 2005.     

Les progrès vers la réalisation des espaces communs sont sensibles aux menaces 
pour la sécurité, et l’action extérieure de l’UE vise précisément à les empêcher.  Le 
conflit en Tchétchénie a engendré des problèmes humanitaires très étendus, et la crise 
persistante a menacé de faire basculer tout le Caucase du Nord vers le chaos et le 
conflit.  L’UE est, dès lors, soucieuse de soutenir la stabilisation, le redressement et, 
en finalité, le développement du Caucase du Nord.   

Parce qu’il est entouré d’États membres, l’oblast de Kaliningrad présente un 
intérêt tout particulier pour l’UE.  Aussi celle-ci s’est-elle fixé pour objectif de veiller 
à l’accomplissement du potentiel socio-économique de Kaliningrad et de la région 
avoisinante. 

L’UE insiste sur la défense de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne 
gouvernance en général, ainsi que sur le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.       

Le document de stratégie par pays se fonde sur le principe que les espaces 
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communs en tant qu’expression définissant la politique de l’UE envers la Fédération 
de Russie, la politique de voisinage de l’UE, la stratégie de sécurité de l’UE et ses 
objectifs de développement, s’autorenforcent et constituent ensemble une façon 
robuste et cohérente d’approcher la Russie.  

 
*** 

Au vu des conditions politiques et économiques actuelles, l’UE aura fort à 
faire pour maintenir la pression pour la mise en œuvre des espaces communs.  Une 
bureaucratie puissante, un système juridique influencé par les milieux politiques, 
des agences de maintien de l’ordre répressives et une société civile relativement 
faible caractérisent la Russie.  Le pouvoir est de plus en plus concentré au sein de 
l’administration présidentielle. 

La récente croissance économique en Russie a été impressionnante pour tous 
les critères et reste forte.  Un environnement macroéconomique généralement positif 
et l’excédent actuel en compte courant peuvent être attribués en grande partie, mais 
pas exclusivement, aux prix élevés du pétrole et des matières premières.  Jusqu’ici, 
la Russie a toutefois omis de tirer parti de la chance que lui offrent les prix élevés du 
pétrole de nettement diversifier son économie en s’écartant du complexe énergétique.  
La réforme s’est ralentie dernièrement et la perception d’une interférence croissante 
de l’État dans l’économie aura un effet négatif sur la confiance des entreprises.   

*** 

Totalisant plus de 2,7 milliards d’euros depuis 1991, le programme TACIS a été 
le plus grand programme d’assistance technique à la Fédération.  Le programme 
a été traditionnellement justifié par la nécessité de faciliter, voire d’encourager la 
transition vers une économie de marché et la démocratie.  L’avantage comparatif 
du programme TACIS réside en partie dans la ligne politique claire qui le sous-
tend et il s’est positionné en tant que cadre généralement souple pour soutenir 
la transition de la Russie.  La coopération future visant également à soutenir des 
objectifs stratégiques clairs, en l’occurrence les espaces communs, tout porte à croire 
que le nouvel instrument rencontrera un certain succès tant qu’il ne s’immisce pas 
trop entre les secteurs.  Des efforts plus nombreux devront être déployés en faveur du 
développement d’interventions dans un esprit de plus grande égalité, si un plus grand 
sens d’appropriation doit être développé du côté russe. La coordination avec les autres 
donateurs devra être augmentée progressivement pour parvenir à la complémentarité 
et la cohérence de l’approche.   

*** 
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La Commission doit mettre le cap sur la réalisation des objectifs définis 
par l’UE pour sa relation avec la Russie et déployer la combinaison complète de 
stratégies et d’instruments à sa disposition, notamment la coopération financière, 
en particulier sous l’Instrument européen de voisinage et de partenariat.  Ce dernier 
inclut une dotation nationale pour la Russie, ainsi que des composants régionaux et 
transfrontaliers.  La coopération financière avec la Russie pourra aussi faire appel 
aux fonds de l’Instrument de sécurité nucléaire, de l’Instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme et de toute une série de programmes thématiques.    

Le financement au titre de la dotation nationale est limité à 30 millions d’euros 
par an pendant la période 2007 - 2010.  Le présent document et le programme indicatif 
national qui y est associé décrivent la façon de soutenir au mieux le partenariat 
stratégique avec la Russie par le biais de la coopération financière.  La stratégie 
de coopération financière devrait consister à apporter un appui judicieusement 
sélectionné destiné à consolider les espaces communs.  Une certaine proportion sera 
allouée au redressement/développement et aux objectifs de sécurité dans le Caucase 
du Nord et à Kaliningrad. 

LES OBJECTIFS DE LA COOPERATION DE L’UE AVEC LA RUSSIE 

La coopération de l’UE avec la Russie a été pensée en termes de partenariat 
stratégique fondé sur des intérêts partagés et des valeurs communes, et conçue pour 
renforcer celui-ci.     

Les principaux intérêts de l’UE en Russie résident dans la promotion de la 
stabilité politique et économique de la Fédération, le maintien d’un approvisionnement 
énergétique stable, le développement de la coopération dans les domaines de la 
justice et des affaires intérieures, de l’environnement et de la sécurité nucléaire dans 
le but de combattre les menaces « non militaires » pour la sécurité,  et l’augmentation 
progressive de la coopération avec la Russie dans le Caucase du Sud et les NEI 
occidentaux afin d’assurer la stabilité géopolitique de la région de la CEI.    

En 1997, l’UE et la Russie se sont engagées dans un accord de partenariat et 
de coopération qui doit s’étendre sur une durée initiale de dix ans.  L’accord établit 
le cadre institutionnel de relations bilatérales et définit les principaux objectifs 
communs pour la coopération commerciale et économique dans une diversité de 
secteurs, le dialogue politique et, dans une certaine mesure, la coopération dans le 
domaine de la justice et des affaires intérieures.   

Lors du sommet de Saint-Pétersbourg, en mai 2003, l’UE et la Russie ont 
approuvé la création de quatre « espaces communs » : un espace économique 
commun, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace de 
coopération dans le domaine de la sécurité extérieure, et un espace commun pour 
la recherche et l’éducation, y compris les aspects culturels.  Ces quatre espaces 
communs poursuivent un même objectif global: renforcer le partenariat stratégique 
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entre l’UE et la Russie dans la plus grande plage possible de domaines politiques.          
L’espace économique commun a pour objectif d’établir un marché ouvert et 

intégré entre l’UE et la Russie. 
 
L’espace commun de liberté, de sécurité et de justice vise à faciliter la 

circulation entre l’UE et la Russie, en particulier en ce qui concerne les affaires, 
les voyages et le tourisme, dans un contexte exempt de toute menace terroriste, 
criminalité organisée et corruption.     

 
Dans le cadre d’un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace, 

l’espace commun de sécurité extérieure a pour but de renforcer la coopération en 
matière de sécurité et de gestion des crises afin de résoudre les défis globaux et 
régionaux et les menaces clés d’aujourd’hui, notamment le terrorisme, la prolifération 
des armes de destruction massive et les conflits régionaux et locaux actuels ou 
potentiels.   

 
L’espace commun sur la recherche, l’éducation et la culture est consacré 

à la création et au renforcement des liens entre les communautés de recherche et 
d’enseignement européennes et russes et la constitution d’un patrimoine culturel et 
intellectuel partagé.   

 
Un jeu de feuilles de route vers les espaces communs a été adopté lors du 

sommet de SaintPétersbourg, en mai 2005.  Celles-ci ont pour effet d’arrêter l’agenda 
à moyen terme de la coopération entre l’UE et la Russie pour garantir la réalisation 
des quatre espaces communs.  L’annexe 2 contient une synthèse des divers objectifs 
stratégiques correspondant à chaque feuille de route, qui ont été définis par la 
Commission en consultation avec les États membres. 

L’UE est particulièrement préoccupée par les développements dans le Caucase 
du Nord.  En partenariat avec les autorités et dans le respect de la souveraineté russe, 
la coopération financière de la CE vise à soutenir la stabilisation, le redressement et, 
en finalité, le développement de la région. 

Parce qu’il est entouré d’États membres, l’oblast de Kaliningrad présente un 
intérêt tout particulier pour l’UE.  Aussi celle-ci s’est-elle fixé pour objectif de veiller 
à l’accomplissement du potentiel socio-économique de Kaliningrad et de la région 
avoisinante. 

 
*** 

Compte tenu de sa position financière améliorée grâce aux revenus substantiels 
de l’exportation d’énergie, de sa position économique en tant que membre du G8 et de 
sa taille gigantesque, classer la lutte contre la pauvreté, dans laquelle la Russie s’est 
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engagée, parmi les objectifs de la coopération financière avec la Fédération ne serait 
pas judicieux.  Les actions communautaires qui contribuent à la réforme économique 
et politique devraient au bout du compte aider à l’accroissement des investissements 
et de l’emploi, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie.  L’UE met l’accent 
sur la défense de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi 
que sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui est 
conforme à sa politique de développement.       

*** 

Les progrès enregistrés vers la réalisation des espaces communs risquent 
d’être minés à tout moment par des menaces pour la sécurité qui mettent des 
vies en jeu, mettent l’environnement en danger et compromettent la réforme et la 
croissance socio-économiques.  L’une des principales implications de la stratégie 
de sécurité de l’Union européenne, adoptée en décembre 2003, est la nécessité pour 
l’UE d’apporter une contribution à la promotion d’un cercle de pays bien gouvernés 
entourant l’Union avec lesquels des relations étroites, fondées sur la coopération, 
peuvent être entretenues.  Si les régions adjacentes à la Russie ne sont pas stables, 
ceci aura des conséquences pour la sécurité de l’UE elle-même.      

Le conflit en Tchétchénie a engendré la misère humanitaire, et la crise 
persistante menace de faire basculer le vaste Caucase du Nord dans le chaos et le 
conflit.  La région des NEI dans son ensemble reste vulnérable aux autres tensions 
régionales qui explosent, mettant la sécurité nationale et même régionale en péril, en 
particulier par le fait que la région des NEI est réputée pour la disponibilité illicite et 
l’utilisation abusive d’armes conventionnelles.  Les menaces de criminalité organisée 
et de terrorisme ne peuvent être ignorées.   

On n’insistera jamais assez sur la menace pour la sécurité, à commencer 
par la sécurité régionale, que représente le fonctionnement continu des centrales et 
équipements nucléaires surannés de Russie.  À la lumière des conditions incertaines 
de réglementation et de gestion qui s’appliquent à l’ensemble de l’industrie, la sécurité 
des centrales doit rester l’un des objectifs de la politique de l’UE afin de continuer à 
exercer des pressions en faveur d’améliorations continues dans ce domaine.    

Réduire et prévenir les menaces de tous types pour la sécurité et permettre 
aux États de respecter et mettre en œuvre leurs obligations internationales sont des 
objectifs clés de l’action extérieure de l’UE.  De même, l’UE et la Russie partagent 
un même intérêt de renforcement de la coopération dans le domaine de la justice 
et des affaires intérieures, dans le but de faire front à la menace de la criminalité 
organisée, du terrorisme et d’autres activités illégales de nature transfrontalière.  Un 
équilibre va devoir être trouvé des deux côtés entre la sécurité, d’une part, et la 
justice et la liberté, d’autre part.   
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*** 

L’Union européenne vient de définir sa politique de voisinage pour les 
relations qu’elle entretient avec ses voisins au sud et à l’est.  La Russie a manifesté 
clairement son désir de ne pas être concernée par cette politique.  L’UE a accédé à 
cette demande en établissant, en coopération avec la Fédération, le cadre tout à fait 
distinct des espaces communs.  Les objectifs primordiaux de la politique de voisinage 
restent toutefois très adéquats pour les espaces communs : empêcher l’apparition 
de nouvelles lignes de fracture en Europe et consolider une zone de stabilité, de 
sécurité et de prospérité partagées à atteindre, d’une part, grâce à un degré suffisant 
d’intégration économique et de coopération politique, et d’autre part, sur la base de 
valeurs partagées et d’intérêts communs. 

Le présent document de stratégie se fonde sur le principe que les espaces 
communs en tant qu’expression restrictive de la politique de l’UE envers la Fédération 
de Russie, de la politique de voisinage plus large de l’UE, de la stratégie de sécurité 
de l’UE et de ses objectifs de développement, s’autorenforcent et constituent 
ensemble une façon robuste et cohérente d’approcher la Russie.  Ce document et 
le programme indicatif national pour la Russie qui l’accompagne, en particulier, 
décrivent comment soutenir au mieux cet ensemble d’objectifs ambitieux à travers la 
coopération financière étendue de l’UE à ce partenaire stratégique.    

LES RELATIONS AVEC L’UE ET LE PROJET POLITIQUE RUSSE 

La Russie, tout en étant un acteur clé du Conseil de sécurité des NU, a une 
grande influence sur son voisinage proche à l’Ouest (le voisinage européen) et en Asie 
centrale.  Elle est aussi un des principaux fournisseurs d’énergie de l’UE.  En dépit 
d’une économie de taille relativement modeste, elle offre d’importants débouchés 
aux biens et services de l’Union européenne et présente un potentiel de croissance 
considérable.  Elle est un allié essentiel de l’UE dans ses efforts de lutte contre les 
nouvelles menaces contre la sécurité, y compris par la pollution et les émissions de 
carbone, la criminalité, l’immigration clandestine et la traite des êtres humains, et le 
terrorisme.     

La Russie entretient un réseau dense de relations institutionnelles avec l’UE.  
Celles-ci sont déterminées dans une certaine mesure par l’actuel accord de partenariat 
et de coopération et par une série d’accords sectoriels connexes.  Actuellement, deux 
sommets sont  organisés annuellement. Plusieurs réunions ministérielles se tiennent 
sur une diversité de questions et divers sous-comités de niveau technique ont été 
institués.  Les feuilles de route vers les espaces communs, qui vont, dans une grande 
mesure, au delà du champ d’application de l’accord, reflètent une perception plus 
actuelle des défis, des tâches et des possibilités que les partenaires ont en commun.  
Plusieurs dialogues nouveaux, destinés à structurer les relations institutionnelles 
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entre l’UE et la Russie autour des espaces communs, passent dès lors par les sous-
comités.   

Le tableau en annexe 3 donne un aperçu de ces structures.  Il reprend les 
accords sectoriels passés actuellement avec la Russie dans le cadre de l’accord de 
partenariat et de coopération et les dialogues permanents, regroupés par espace 
commun.  Il résume, dès lors, la plage des domaines politiques dans laquelle des 
relations sont actuellement entretenues avec la Russie.   

Les négociations d’un nouvel accord destiné à remplacer l’accord de partenariat 
et de coopération en vigueur actuellement devraient débuter en 2007.  Quoiqu’il en 
soit, les feuilles de route demeurent les instruments de gestion des relations UE-
Russieà court et à moyen termes, ce que confirmera probablement le nouvel accord.     

Lors du 16e sommet entre l’UE et la Russie, qui s’est tenu à Londres en octobre 
2005, le président Poutine a fait référence à un « partenariat en constant renforcement 
» avec l’UE.  La section suivante passe en revue la politique de la Russie dans les 
domaines les plus importants pour les relations UE-Russie. 

   
Le projet politique 
Dans le discours annuel qu’il a tenu devant le parlement russe, le 25 avril 

2005, le président Poutine a indiqué son intention de promouvoir la démocratie, les 
droits de l’homme et les libertés fondamentales, de protéger les droits de propriété 
et de s’opposer à la corruption généralisée.  Tout le monde en Russie ne partage 
pas la conception européenne de ce qu’impliquera une Fédération stable, sûre et 
prospère, loin de là : des institutions comptables et un pouvoir judiciaire indépendant, 
un système de marché libre intégré dans le reste de l’économie européenne, et une 
société civile solide.   

En fait, les observateurs européens voient généralement une économie 
dominée par l’État, en particulier en ce qui concerne le pétrole et le gaz, une 
bureaucratie corrompue, un contrôle croissant de la société civile et l’absence de 
média indépendants.   L’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya n’a fait que 
renforcer ces sentiments, et les modifications apportées récemment à la loi relative 
à l’immatriculation des ONG risquent de décourager encore plus l’émergence d’une 
société civile en Russie.   Plus prosaïquement, de nombreux observateurs considèrent 
que l’inertie de l’énorme bureaucratie russe va, de manière générale, entraver les 
efforts de réforme.  

  
Affaires étrangères et régionales 
Le concept de sécurité nationale de la Fédération de Russie (2000) et le concept 

de politique extérieure de la Fédération de Russie (2000) reflétaient les craintes d’une 
désintégration territoriale et cherchaient à accorder la priorité au voisinage direct 
de la Fédération.  Mais la révolution rose géorgienne, une incapacité à résoudre le 
conflit du Transdniestr et l’élargissement à l’est semblaient tous révéler une baisse 
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de l’influence russe.  La Moldavie, la Géorgie, l’Arménie et l’Ukraine participent à 
la politique de voisinage européenne et rêvent d’adhérer à l’UE.  L’Azerbaïdjan et 
l’Ouzbékistan cherchent davantage à édifier de bonnes relations avec les États-Unis 
qu’avec la Russie.   

La révolution orange ukrainienne de décembre 2004 a secoué Moscou.  Les 
augmentations du prix du pétrole ont rendu la Russie plus forte, alors que l’UE 
semble nettement plus faible suite à sa crise constitutionnelle (il est d’ores et déjà 
évident que pour le Kremlin, Berlin, Londres, Paris et Rome sont plus importants que 
Bruxelles).  L’UE ne peut pas ne pas accorder beaucoup d’importance à la Russie.     

Une constitution pour l’union entre la Russie et la Biélorussie est en cours 
d’élaboration et la première a commencé à s’intéresser davantage à l’espace 
économique unique avec la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Ukraine.  Il peut s’agir 
partiellement d’une réaction à la révolution orange, le premier ministre russe ayant, 
en effet, fait allusion au fait que l’intérêt renouvelé est une réaction à l’élargissement 
vers l’est de l’UE.  Si les résultats ont été mitigés – la position de l’Ukraine est 
ambivalente et la Biélorussie résiste à la libéralisation économique -, l’objectif 
apparent de la Russie semble être l’instauration d’une union douanière au même 
titre que l’objectif de la communauté économique eurasienne (« Evrazes ») est 
l’établissement d’une telle union avec la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan 
et le Tadjikistan.  La Russie a entre-temps considérablement développé ses échanges 
commerciaux avec la Chine (en grande partie suite aux ventes d’énergie et de matériel 
militaire).   

S’il est vrai que la Russie propose également un partenariat dans le domaine 
militaire et de la sécurité par l’intermédiaire des organisations du traité collectif 
de sécurité, orientées sur la sécurité, (ainsi qu’à travers Evrazes depuis sa fusion 
avec l’organisation de la coopération d’Asie centrale), il est peu probable qu’elle 
refasse l’erreur de se baser exclusivement sur la puissance militaire pour étendre 
son influence.  En mars 2005, Poutine a créé au sein du Kremlin un département 
spécifiquement consacré à promouvoir l’influence russe dans son voisinage direct, 
en particulier par l’exercice de son « pouvoir non miliaire » : l’approvisionnement 
énergétique, le commerce et les investissements, l’emploi pour les travailleurs 
migrants et l’influence culturelle et linguistique.  Des signes montrent que le Kremlin 
entre également dans le jeu de la « création » d’ONG pour contrer l’influence des 
organisations financées par l’ouest qui opèrent dans sa sphère d’influence.   

Au fur et à mesure que la Russie acquiert plus d’autorité, l’UE doit compter 
sur le bon vouloir russe, non seulement pour ses efforts de promotion d’un cercle 
d’États stables et prospères vers l’est, en se basant sur les principes de la démocratie 
et du respect des droits de l’homme, mais aussi pour la délimitation finale des 
frontières avec la Lettonie et l’Estonie, et notamment pour la résolution de problèmes 
internationaux s’étendant de la Moldavie jusqu’au Moyen Orient.  Les questions de 
Kaliningrad et le conflit permanent dans le Caucase du Nord ainsi que les conflits 
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latents dans les régions voisines sont particulièrement préoccupants pour l’UE.  
L’UE redoute que l’« enclave » de Kaliningrad dénature le développement 

de la région baltique.  Les statistiques tendent à indiquer un début de convergence 
de l’emploi, du PIB par habitant, des revenus, des salaires et des investissements à 
Kaliningrad, d’une part, et dans les États membres avoisinants de l’UE, d’autre part.  
La croissance est élevée et le commerce avec Kaliningrad et à travers cette région est 
en augmentation.  L’oblast devrait obtenir un statut de « zone économique spéciale 
» dès avril 2006 (bien qu’il subsiste des doutes quant à la compatibilité d’une telle 
mesure avec l’OMC).  Malgré cela, il reste difficile de faire des affaires à Kaliningrad 
en raison de la centralisation et de la bureaucratie.  Dès que ses voisins, et notamment la 
Pologne et la Lituanie, commenceront à faire usage des fonds structurels substantiels 
mis à disposition par l’UE en 2007, il est possible que les indicateurs sociaux et les 
niveaux de vie à Kaliningrad commencent à diverger à nouveau.  Les deux facteurs 
favoriseraient la tendance actuelle à la corruption et à la criminalité organisée qui, 
à son tour, menace les investisseurs de l’UE et même la stabilité régionale.  L’UE 
est également préoccupée par la mauvaise cote obtenue par Kaliningrad sur le plan 
environnemental, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’eau, et par le 
potentiel de déversements catastrophiques d’hydrocarbures dans la Baltique. 

La région du nord du Caucase se caractérise par une inégalité socio-
économique flagrante, un taux de chômage massif et une dégradation générale des 
services éducatifs et sociaux, ce qui provoque à son tour une désaffection et des 
troubles généraux.  Une décennie de conflits et d’instabilité a fortement contribué à 
la destruction de l’infrastructure civile en Tchétchénie même, tandis que la pollution 
par les hydrocarbures et les produits chimiques et la dégradation générale de 
l’environnement constituent une sérieuse menace pour la santé humaine.  Un conflit 
armé de faible intensité et une tension intercommunale persistent. Les violations des 
droits sont monnaie courante et l’application de l’État de droit est très limitée.  Les 
armes de petit calibre et les mines terrestres resteront une menace très importante 
pour la sécurité, la vie et les moyens d’existence de l’homme pendant une certaine 
période à venir.   Le taux de victimes civiles est supérieur à celui de l’Afghanistan ou 
du Cambodge, et un tiers environ des terres agricoles sont touchées1.  Aucun effort 
n’a été fait à ce jour pour étudier le problème des mines, sans parler d’entamer le 
déminage.       

 
L’UE a fait part de son intention de jouer un rôle bénéfique, notamment, ce qui 

n’est pas rien, par l’engagement en 2005 de 20 MEUR à prélever sur le budget de la 
CE pour contribuer au redressement économique et au rétablissement social, tout en 
reconnaissant que le gouvernement russe doit jouer le rôle principal pour parvenir 
au règlement pacifique et durable du conflit et au redressement socio-économique 

1 UNICEF estime que 500 000 mines anti-personnelles ont été placées en Tchétchenie, ce qui en fait une des zones 
les plus polluées par les mines dans le monde; certains estiment que ce nombre serait six fois plus élevé. 
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régional.  Le Kremlin prétend avoir investi quelque 2 milliards EUR rien qu’en 
Tchétchénie au cours des cinq dernières années. 

Cependant, rien ne prouve encore que l’instabilité peut être contenue. 
Plusieurs incidents terroristes ont eu lieu sur le territoire russe ces dernières années, 
notamment le bombardement d’immeubles à appartements à Moscou et au célèbre 
siège de Beslan.  L’UE craint particulièrement, surtout depuis les événements de 
l’automne 2005 à Nalchik, que l’instabilité s’étende à d’autres parties du nord du 
Caucase.  Vu le contrôle relativement fragile exercé par les autorités russes sur une 
fédération tentaculaire et multiethnique, un autre conflit régional ou infrarégional ne 
peut être exclu.                           

La Russie soutient le traité de non-prolifération et coopère avec l’AIEA.  Elle 
est membre du régime de contrôle de la technologie des missiles, des programmes 
de réduction de la menace coopérative et de partenariat global, et du partenariat 
global G8 contre la propagation des armes nucléaires et des engins de destruction 
massive.  Les agences nationales de contrôle des exportations ont été renforcées sous 
le président Poutine.   

Justice, liberté et sécurité 
Ces dernières années, la Russie est devenue un pays d’origine, de transit et 

de destination pour les migrants. Plus de 80% des migrants clandestins proviennent 
de pays de la CEI ; les autres émanent de Chine, d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. 
Selon les estimations actuelles, la Russie compte entre 5 et 6 millions d’immigrants 
clandestins.  Si cet afflux net compense la diminution de la population depuis 1989, 
l’immigration légale a, pour sa part, été sévèrement limitée malgré l’augmentation 
des besoins de main d’œuvre.  Lorsque le gouvernement a fait de la politique de 
l’immigration une priorité en 2002, des quotas variables ont été introduits pour les 
travailleurs étrangers et des efforts ont été déployés pour faire sortir les clandestins 
de l’ombre  (la Russie n’a toutefois pas signé les conventions de l’OIT sur les 
travailleurs migrants, préférant se charger des régularisations de sa propre initiative).  
Une nouvelle loi sur la citoyenneté et la loi sur le statut légal des citoyens étrangers 
ont été adoptées, renforçant les exigences pour l’acquisition de la citoyenneté russe.  
Ceci s’est soldé par le renforcement des contrôles, notamment pour les citoyens des 
pays de la CEI, et une diminution de l’immigration depuis 2002, principalement de 
Russes ethniques en provenant de la CEI et des États baltes.   

Plus récemment, des appels à la libéralisation de la politique d’immigration 
russe ont été lancés afin de tenir compte de la baisse continue de la population russe 
et des besoins d’une économie en pleine expansion.  Les appels à la révision de la 
politique d’immigration s’intensifient. Le Kremlin préparerait un projet de législation 
qui servirait de fondement à une nouvelle politique de migration, pouvant inclure 
une amnistie à grande échelle.  Le Service fédéral de la migration a commencé à 
expérimenter la légalisation de travailleurs immigrants.     
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L’UE et la Russie préparent actuellement la ratification des accords relatifs à 
la réadmission et à l’assouplissement des formalités de délivrance des visas, signés 
en mai 2006, lors du sommet UE-Russie.  En ouvrant la perspective de déplacements 
et de contacts simplifiés entre la Russie et l’UE, tout en garantissant une coopération 
plus efficace dans la lutte contre la migration illégale, les accords touchent le noyau 
même de l’espace commun.      

La législation russe mettant en œuvre la convention des NU relative au statut 
des réfugiés accorde à un demandeur d’asile un délai de 24 heures seulement pour 
introduire une demande. En attendant qu’il soit statué sur leur requête, les demandeurs 
d’asile ne reçoivent pas les papiers nécessaires les autorisant à rester sur le territoire 
russe, ce qui les rend vulnérables à l’expulsion en tant qu’immigrants clandestins. 
Au cours de cette période, qui peut durer un ou deux ans, le demandeur ne dispose 
d’aucun autre droit légal et ne peut travailler ou bénéficier d’une assistance médicale 
de l’État.  Les installations publiques pour demandeurs d’asile sont minimes.  La 
Russie garde un statut d’observateur auprès de l’OIM, mais ne semble pas intéressée 
à devenir membre à part entière. 

Des mesures ont été prises pour améliorer la délimitation et le contrôle des 
frontières russes, bien qu’il subsiste d’importantes zones non délimitées le long de la 
grande frontière avec le Kazakhstan. Le renforcement de la gestion des frontières et 
des contrôles aux frontières apparaît nécessaire d’une manière générale. En décembre 
2004, le président Poutine a annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer le 
service des gardes-frontières de Russie, qui devrait être pleinement opérationnel sur 
une base professionnelle, non militaire, d’ici 2008. 

Le gouvernement a l’intention de moderniser ses mesures d’émission de 
passeport de façon à y inclure des données biométriques à partir de 2006, et a 
témoigné un intérêt dans le développement de la coopération dans ce domaine avec 
l’UE. C’est à Kaliningrad que seront délivrés les premiers passeports biométriques.  
Mais les nouveaux passeports ne supprimeront pas le problème des identités multiples 
si la corruption auprès des autorités délivrant des passeports n’est pas sérieusement 
combattue.   

Tous les documents et exposés récents sur la sécurité nucléaire placent la 
prolifération des armes de destruction massive et le terrorisme international en tête 
de liste des préoccupations de sécurité de la Russie.   

        
Politique économique 
Le Kremlin s’étant fixé pour objectif de doubler le PIB russe d’ici 2010, le défi 

consistera à combiner la stabilité macroéconomique et budgétaire à la diversification 
économique après la réforme du secteur de l’énergie et de la réforme structurelle, 
voire de l’intégration plus large de la Russie dans l’économie mondiale.  La Russie 
est le cinquième partenaire commercial de l’UE, tandis que l’UE est le principal 
parteanire commercial de la Russie.  Au vu de la croissance économique rapide de la 
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Chine et de l’Inde, une intégration économique plus étroite entre l’UE et la Russie 
présente un intérêt pour les deux partenaires.   

Le gouvernement fédéral a, dès lors, souligné son désir de resserrer ses liens 
avec l’UE. L’établissement progressif de l’espace économique commun devrait 
rapprocher l’objectif ultime d’une zone de libre-échange.  Certains progrès sont 
réalisés sur divers aspects du dialogue réglementaire et des discussions sont en cours 
dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et des questions vétérinaires.  L’agenda 
du commerce bilatéral au cours de la période à venir sera déterminé en grande partie 
par l’adhésion de la Russie à l’OMC, qui devrait intervenir dans un avenir proche, et 
les engagements bilatéraux et multilatéraux correspondants envers la libéralisation. 

Les décideurs politiques russes ont annoncé, à diverses reprises, que la 
diversification de l’économie est l’un de leurs principaux objectifs, et ils devront 
continuer à accorder une attention à l’établissement d’un environnement plus 
transparent et prévisible pour les affaires et les investissements.  Une nouvelle 
stratégie pour l’implication étrangère dans l’économie et une nouvelle politique 
de concessions sont en cours d’élaboration; la Russie a sérieusement besoin de la 
technologie et de l’expertise étrangère.  Il existe toutefois un risque que la tendance 
actuelle au contrôle des secteurs stratégiques de l’économie par l’État s’étende aux 
secteurs plus dynamiques.  Actuellement, les fractions du gouvernement qui sont 
intéressées par la réforme économique n’ont pas le vent en poupe.  Le danger est 
que la Russie tombe dans le piège de devenir un pétroÉtat, autrement dit un État 
présentant un retard économique et technologique qui est utilisé comme source 
d’approvisionnement en matières premières destinées à l’UE et la Chine.  

       
Énergie 
En 2003, la Fédération a approuvé une stratégie de l’énergie jusqu’en 2020 qui 

a été élaborée en consultation avec l’UE et reflète, dans une très grande mesure, les 
développements intervenus dans les réflexions de l’UE concernant l’énergie.  Elle 
envisage pour le gouvernement un rôle de régulateur et de garant d’un environnement 
propice aux investissements plutôt que celui d’acteur sur le marché lui-même.  Les 
recettes produites par les matières premières ont toutefois amené le gouvernement à 
ralentir la démonopolisation et la réforme du marché de l’énergie russe.  La réforme 
du secteur du gaz, en particulier, est lente, tandis que la nouvelle loi sur le sous-sol 
et un manque général de transparence accordent une pause aux investisseurs.  Il 
existe une tendance claire à une mainmise plus forte de l’État sur l’industrie des 
hydrocarbures.       

La Russie a été pendant quelques années un fournisseur fiable d’énergie pour 
l’Union européenne (bien que la crise début 2006 des exportations de gaz russe vers 
l’Ukraine en particulier ait provoqué un certain climat de nervosité).  Les produits 
énergétiques représentent plus de 60 % des exportations de la Russie vers l’UE, soit 
le quart de la consommation totale de gaz et de pétrole de l’UE.  La Russie est aussi 
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pour l’UE l’un de ses principaux fournisseurs de combustibles nucléaires.  Les deux 
parties ont nettement intérêt à améliorer la sécurité énergétique et la stabilité du prix 
sur le continent.   

Bien que les niveaux de production énergétique actuels soient impressionnants, 
les besoins en capitaux nouveaux ont été estimés à 560-650 milliards d’euros d’ici 
à 2020 afin que la croissance du secteur puisse se maintenir et continuer à soutenir 
l’économie russe.   En plus de son grand marché intégré, l’UE peut offrir des capitaux 
et des technologies nouvelles, notamment renouvelables, pour la production, la 
consommation et le rendement énergétiques (en effet, la Russie consomme 4 à 5 fois 
plus d’énergie par unité de PIB que d’autres pays au climat similaire).     

Dans le secteur de l’électricité, le potentiel de coopération reste, en grande 
partie, inexploité.  La réforme du monopole de l’électricité du SEU, qui vise à 
créer des marchés concurrentiels pour la production, la vente en gros et la vente 
au détail de l’électricité, en est toujours au stade de la préparation.  La faisabilité 
d’une interconnexion des réseaux d’électricité de l’UE et de la Russie est en cours 
d’examen.  

Cette interconnexion exigerait une réciprocité et des conditions égales d’accès 
au marché et à l’infrastructure, ainsi que des normes dans le domaine de la protection 
de l’environnement et de la sécurité.  

L’UE continue de militer pour que la première génération des centrales 
nucléaires russes soit remplacée et pour que l’accent soit mis sur d’autres formes 
d’énergie.  L’UE fait également campagne pour une intensification du dialogue avec 
la Russie sur les questions de sécurité nucléaire et elle espère parvenir à un accord 
sur le commerce des matières nucléaires.   

La Russie entend profiter de la mise en œuvre précoce du protocole de Kyoto.  
Celui-ci offre une possibilité importante de coopération et d’investissement dans 
l’efficacité énergétique où il existe un potentiel énorme d’amélioration.  La stratégie 
officielle de la Russie en matière d’énergie prévoit une réduction de 45% dans 
l’intensité de l’énergie d’ici 2020 qui est estimée actuellement au triple de celle de 
l’UE. 

Transports 
S’interrogeant sur l’importance des questions liées aux transports, en 

particulier depuis l’adhésion des nouveaux États membres de l’Est en 2004, l’UE et 
la Russie ont signé, en octobre 2005, un protocole d’accord portant sur la création 
d’un dialogue sur le transport, structuré autour de cinq groupes de travail : les 
stratégies de transport et les partenariats publico-privés, la sécurité des transports, le 
transport aérien, le transport maritime, mer-rivière et fluvial intérieur, et le transport 
par route et par rail.  L’accent est mis sur l’extension des principaux axes des réseaux 
de transport transeuropéens vers la Russie et sur d’autres mesures pour améliorer les 
flux de transport.   
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En décembre 2003, la Russie a annoncé un programme fédéral pour 
l’amélioration et la modernisation de son système de transport pour que les services 
de transport russes deviennent l’un des principaux services d’exportation du pays.  
Le programme allie une combinaison de stratégies à un budget de 60 milliards de 
dollars rien que pour la période de 2006-2008.    

Un programme fédéral ciblé portant sur le développement des couloirs 
internationaux de transport ferroviaire a été adopté en 2001 (budget : 50 milliards 
$). Ses priorités sont la restructuration et la libéralisation.  L’intensification de 
l’électrification, l’introduction de trains grande vitesse et l’amélioration des 
installations transfrontalières et des procédures d’inspection douanière sont envisagées 
ainsi que l’extension du chemin de fer transsibérien jusqu’à Pusan (Corée) afin de 
créer une route pacifique concurrentielle vers l’Europe.  Un défi important pour l’UE 
et la Russie reste l’augmentation de l’interopérabilité de leurs systèmes ferroviaires.        

Le développement futur du marché de l’aviation dépendra, en grande partie, du 
régime réglementaire qui sera adopté et de la modernisation aérienne.  Cette dernière 
sera fonction, en particulier, du développement des bons cadres bancaires, fiscaux et 
financiers pour permettre aux compagnies aériennes russes d’accéder à des avions 
concurrentiels et modernes.  La Russie a conclu des accords aériens bilatéraux avec 
la quasi-totalité des États membres, tandis que la Commission a sollicité un mandat 
pour négocier un accord global avec la Fédération.  Une coopération accrue portant 
sur la convergence réglementaire, la coopération industrielle et l’accès au marché 
pourrait générer d’importants bénéfices mutuels.  La question des taxes sibériennes 
de survol – dans le cadre des négociations d’adhésion à l’OMC, la Russie s’est 
engagée à réduire progressivement les taxes discriminatoires d’ici décembre 2013 – 
continuera d’influencer les relations jusqu’à l’apparition d’une perspective claire de 
solution.   

Si les axes routiers russes sont à même d’absorber les augmentations prévues 
du volume de trafic, il sera nécessaire de créer un cadre d’investissement et de 
récupération des coûts.  Dans un avenir prévisible, les opérations de fret routier entre 
l’UE et la Russie se poursuivront dans le cadre du système de facilité de transit TIR.  
La Commission et l’Union internationale des transports routiers se disent toutes deux 
préoccupées par le nombre de plaintes, éventuellement frauduleuses pour certaines, 
qui sont enregistrées dans le cadre du régime de garantie financière prévu dans le 
système.  La Russie s’est dite très désireuse d’adhérer à la convention sur le transit, 
bien que le développement de la capacité administrative et technique nécessaire 
puisse prendre un certain temps.  Un autre objectif de la Russie est l’introduction 
d’un certificat unique valable pour la circulation des marchandises dans une vaste 
région géographique incluant notamment les CEI, l’UE et les pays candidats.  À 
plus brève échéance, l’amélioration simple des points et procédures de passage aux 
frontières routières, en particulier avec l’UE, engendrerait une augmentation des 
volumes d’échanges et une réduction des coûts.  
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Une demande formulée de longue date par l’UE pour garantir l’accès 
réciproque aux systèmes de transport par voie fluviale intérieure (rivières et canaux) 
par les opérateurs de part et d’autre reste sans réponse. 

Télécommunications 
Le programme fédéral cible pour une Russie électronique 2002-2010 – eRussia 

– démontre clairement l’intention du gouvernement de poursuivre la transformation 
de la Russie en une société de l’information basée sur les connaissances, ainsi que la 
libéralisation complète du secteur des télécommunications et le développement d’un 
cadre réglementaire neutre sur le plan de la technologie et ouvert à la concurrence, 
mis en œuvre par une autorité de régulation nationale indépendante.  La Russie 
continuera probablement à faire campagne pour l’interopérabilité des réseaux (y 
compris des réseaux de recherche) et des services (notamment des services d’e-
commerce et des signatures électroniques) entre l’UE et la Russie.   

Science et technologie, recherche et développement 
Le Président a approuvé les principes de base de la politique de la Fédération 

de Russie dans le domaine des sciences et de la technologie jusqu’en 2010 et au delà.  
Diverses fondations privées ont été instituées afin de déplacer les fonds de l’Académie 
des sciences actuelle, qui met l’accent sur les institutions et organisations, vers un 
système de financement davantage basé sur le chercheur ou l’équipe.  Un nouveau 
régime de DPI devra être défini afin d’encourager le transfert de technologie vers 
le secteur commercial.  La communauté scientifique russe continue cependant de 
fonctionner de manière centralisée; des modifications de la législation et un réexamen 
du rôle de l’Académie des sciences seront donc nécessaires pour que la coopération 
puisse progresser à long terme. 

Deux objectifs de la politique internationale de l’UE dans le domaine des 
sciences et de la technologie s’appliqueraient naturellement aux relations avec la 
Russie : soutenir la compétitivité européenne à travers des partenariats stratégiques 
avec des pays tiers et amener les meilleurs scientifiques des pays tiers à travailler 
dans et avec l’Europe. S’ajoute à ces objectifs celui de traiter des problèmes 
spécifiques auxquels des pays tiers sont confrontés ou qui ont un caractère mondial.  
La consolidation plus poussée d’une zone de recherche européenne créera un grand 
espace intellectuel, scientifique et culturel qui permettra à la Russie de faire de plus 
en plus partie d’une macrorégion économique concurrentielle et attrayante, basée sur 
les connaissances.         

Dans l’espace, le gouvernement russe a engagé le budget nécessaire à la 
modernisation de son système de navigation par satellite, GLONASS, dans le but de 
pouvoir également offrir des services civils à l’avenir.  Des discussions sont en cours 
sur l’intensification de la coopération entre GALILEO et GLONASS afin d’assurer 
une complémentarité et une interopérabilité maximales, de même que sur l’ouverture 
de marchés supplémentaires pour des applications, le partage de positions dans les 
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négociations internationales et la participation de firmes et organisations russes et 
européennes dans GALILEO et GLONASS respectivement. 

  
Politique sociale 
Un programme de modernisation de l’enseignement a été adopté en septembre 

2001.  Prévu pour durer jusqu’en 2010, le programme insiste sur l’adoption d’une 
stratégie de réforme de l’enseignement à long terme qui couvrira les niveaux 
primaire, secondaire et tertiaire de l’enseignement.  Couplé à une intention 
d’accroître les dépenses éducatives jusqu’à un niveau de 4,5% du PIB en 2006, le 
programme poursuit, entre autres objectifs clés, la fourniture d’un plus grand accès 
à l’enseignement, le développement du contenu et de la qualité de l’enseignement et 
l’efficience et l’efficacité globales dans un contexte actuel de surcapacité.  Un autre 
défi consistera à maintenir la qualité globale de l’enseignement tout en cherchant à 
déléguer la responsabilité financière et la responsabilité de gestion de la fourniture 
des services pédagogiques.  Bien que des investissements en ressources éducatives 
et humaines soient généralement en hausse, la mise en œuvre du programme de 
modernisation s’est révélée faible à ce jour et un plan d’action révisé couvrant les 
années 2006 à 2010 devrait être adopté.  Une nouvelle stratégie et un nouveau plan 
d’action d’apprentissage tout au long de la vie sont en cours de préparation au cours 
de la même période.  La Russie a souscrit au processus de Bologne et s’est déclarée 
intéressée par une  coopération avec l’UE dans le domaine de l’apprentissage des 
langues. 

D’importantes réformes structurelles ont également été entamées dans les 
secteurs de la santé, du logement et d’autres domaines sociaux.  Il est prévu d’allouer 
1 milliard de dollars au traitement et à la prévention du VIH/SIDA au cours des cinq 
prochaines années.  

      
Politique environnementale 
La politique et les problèmes environnementaux russes ont un impact direct 

sur les États membres de l’UE et sur les pays candidats : il faut donc s’attendre à 
ce l’importance des questions environnementales pour les relations entre l’UE et la 
Russie augmente.   

La Fédération de Russie a ratifié le protocole de Kyoto en 2004, ce qui a 
permis son entrée en vigueur.  Au titre de ce protocole, la Russie a la possibilité 
de tirer un certain profit économique du marché international des émissions et des 
projets de mise en œuvre conjoints.  La politique russe concernant le changement 
climatique pour les années 2008 -2012 sera définie par la façon dont elle décide 
d’appliquer le protocole et la façon dont elle envisage d’allouer et d’utiliser ses 
quotas d’émission excédentaires.  Alors qu’un groupe de travail euro-russe sur les 
changements climatiques a été institué, la Russie ne s’est pas engagée à participer 
à un arrangement mondial après 2012 et a, en effet, déclaré ouvertement que si 
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la Chine et l’Inde continuent de bénéficier des avantages de Kyoto sans endosser 
la responsabilité de leurs propres émissions, elle se verrait contrainte de revoir sa 
propre approche. 

La Russie est la principale source extérieure d’approvisionnement en bois de 
l’UE.  En 2004, elle a lancé un processus ministériel de gouvernance et d’application 
du code forestier pour l’Europe et l’Asie du Nord dans le but, d’une part, de lutter 
contre les abattages et le commerce illégaux et, d’autre part, d’améliorer la gestion 
des forêts.  Un nouveau code forestier a été élaboré et est depuis quelques années en 
cours d’examen par le gouvernement et la Douma. La nouvelle législation devrait 
clarifier la question de la propriété forestière et des droits des utilisateurs ainsi que le 
partage des responsabilités entre les autorités, les propriétaires et les utilisateurs, y 
compris les populations  indigènes. 

La Russie participe à l’initiative européenne dans le domaine de l’eau dans les 
pays d’Europe orientale et d’Asie centrale, qui est destinée à servir de fondement et 
de catalyseur pour des actions futures dans l’intérêt d’une approche intégrée de la 
gestion des ressources en eau. 

Le gouvernement a souligné l’importance de la destruction des armes 
chimiques et du démantèlement des sous-marins nucléaires russes.     

Conclusion 
Le partenaire russe a réagi initialement avec une certaine lenteur aux 

propositions de l’UE concernant la mise en œuvre des feuilles de route pour les 
espaces communs, ce qui s’explique probablement, du moins en partie, par sa 
réticence à évoluer rapidement dans les domaines impliquant une libéralisation 
politique ou économique.  Certains signes laissent entrevoir que l’UE va devoir faire 
preuve de ténacité et maintenir la pression pour parvenir à la mise en œuvre des 
espaces communs au cours des années à venir.   

LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Politique et gouvernance 
Une bureaucratie puissante, de plus en plus dominée par le Kremlin et considérée 

généralement comme très corrompue, un système juridique qui paraît aux yeux de 
certains entaché de partialité politique, des services chargés de faire appliquer la loi 
répressifs et puissants et une société civile relativement faible caractérisent la Russie.  
La situation des droits de l’homme en Russie reste particulièrement préoccupante 
malgré les engagements internationaux auxquels la Fédération a souscrit, et d’autant 
plus qu’il ne reste aucun média russe indépendant pour en parler.  Les citoyens 
russes ne sont en général pas sensibles aux questions découlant des droits civiques 
ou politiques.                

Le pouvoir est de plus en plus concentré au sein de l’administration présidentielle.  
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La Douma reste passive et le rôle de la toute nouvelle chambre publique par rapport 
à la Douma elle-même n’est pas clair.  L’inquiétude de nombreux observateurs suite 
au récent changement de la Constitution et de la position du pouvoir judiciaire en 
particulier va croissant.      

Le président a fait savoir qu’il ne cherchera pas à obtenir un troisième 
mandat à l’expiration du second, en 2008 (ce qui nécessiterait un changement de la 
Constitution), mais l’opposition politique reste faible et indisciplinée.  La rivalité 
politique entre les partis semble être un masque pour dissimuler la lutte entre clans 
rivaux afin d’obtenir le contrôle des richesses nationales.             

L’économie 
Depuis le crash financier de 1998, l’économie russe enregistre des taux de 

croissance élevés et sa situation macroéconomique est positive.  L’économie reste 
toutefois largement tributaire de l’exportation d’un nombre limité de ressources 
naturelles, principalement les hydrocarbures et les métaux.  À l’instar d’autres 
économies dominées par les produits pétroliers, dont certaines ont traversé une crise 
économique sévère ces dernières années, la Russie est particulièrement vulnérable 
aux chocs extérieurs liés au manque de diversification, à la volatilité des marchés 
financiers et des flux de capitaux et à la fragilité de son secteur des services financiers.  
Un secteur des PME insuffisamment développé, combiné à un manque de concurrence 
et de concentration, gênent l’innovation et la diversification.   

La richesse actuelle de l’économie est telle que le gouvernement ne se sent 
plus contraint de mener des réformes à bien.  Les réformes de marché entreprises 
ont ralenti ces dernières années, n’ont pas été suffisamment loin ou n’ont même pas 
commencé du tout.  Cette constatation vaut également pour l’administration faible 
et inefficace de l’État lui-même.  La Russie se trouve au même niveau que l’Albanie 
sur l’échelle de la corruption de Transparence-International et un rapport publié par 
l’INDEM en 2005 avance que les hommes d’affaires russes versent 3 milliards de 
dollars de pots-de-vin annuellement.  

La baisse de la croissance en 2004 et les réductions prévues pour les années 
à venir sont imputables en grande partie à un ralentissement de la croissance des 
secteurs industriels, en particulier ceux du pétrole et du gaz.  Compte tenu des taux de 
natalité en baisse, de la mortalité élevée et des mauvais indicateurs dans le domaine 
de la santé et de l’enseignement, les perspectives à long terme sont incertaines.  L’on 
ignore si l’intention actuelle du gouvernement est de vivre avec les énormes rentrées 
actuelles de liquidités et d’utiliser en même temps l’extraordinaire richesse générée 
par les ressources naturelles russes pour réaliser les investissements colossaux 
nécessaires à la fois aux infrastructures publiques et à la diversification de l’économie.   

L’environnement 
Plus de 20% des ressources d’eau douce et des forêts du monde se trouvent en 
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Russie, et la biodiversité est particulièrement riche dans les grands espaces de Sibérie 
qui sont, pour ainsi dire, toujours vierges.  La forêt boréale russe est considérée 
comme un très grand absorbeur des gaz à effet de serre.   

La Russie est toutefois confrontée à un nombre de défis environnementaux 
mondiaux, régionaux et transfrontaliers.  La Russie possède les plus grandes réserves 
forestières au monde, mais la gestion durable des forêts est menacée par les abattages 
illégaux qui, d’après les estimations, représentent plus de la moitié des abattages à l’est 
de l’Oural.  Les autres risques liés à l’environnement sont notamment les problèmes 
de santé humaine découlant de la pollution de l’eau et de l’air (en particulier dans les 
zones industrielles et les zones urbaines à forte densité de population), la mauvaise 
gestion des déchets (notamment radioactifs), la dégradation des ressources naturelles 
et la disparition des écosystèmes et de la biodiversité, et l’assèchement de la mer 
Aral.  Une grande partie de la production pétrolière est exportée par des pétroliers.  
Un tiers environ du trafic de pétroliers de Russie vers les eaux de l’UE transite par 
la mer Baltique, tandis que l’utilisation de navires monocoques reste financièrement 
très attrayante.  La mer de Barents, la mer Noire et la mer Caspienne sont également 
menacées de pollution.  

        
APERÇU DE L’AIDE PASSEE ET ACTUELLE 

Aide passée et actuelle 
Le programme TACIS est le plus grand programme d’assistance technique à 

la Fédération.  Plus de 2,7 Mrd EUR de projets ont été mis en œuvre depuis 1991.  
Le programme a été traditionnellement justifié par la nécessité de faciliter, voire 
d’encourager, la transition vers une économie de marché et la démocratie.  L’aide 
antérieure s’est davantage concentrée sur les défis économiques de la transition 
et de la restructuration.  Avec des niveaux de 50 Moi EUR par an ou plus, l’aide 
actuelle vise en priorité la réforme institutionnelle, juridique et administrative, l’aide 
au développement économique et au secteur privé et l’aide destinée à atténuer les 
conséquences sociales de la transition.   

L’oblast de Kaliningrad a bénéficié de dotations particulières (25 Mio EUR),  
tout comme le nord du Caucase (20 Mio EUR).  Ce dernier programme vient s’ajouter 
aux 172 Mio EUR d’aide humanitaire accordée par ECHO à cette région troublée 
depuis le début du second conflit.  (Un financement a également été réservé aux 
actions de déminage en Tchétchénie mais vu les conditions d’insécurité qui y règnent 
actuellement, il n’a pas encore été possible de l’utiliser.)      

Bien que l’allocation des fonds ait dû respecter à ce jour les priorités établies 
au titre du règlement TACIS, l’examen des dotations antérieures à la lumière des 
espaces communs se révèle instructif.      

L’important soutien apporté à la réforme de l’administration publique au titre 
de TACIS a été utile pour l’espace économique commun.  L’annexe 5 fournit une 
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représentation sous forme de diagrammes des projets TACIS dans ce domaine.  Des 
efforts ont été réalisés afin de promouvoir la convergence réglementaire et soutenir les 
échanges commerciaux (adhésion à l’OMC, contrôles vétérinaires/phytosanitaires, 
modernisation des douanes, droits de propriété intellectuelle et investissements en 
général).         

Une assistance et des conseils techniques ont été fournis aux autorités 
fédérales, ainsi qu’à un certain nombre d’autorités régionales dans divers autres 
secteurs présentant un intérêt pour l’espace économique commun : 

Énergie : politique énergétique, normes techniques ; modernisation du réseau 
de distribution du gaz et du pétrole ; électricité et marchés de l’énergie, réforme des 
entreprises de distribution d’énergie; 

Questions environnementales : normes et réforme environnementales 
(notamment dans le contexte de Kyoto), efficacité énergétique, énergies renouvelables 
et petites centrales hydroélectriques, système de sécurité anti-marée noire pour la 
Mer baltique ;  

Infrastructures : gestion/développement des routes et des ports ; installation 
d’une station de traitement des eaux usées à Saint-Pétersbourg. 

Dans le secteur privé, des tentatives ont été faites pour faciliter la fourniture de 
crédits aux petites entreprises et soutenir les PME, notamment les sociétés orientées 
vers les exportations.  Un soutien a été apporté au secteur du tourisme russe.  Plus 
récemment, une attention a été accordée au secteur financier, au secteur bancaire 
et au secteur des assurances, ainsi qu’à l’amélioration du climat des affaires d’une 
manière plus générale. 

Ainsi, alors qu’un soutien important a été apporté, ces dernières années, dans 
des domaines couverts aujourd’hui par l’espace économique commun, la feuille de 
route introduit plusieurs nouvelles activités qui n’ont pas été financées antérieurement. 

Plusieurs projets de taille, présentant un intérêt pour l’espace commun de 
liberté, de sécurité et de justice, ont vu le jour ces dernières années.  L’annexe 6 
donne une présentation de ces projets et témoigne de l’étendue plutôt vaste des 
domaines dans lesquels des projets ont déjà été financés dans le cadre de TACIS.  
Ces projets pourraient maintenant être étendus.  Des travaux financés par TACIS sur 
l’élaboration d’une législation relative à l’immigration ont également eu lieu. 

Quelque 7 Mio EUR sont fournis chaque année pour soutenir les organisations 
de la société civile, notamment pour des projets en rapport avec l’environnement 
et des activités destinées à promouvoir une culture de démocratie et de respect des 
droits de l’homme. 

Plutôt rares sont les projets actuels se rapportant à l’espace commun de sécurité 
extérieure, mais ils incluent des activités visant à encourager la conversion des anciens 
territoires militaires à des fins civiles et à améliorer le contrôle des exportations des 
biens à double usage.  Des études de cadrage ont été entreprises dans le domaine de 
la non-prolifération de l’armement et du désarmement.  Quelque 18 Mio EUR ont 
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été consacrés à la destruction de stocks d’armes chimiques, en coopération avec les 
programmes des États membres.   

Pour l’espace commun de recherche, d’éducation et de culture, la Russie 
participe à quelques programmes communautaires, notamment aux programmes 
cadres de recherche et développement, ainsi qu’aux programmes TEMPUS, Erasmus 
Mundus et Jeunesse.   

La coopération au titre du sixième programme cadre de recherche et de 
développement (y compris INTAS) s’est révélée particulièrement positive dans un 
nombre de domaines portant sur la compétitivité, entre autres, les matériels et les 
nanotechnologies, la technologie de l’information, l’aéronautique, l’espace et les 
changements climatiques, et ITER.  Le Centre international pour la science et la 
technologie, financé par la CE, a joué un rôle important pour canaliser les talents des 
anciens scientifiques et ingénieurs en armement de destruction massive vers des fins 
civiles.     

Depuis 1994, un peu moins de 200 universités russes ont participé au 
programme TEMPUS en mettant l’accent, depuis Bologne, sur la convergence des 
programmes et qualifications universitaires.  Avec une vingtaine de projets européens 
conjoints sélectionnés chaque année pour un financement, le programme TEMPUS a 
acquis ses lettres de noblesse en Russie.  La formation professionnelle et la formation 
à la gestion, de même que les échanges soutenus, comme TEMPUS, par la Fondation 
européenne pour la formation ont également joui d’un certain soutien de la CE.  Le 
nombre d’étudiants russes bénéficiant d’une bourse Erasmus Mundus est relativement 
élevé par comparaison avec d’autres pays, même si par rapport à l’effectif inscrit dans 
l’enseignement tertiaire en Russie, ce nombre pourrait certainement être augmenté.              

D’autres contributions à un espace commun dans le domaine de l’enseignement 
et de la culture se sont concrétisées par un programme de bourses destinées au 
personnel de l’administration publique russe et par le soutien à la création d’un 
Institut d’études européennes.   

Plus de 40% des projets TACIS engagés en 2005 contribueront à la création 
de l’espace économique commun et 25% environ à l’espace commun de recherche, 
d’éducation et de culture (15% supplémentaires de l’aide disponible iront à 
Kaliningrad).  Des fonds relativement peu élevés sont destinés à soutenir l’espace 
commun de sécurité extérieure en particulier.     

Concernant la sécurité nucléaire, un peu moins de 100 Mio EUR ont été 
engagés rien qu’au cours des trois dernières années dans le but de promouvoir la 
sécurité dans les centrales nucléaires russes et la gestion des déchets nucléaires (en 
particulier dans le nord-ouest de la Russie). 

La Russie est également éligible à la coopération régionale et aux programmes 
transfrontaliers et de voisinage.  Ce pays s’est toutefois montré quelque peu réticent 
à l’idée d’être impliqué sur la même base que les pays du voisinage.  
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Enseignements tirés 
Selon une récente évaluation du règlement TACIS, l’avantage comparatif 

du programme réside, en partie, dans la ligne politique claire qui le sous-tend.  Vu 
qu’il fournit un financement à grande échelle sur une longue période et qu’il est 
généralement possible de garantir un financement complémentaire en cas de besoin, 
TACIS a aidé à donner une impulsion réelle vers la transition et la réforme.  Destiné à 
soutenir des objectifs stratégiques clairs de manière flexible, l’IEVP devrait, à l’instar 
de TACIS, rencontrer un certain succès en Russie.    

Mais, si certains éléments prouvent que les conseils et le soutien apportés par 
TACIS aux réformes institutionnelles et administratives en Russie dans un certain 
nombre de secteurs ont porté leurs fruits – l’équipe d’évaluation a été jusqu’à dire 
que le soutien s’est révélé « constamment pertinent et d’une grande influence » –, 
l’évaluation a également montré que les projets TACIS ont eu tendance à rester 
isolés et trop éparses.  Ils ont, en plus, eu tendance à être conçus conformément à 
une analyse très peu rigoureuse du contexte sectoriel général .  L’accent a été mis 
davantage sur les activités et les résultats plutôt que sur les objectifs sectoriels, et sur 
une adhésion trop stricte aux modalités de la mise en œuvre.  Ces observations sont 
cohérentes avec celles du rapport 2005 de la Cour des comptes sur l’application de 
TACIS en Russie, qui a mis en évidence une tendance à l’imprécision des objectifs 
découlant de problèmes au niveau du stade de l’identification, de la conception et 
de la planification, la Cour critiquant également le faible niveau d’implication des 
contreparties russes du projet et des DG responsables au stade de la conception.  
L’évaluation et l’audit ont indiqué qu’en raison d’un mauvais état de préparation, 
les projets n’atteignaient parfois pas leurs objectifs généraux de réforme ou ne les 
atteignaient que partiellement.      

Le rapport de la Cour des comptes a montré que la réussite du programme 
TACIS a été compromise, du moins au cours des dernières années, par le manque de 
vision claire, partagée avec le gouvernement, sur le développement souhaitable pour 
la Russie.  Les évaluations 2000 et 2004 de TACIS ont suggéré que les administrations 
partenaires du pays ont l’impression que la Commission ne les considére pas 
vraiment comme des partenaires, les États qui ont réalisé les plus grands progrès 
vers la transition économique, notamment la Russie, doutant à présent de la valeur 
de TACIS (selon la dernière évaluation, un quart des projets TACIS enregistrent 
de mauvais résultats en termes de pertinence ou de durabilité).  L’administration 
russe a montré des signes de plus en plus clairs d’impatience concernant l’approche 
constante suivie par la Commission européenne pour l’« aide au développement » et 
a indiqué sa préférence pour une relation plus symétrique, mettant davantage l’accent 
sur la coopération que sur l’assistance.   

L’implication russe dans les programmes de coopération transfrontalière, les 
programmes de voisinage et les programmes régionaux de l’UE au titre de la nouvelle 
politique de voisinage a été décevante.  Ceci peut s’expliquer par le fait que la Russie 
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n’a pas apprécié d’être mise sur un pied d’égalité avec des États voisins, plus petits.  
L’établissement d’espaces communs, en reconnaissance du partenariat stratégique, 
devrait aider à vaincre les hésitations russes.  On espère, en effet, que la Russie 
jouera, s’il y a lieu, un rôle de leader dans les programmes de coopération régionale.       

Dans l’intérêt d’un plus grand engagement de la Russie dans la coopération 
financière, une attention particulière devra être portée au développement 
d’interventions sur la dotation nationale, dans un esprit de plus grande égalité.  La 
Russie s’est plainte, plutôt ouvertement, que les grandes équipes internationales de 
consultants du secteur privé peuvent se montrer lentes, insensibles et inefficaces (le 
gouvernement a une préférence marquée pour les conseils politiques et le soutien 
fournis par les fonctionnaires des États membres).   Les interventions de plus petite 
envergure, entreprises pour répondre explicitement aux demandes de conseils ou 
d’échanges formulées par la Russie, sont souvent les plus efficaces.  Ceci s’explique 
par le fait qu’elles ne sont pas considérées comme étant imposées, mais plutôt comme 
répondant clairement et de manière flexible aux préoccupations politiques russes.  
L’engagement envers l’application de tels conseils politiques est généralement plus 
grand au niveau régional qu’au niveau fédéral, et a création de bureaux de soutien 
locaux dans certaines régions a permis un dialogue constructif, notamment avec 
d’autres donateurs, dans une diversité de domaines politiques.  Lorsque la Russie 
se sent considérée comme un véritable partenaire, comme dans le cas du partenariat 
pour l’environnement dans le cadre de la dimension septentrionale, son engagement 
ne fait aucun doute, au point même qu’elle engage d’importantes ressources.  L’un 
des projets récents les plus réussis, touchant la formation du personnel de la Banque 
centrale, comportait un important cofinancement russe.      

L’évaluation recommande, chaque fois que cela s’avère possible, d’adopter 
l’approche à l’échelle sectorielle, négociée dans un esprit de partenariat, de préférence 
à l’approche par projet.  Ceci améliorerait l’engagement du bénéficiaire, l’impact 
et la durabilité (une autre recommandation, à première vue paradoxale, est que les 
microprojets financés au titre de programmes de subventions peuvent se révéler 
excessivement efficaces, s’ils sont judicieusement sélectionnés ; la Cour des comptes 
a également fait remarquer que les projets qui ont rencontré le plus de succès étaient 
les petits projets poursuivant des objectifs clairs et simples).   

La négociation de la coopération financière avec Kaliningrad et l’aide 
accordée au nord du Caucase n’ont pas été sans arrière-pensées.  Bien que le Kremlin 
ait témoigné de la reconnaissance pour la solidarité dont a fait preuve l’UE pour 
permettre au nord du Caucase de se redresser, la Russie est sensible à toute suggestion 
d’ingérence de l’UE dans les régions périphériques de la Fédération. 

Les projets de la Commission pour soutenir la société civile ont eu tendance à 
considérer la démocratie et les droits de l’homme comme étant leur objectif déclaré.  
Or, les citoyens russes sont généralement déçus par l’expérience démocratique 
depuis 1991 et considèrent la démocratie comme un concept abstrait, relativement 
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vide de sens dans leur vie quotidienne.  L’expérience a montré que les projets 
de la société civile concentrés sur des questions se rapportant à la vie de tous les 
jours, menés en coopération avec le gouvernement régional en vue, par exemple, 
d’améliorer les services communautaires, semblent avoir le plus d’impact en termes 
tant d’amélioration des services que d’implication des populations locales dans le 
processus démocratique.  Des efforts devront être fournis cependant pour inverser la 
tendance à accorder un financement disproportionné aux organisations étrangères de 
la société civile plutôt qu’aux organisations de la société civile russe.   

La Commission poursuit ses évaluations du programme TACIS en ce qui 
concerne les interventions organisées dans le secteur de la gouvernance, dans le 
domaine de l’eau et des transports, dans le secteur privé et dans le domaine des 
bourses d’étude.  Il est possible que des enseignements doivent être tirés de ces 
évaluations comme des diverses évaluations menées au niveau des projets.    

Autres donateurs 
La Russie n’étant pas considérée comme un pays en développement, le nombre 

de donateurs est relativement limité.  Les principaux sont la Banque mondiale et 
le PNUD, les États-Unis et le Canada et, parmi les pays de l’UE, le Danemark, la 
Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni.  Les agences des 
NU travaillent principalement dans les régions plus défavorisées et enclines aux 
conflits, notamment dans le nord du Caucase.     

Avec un budget de 100 Mio EUR par an, le programme d’USAID se centre 
sur le secteur privé et la démocratie, et sur des interventions dans le secteur de la 
santé par l’intermédiaire d’ONG (USAID commence à intervenir en Tchétchénie par 
le biais d’organisations de la société civile, complétant ainsi le programme d’aide 
humanitaire en cours du département d’État).  Les Pays-Bas préfèrent aussi travailler 
avec et par l’intermédiaire de la société civile.  La Suède intervient principalement 
dans le nordouest de la Russie, notamment au profit d’actions environnementales.  
La Finlande concentre ses travaux sur la Carélie, les régions de Leningrad et de 
Mourmansk et sur Saint-Pétersbourg.  Le Danemark se concentre sur les régions 
proches de la Baltique, notamment Kaliningrad, mais aussi Pskov et Leningrad.                 

Plusieurs donateurs accordent la priorité aux travaux sur le VIH/SIDA et 
contribuent au Fonds mondial.   

Le Royaume-Uni est l’un des rares acteurs externes à travailler principalement 
au niveau fédéral.  Le DFID concentre ses efforts sur quatre grands domaines de 
réforme de l’administration publique.  Le Danemark apporte également son soutien 
au renforcement des capacités dans le secteur public.  

La Banque mondiale est aussi active au niveau fédéral et accordent une 
attention particulière à la transparence et à la responsabilité du gouvernement.  Parmi 
les IFI européennes, la BERD est nettement plus active que la BEI.  Elle travaille 
dans le secteur financier, avec des PME, sur des projets d’énergie et d’infrastructure, 
ainsi qu’avec un nombre d’administrations municipales, notamment les services 
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publics municipaux.  Elle insiste fortement sur le dialogue politique et les conditions 
de réforme.    

La plupart des donateurs ont décidé de réduire considérablement leur 
assistance. Tel est le cas de la Banque mondiale, de l’Allemagne, du Royaume-Uni 
(en trois ans) et de la Suède (d’ici 2010).  Le Canada réfléchit également à une 
stratégie de sortie.  Plusieurs donateurs sortants restent toutefois actifs sur le front 
humanitaire, en particulier en Tchétchénie et dans le nord du Caucase.   

Dans cette dernière région, les NU ont mené une coordination à travers 
un processus d’« appels consolidés » à l’aide humanitaire et à partir de 2006, au 
redressement socioéconomique.  Quelques donateurs ont décidé de s’y associer, la 
Norvège étant le dernier en date. La Suède gère notamment un nombre de projets 
bilatéraux dans le nord du Caucase et a exprimé son souhait de coordonner ses 
activités avec celles de la Commissione européenne. La Commission européenne a 
marqué son accord pour financer un secrétariat visant à promouvoir le dialogue avec 
les autorités régionales sur les questions de gouvernance et à assurer l’harmonisation 
de l’aide accordée par les donateurs en général. 

Tandis que de l’avis de la Cour des comptes, la coordination aurait été trop 
souvent placée sous la responsabilité du bénéficiaire, l’évaluation TACIS a souligné 
que la Russie est l’unique pays dans lequel il existe une sorte de coordination officialisée 
des donateurs.  Suite à la création notamment du secrétariat des donateurs pour la 
réforme de l’administration publique, financé par le DFID, à Moscou, il existe une 
très grande concordance entre le soutien apporté à la gouvernance et l’aide octroyée 
à la réforme de l’administration publique.  À titre d’exemple, en automne 2005, 
les donateurs ont attendu les résultats des négociations entre la Banque mondiale 
et le gouvernement russe concernant un prêt pour la réforme du système judiciaire 
avant de décider eux-mêmes d’apporter ou non leur contribution à ce secteur et dans 
l’affirmative, de se prononcer sur le type d’assistance. 

La Délégation organise des réunions de coordination de l’UE trois ou quatre 
fois par an, auxquelles s’ajoute toute une série d’actions de coordination organisées 
par le Secrétariat des donateurs, le bureau des NU et d’autres donateurs bilatéraux. 

STRATEGIE DE REPONSE DE LA CE 
Quinze ans après la transition, la relation entre l’UE et la Russie ne peut et ne 

devrait plus être celle d’un donateur et d’un bénéficiaire.  Les espaces communs ont 
été établis dans un esprit de coopération et d’auto-intérêt mutuel, les feuilles de route 
définissant l’agenda de la coopération entre les partenaires stratégiques.  L’UE et la 
Russie s’engagent maintenant dans un nouveau dispositif contractuel destiné à bâtir 
le cadre juridique d’un partenariat stratégique.      

L’UE veut un engagement contructif et mutuellement avantageux avec les 
éléments progressistes du gouvernement russe, du monde de la politique et de la 
société, dans le cadre fourni par l’accord de partenariat et de coopération (APC) et les 
espaces communs, et propose aide et encouragement afin de résoudre les problèmes 
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soulevés par la situation dans le nord du Caucase. 
Combinaison de mesures politiques  
L’annexe 3 est une représentation schématique des relations qu’entretiennent 

la Fédération de Russie et la Commission européenne dans le cadre de l’accord de 
partenariat et de coopération actuel et des espaces communs.  

Les relations de l’UE avec la Russie reposent sur un large éventail de politiques 
communautaires, y compris des politiques extérieures telles que la politique 
étrangère et de sécurité commune, la politique européenne de sécurité et de défense 
et la politique commerciale; les aspects externes des politiques communautaires en 
matière d’énergie, de transport et d’environnement ainsi que la dimension externe 
des politiques relatives à la liberté, à la sécurité et à la justice. 

La Commission européenne a pour mission de dresser un itinéraire jusqu’à 
la réalisation des objectifs de l’UE, exprimés à travers les espaces communs, en 
déployant la combinaison complète des mesures et instruments à sa disposition. L’UE 
étend donc à la Russie une participation à son marché intérieur, un soutien massif à la 
réforme politique, économique et sociale ainsi qu’à la lutte contre les menaces pour 
l’environnement et la sécurité, et la chance de participer à une diversité de programmes 
de l’UE. Tous les services de la Commission sont virtuellement impliqués, de même 
qu’une diversité d’institutions européennes telles qu’Europol, Eurojust, Frontex, la 
Fondation européenne pour la formation et l’Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies. Un cadre est fourni par les espaces communs.   

Espace économique commun        
Une part importante des produits russes qui entrent sur le marché communautaire 

bénéficie du système de préférences généralisées (SPG), en attendant que la demande 
déposée par la Russie en vue de bénéficier de la clause de préférence sociale du SPG 
soit examinée. Les importations de l’UE en provenance de Russie sont, dans une 
large mesure, déjà libéralisés et les restrictions restantes font actuellement l’objet 
d’un examen; l’espace économique commun vise à établir un marché ouvert et 
intégré entre la Russie et l’UE. Une série de dialogues officiels sont établis en tant 
que forums dans le but de promouvoir les changements nécessaires et d’identifier les 
domaines de coopération pratique (cf. annexe 3). La Russie est encouragée à aligner 
sa législation sur l’acquis européen et à prendre les mesures pour faciliter le commerce 
en général et dans le contexte de sa future adhésion à l’OMC en particulier. Les IED 
européens en Russie sont largement en-deçà de ce qu’ils pourraient être et la Russie 
est encouragée, par le truchement des dialogues engagés, à améliorer son climat 
d’investissements. Les questions douanières sont également d’intérêt à cet égard. 
En même temps que les travaux sur l’espace économique commun, la Commission 
aspire à une coopération dans le domaine de l’emploi et des questions sociales en 
général et à encourager, le cas échéant, la convergence avec les normes de l’UE afin 
de promouvoir effectivement la dimension sociale de l’espace économique commun. 
La feuille de route considère la table ronde des industriels UE-Russie comme le 
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principal partenaire d’affaires pour plusieurs des dialogues. On peut soutenir que 
l’introduction progressive des nouvelles technologies et d’une nouvelle culture 
d’entreprise et de gestion compte parmi les meilleures façons d’aider la Russie à se 
transformer. 

Le dialogue sur l’énergie est destiné à garantir la sécurité énergétique et la 
stabilité des prix tant dans l’UE qu’en Russie. L’idée est de construire une relation 
plus étroite dans le domaine de l’énergie, de poursuivre l’ouverture et l’intégration 
des marchés de l’énergie et de tendre vers le respect des normes environnementales. 
Ce dialogue est l’occasion d’aborder des questions d’intérêt commun (compris la 
coopération en matière d’économies d’énergie, de rationalisation de la production 
et d’infrastructures de transport), d’encourager les investissements et, de manière 
générale, d’améliorer les relations entre pays producteurs et pays consommateurs. 
L’UE encourage la Russie à ratifier la Charte sur l’énergie. À la lumière du protocole 
de Kyoto, la Commission travaille à une diversification de l’utilisation de l’énergie 
en Russie et à un accroissement de l’efficacité énergétique dans la production et 
la consommation. L’UE entend encourager la Russie à mettre ses réacteurs de la 
première génération hors service et à améliorer sa gestion des déchets nucléaires. Un 
accord sur le commerce des matériaux radioactifs est possible. 

Allant du changement climatique à l’eau en passant par les forêts et la 
biodiversité, les questions dans le domaine de l’environnement sont intégrées 
dans un nombre de dialogues et de consultations avec la Russie (cf. annexe 3). 
La biodiversité et le changement climatique comptent parmi les quatre domaines 
prioritaires du sixième programme d’action pour l’environnement de l’UE. La Russie 
est un partenaire important dans l’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau. 

Le dialogue en matière de transport sert à débattre de questions d’intérêt 
commun à travers tous les modes de transport et à chercher à rapprocher les 
législations, le cas échéant. En ce qui concerne l’infrastructure, l’intention est 
d’améliorer les flux de transport en traitant les goulets d’étranglement techniques et 
administratifs, ainsi qu’en encourageant les connexions entre transports. Le dialogue 
prépare le terrain de la coopération dans le domaine de l’aviation (notamment dans 
des projets d’infrastructure et des projets industriels tels que le nouveau système de 
gestion du trafic aérien, SESAR, qui est proposé) et pour la conclusion éventuelle et 
la mise en œuvre d’un accord global sur l’aviation entre la Fédération de Russie et 
l’UE. Une telle coopération dépend de la résolution de la question des vols sibériens 
excessifs. 

La coopération est en train d’être renforcée dans d’autres domaines 
relevant de l’espace économique commun, y compris les services financiers, les 
télécommunication, les activités spatiales et le lancement d’engins spatiaux. 

Espace commun de liberté, de sécurité et de justice 
La coopération avec la Russie dans le domaine de la sécurité est de plus en 

plus étroite et plusieurs dialogues d’espace commun ont commencé à promouvoir 
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également la coopération dans le domaine de la justice et de la liberté (cf. annexe 3).  
Le conseil du partenariat permanent Justice et Affaires intérieures d’octobre 

2005 a mis en évidence un certain nombre de domaines prioritaires pour la future 
coopération : la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité (notamment la 
pornographie enfantine), la sécurité des documents, la coopération judiciaire, la 
gestion des frontières et les drogues. Signé en 2000, le plan d’action sur des actions 
communes visant à combattre la criminalité organisée, spécifiquement conçu pour 
la Fédération de Russie, vient d’être intégré dans la feuille de route. Le réseau 
d’officiers de liaison de l’UE, mis en place à Moscou, constitue un instrument utile 
pour la mise en œuvre du plan d’action. L’accord de coopération Europol-Russie 
de novembre 2003 permettra l’instauration d’une coopération intensifiée dans la 
lutte contre les activités criminelles transnationales, notamment la traite des êtres 
humains, le blanchiment d’argent et le trafic de drogue. Par ailleurs, les deux parties 
sont convenues de renforcer la coopération entre FRONTEX et les services fédéraux 
russes chargés de la sécurité aux frontières et d’examiner la possibilité de conclure 
un accord entre EUROJUST et le ministère public russe. L’UE fournit une aide en 
faveur de mesures anticorruption en Russie et de la réforme du système judiciaire 
russe en général. 

À la suite de la signature de l’accord sur l’assouplissement des procédures 
en matière de visas en 2006, le dialogue mené sur cette question se poursuivra afin 
d’examiner les conditions afférentes à la mise en place, à long terme, d’un régime de 
voyages sans obligation de visas. Un accord de réadmission, également été signé en 
2006, renforcera la coopération actuelle dans le domaine de la gestion des migrations. 

Des consultations ont été établies avec la Russie dans le domaine des droits 
de l’homme, et des acteurs non étatiques sont également consultés dans ce contexte. 
Un dialogue avec le Conseil de l’Europe et l’OSCE concernant la Fédération existe 
et vise à faire observer les normes et standards convenus au niveau  international. 

Espace commun de sécurité extérieure 
La coopération est en passe d’être renforcée dans les cinq domaines prioritaires 

mis en évidence dans la feuille de route : renforcement du dialogue et de la coopération 
sur des questions internationales, lutte contre le terrorisme, non-prolifération des 
armes de destruction massive (par exemple, l’UE encourage la Russie d’accepter 
que les nouveaux états membres et les pays qui vont accéder prochainement à l’UE 
fassent partie des groupes de régime de contrôle de l’exportation tels que les groupes 
de fournisseurs en matière nucléaire, le régime de contrôle de la technologie des 
missiles et l’accord de Wassenaar) ainsi que la gestion des crises et la protection 
civile. Un effort particulier est fourni pour assurer la sécurité des régions limitrophes 
de la Russie et de l’UE (notamment les conflits « gelés » de Transnistrie, Abkhazie, 
Ossétie du Sud et Nagorno-Karabakh).  Pour le Caucase du Nord, la Commission 
a donné suite à l’engagement d’aider la Russie à résoudre le conflit, que l’UE a 
exprimé dans le cadre de la PESC, par le biais du programme d’action en faveur du 
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Caucase du Nord. 
Espace commun de recherche et éducation, y compris les aspects culturels 
La Commission compte créer un espace européen de recherche véritablement 

global grâce à la mise en œuvre de l’accord de coopération scientifique et technique 
signé entre la CE et la Russie. Des dialogues doivent à présent être ouverts dans 
le cadre de l’espace commun de recherche et d’éducation, y compris les aspects 
culturels. La Russie a toutefois obtenu la possibilité de participer, pendant un certain 
temps, à plusieurs programmes de l’UE. Le programme-cadre de recherche et de 
développement prévoit le cofinancement de la participation russe par la Commission, 
comme s’il s’agissait d’un État membre de l’UE, tandis que le septième programme-
cadre permet aux pays tiers de participer au processus de prise de décision. Même 
si la Russie a profité d’une manière globalement satisfaisante des fonds mis à 
disposition au titre du sixième programmecadre, la Commission cherche à améliorer 
la coopération au titre du septième programme-cadre. Au nombre des autres activités 
importantes, il convient de citer la mise en œuvre du programme INTAS pour la 
promotion de la coopération avec les scientifiques des Nouveaux États Indépendants 
(NEI) et les nouvelles possibilités offertes par le centre scientifique et technologique 
international de Moscou aux scientifiques spécialisés dans l’armement de mettre 
à profit leurs compétences. Des efforts supplémentaires seront déployés dans la 
perspective d’une collaboration avec la Russie dans le domaine de la navigation par 
satellite via GALILEO.  

En matière d’éducation, tant la CE que la Russie participent au processus de 
Bologne en vue de créer un espace européen d’enseignement supérieur d’ici 2010. 
Plus généralement, les programmes universitaires de la CE, les échanges d’étudiants 
Erasmus Mundus et les programmes Jeunesse encouragent le contact avec la nouvelle 
génération russe. Dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage tout au 
long de la vie, en particulier, la Fondation européenne pour la formation offre des 
conseils et un soutien aux autorités russes.  

En revanche, la coopération culturelle avec la Russie est moins avancée pour 
l’instant. Il n’en demeure pas moins qu’une coopération avec la Russie par le biais 
du programme Culture de l’UE peut être envisagée.    

La CE est attachée à l’application du régime transitoire pour Kaliningrad. 
Loin de se limiter à la gestion efficace des questions de transit, la CE plaide en faveur 
d’un élargissement des domaines de coopération concernant l’oblast, notamment au 
développement socio-économique et aux défis communs tels que l’environnement et 
la santé. 

L’UE invite la Russie à coopérer avec l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’OSCE 
en vue de favoriser la stabilité, la transparence et l’État de droit en Tchétchénie, 
d’enquêter sur des cas de violation des droits de l’homme et de poursuivre les 
responsables. L’UE est le premier fournisseur d’aide humanitaire dans le Nord du 
Caucase et a engagé des fonds dans le cadre du programme TACIS afin de contribuer 
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à la reconstruction de la région. 
La Commission participe au Partenariat pour l’environnement dans le cadre 

de la dimension septentrionale et y a alloué une enveloppe régionale. Font partie de 
la dimension septentrionale les États membres de l’UE, la Fédération de Russie, la 
Norvège et l’Islande. La BERD fait fonction de secrétariat et fournit d’importantes 
ressources financières. L’objectif de la dimension septentrionale est de renforcer le 
dialogue et la coopération sur des questions concernant une région qui s’étend de 
l’Oural au Groenland, en passant par la mer Baltique, le nord-est de la Russie et les 
régions arctiques européennes et d’assurer l’utilisation optimale des fonds publics et 
privés mobilisés pour y apporter des réponses. 

Instruments financiers 
Afin d’aider à réaliser les objectifs de politique extérieure de l’UE, plusieurs 

instruments financiers doivent être mis à la disposition de la Commission européenne 
conformément aux nouvelles perspectives financières pour  2007-2013.    

Il est peu probable que le total des ressources disponibles pour la coopération 
financière avec la Russie, tous instruments et programmes nationaux, régionaux, 
transfrontaliers et thématiques confondus, soit nettement supérieur aux niveaux 
antérieurs de l’assistance fournie au titre de la dotation nationale unique du passé. 
Le défi consistera à faire en sorte qu’une dotation, somme toute modeste, génère un 
impact maximal en termes d’objectifs stratégiques. Quel qu’ait été l’impact TACIS 
et des autres instruments dans le passé, il serait inadéquat aujourd’hui, compte tenu 
de la taille et de la performance actuelle de l’économie russe, de considérer les effets 
directs sur le développement économique ou les indicateurs sociaux comme étant 
l’objectif de principe de la coopération (sauf éventuellement dans le cas du Caucase 
du Nord ou celui de Kaliningrad).    

Instrument européen de voisinage et de partenariat 
L’IEVP sera le principal instrument financier pour soutenir la mise en œuvre 

du partenariat stratégique avec la Russie. Il inclura une dotation nationale pour la 
Russie ainsi que des composants régionaux et transfrontaliers. Un document de 
stratégie distinct sera établi pour chacun d’eux. Des crédits provenant de l’instrument 
de sécurité nucléaire, de l’instrument pour la démocratie et les droits de l’homme 
et de plusieurs programmes thématiques seront également disponibles pour une 
coopération financière avec la Russie. 

Afin d’étendre ces instruments à la Russie, la Fédération devra accepter les 
dispositions générales applicables à la coopération financière avec la Commission, 
qui prévoient, entre autres, la signature de l’accord cadre général couvrant une telle 
coopération. 

Dotation nationale 
La dotation nationale prévue pour la Russie s’élèvera à environ 30 millions 

d’euros par an (soit moins de la moitié de la dotation annuelle moyenne accordée 
à la Russie ces dernières années au titre du programme TACIS). Ce montant a été 
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jugé adéquat pour promouvoir les objectifs politiques au lieu de le définir en tant 
que résultat de l’application d’un critère démographique ou économique prédéfini. 
L’objectif global de la dotation nationale est de cimenter le partenariat stratégique avec 
la Russie. Il sera consacré à la dispense de conseils politiques sélectionnés avec soin, 
à la fourniture d’un soutien institutionnel ou à l’exercice d’autres actions destinées 
à renforcer ce partenariat. Les actions financées pour soutenir les espaces communs, 
la pièce maîtresse du partenariat, répondront aux feuilles de route correspondantes.  

Une partie de la dotation nationale sera réservée à des objectifs de redressement/
développement et de sécurité par le biais d’un transfert de ressources/investissements 
plus classiques dans deux régions en particulier. 

Dans le Caucase du Nord, la coopération financière de la CE aura pour 
objectif de soutenir la stabilisation, le redressement et, en finalité, le développement 
socioéconomique de la région. La dotation nationale servira, dans la mesure du 
possible, à relier les activités actuelles d’atténuation de la misère et de réhabilitation, 
qui sont financées au titre d’ECHO, au redressement et éventuellement au 
développement à long terme (LRRD), en particulier en Tchétchénie.  

À Kaliningrad, l’objectif sera de garantir la réalisation du potentiel de 
développement socio-économique de l’oblast et de la région avoisinante. Il sera tenu 
compte du financement important qui a déjà été alloué à l’oblast ces dernières années. 

Les décisions relatives au choix des priorités stratégiques qui feront l’objet 
d’une coopération financière dans le cadre des espaces communs seront prises sur la 
base du dialogue entre la Commission et le gouvernement russe. La création d’une ou 
de plusieurs structures liée(s) à l’administration russe (associée(s) aux coordonateurs 
des espaces communs) faciliterait la conclusion d’un tel accord avec la Commission. 

Les ressources étant limitées, les actions doivent être classées par ordre de 
priorité en fonction de la probabilité qu’elles ont de contribuer directement à la 
réalisation des objectifs stratégiques. Afin d’éviter une trop grande dispersion des 
fonds modestes, un accord visant à concentrer la coopération financière sur un nombre 
limité d’actions sera passé. (L’octroi de subventions en vue de financer des contrats 
de travail pour des projets d’infrastructures n’est pas prévu, même si une exception 
pourrait être faite pour le Caucase du Nord.) Le Kremlin a entrepris un certain nombre 
de projets qualifiés de « nationaux », destinés notamment à moderniser l’économie 
russe, à renforcer l’efficacité de l’État, à résoudre le problème démocratique, à 
moderniser le secteur des soins de santé, à améliorer la qualité de l’enseignement 
et à développer les infrastructures. Certains d’entre eux, ainsi que les politiques y 
afférentes, sont exposés dans la section 3. Ils présentent un intérêt particulier pour la 
stratégie et les objectifs poursuivis par l’UE en Russie. Lorsque les objectifs de l’UE 
et de la Russie sont semblables, il convient, pour des considérations d’efficacité, de 
chercher à compléter et, s’il y a lieu, de contribuer directement à ce type de projets 
nationaux. 

Pour des considérations d’efficacité, l’accent sera mis sur une analyse 
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contextuelle rigoureuse en se servant de l’analyse économique réalisée par des 
organisations internationales spécialisées ou d’autres États membres de l’UE en plus 
de l’analyse effectuée par la Commission elle-même. La coordination avec les autres 
donateurs sera renforcée, tant en amont qu’en aval, dans l’intérêt d’une meilleure 
complémentarité et d’une plus grande cohérence. 

Les domaines correspondant aux espaces communs dans lesquels le soutien 
s’est concentré au cours de la période de 2000 à 2006 au titre du programme TACIS 
et d’autres instruments seront pris en compte pour la planification des interventions, 
tout comme le degré de réussite de l’assistance passée, en particulier à la lumière 
d’évaluations récentes ou en cours.  

La Russie sera invitée à démontrer son engagement en apportant un 
cofinancement ou des contributions en nature, le cas échéant. Les autorités russes 
sont tenues à tout le moins de faciliter la mise en œuvre des actions financées. En cas 
d’équivoque sur leur volonté de mener à bien les activités dans un secteur donné, les 
fonds ne devraient pas être engagés. 

La Russie pourrait bénéficier d’une aide pour sa participation à des programmes, 
des agences ou des réseaux communautaires, pour autant que ceux-ci soient ouverts 
à ce pays. 

Une partie des crédits pourrait être utilisée pour le financement de prêts  
par la BIE, la BERD ou d’autres IFI, peut-être par le biais de contributions au 
Fonds d’investissements en faveur de la politique de voisinage. S’il ne faut pas 
s’attendre à ce que les bonifications d’intérêts soient considérées comme étant 
appropriées ou nécessaires en Russie, elles pourraient cependant être utiles dans 
certaines circonstances exceptionnelles afin de favoriser les investissements par les 
institutions financières internationales. Ce pourrait être le cas lorsque des intérêts 
essentiels de l’UE sont en jeu et que le lancement d’un projet serait difficile sans cette 
aide. Il serait notamment possible d’y recourir pour des projets dans les domaines 
de l’environnement (gestion de l’eau et des déchets ou pollution industrielle), de 
l’énergie (particulièrement dans le secteur des sources d’énergie renouvelables 
et de l’efficacité énergétique) et du transport (pour mobiliser des fonds en faveur 
d’infrastructures indispensables, telles que les mesures transfrontalières relatives à 
des axes de transport prioritaires). En cas de recours au système de la bonification 
d’intérêts, celui-ci s’accompagnera d’un certain nombre de conditions visant à éviter 
tout effet indésirable. 

La délégation en place à Moscou entretient des contacts très intenses avec 
les acteurs non étatiques. Il est établi que l’implication de la société civile dans 
la coopération financière pourrait aider à soutenir le développement des espaces 
communs. 

Les questions transversales, telles que l’égalité entre hommes et femmes, 
l’environnement, les droits de l’homme et les droits des peuples indigènes et des 
minorités, seront prises en considération dans le modèle des interventions.  
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L’objectif général poursuivi par la dotation nationale étant d’enraciner un 
partenariat stratégique, l’un des indicateurs de réussite de la stratégie par pays 
serait la faisabilité, grâce à la coopération financière, de la réalisation des objectifs 
stratégiques convenus dans les feuilles de route. Cependant, il convient d’être réaliste 
et d’accepter qu’il sera la plupart du temps difficile, ne fût-ce qu’en raison de la 
taille du pays, de son économie et de son gouvernement, d’attribuer directement 
les progrès accomplis à la coopération financière avec la Commission européenne. 
Il n’en demeure pas moins que le partenariat stratégique avec la Russie devrait 
s’accompagner d’un certain niveau de coopération financière afin de contribuer à la 
réalisation d’objectifs stratégiques qu’il serait sinon difficile d’atteindre. 

Programme régional (voisinage oriental) 
La participation de la Russie au programme régional TACIS a été limitée et 

garantir le concours total de ce pays aujourd’hui peut relever du défi. Les signes 
perçus récemment sont cependant plus encourageants, et des domaines éligibles au 
soutien pour 2007-2010 semblent présenter un intérêt certain pour la réalisation d’au 
moins trois espaces communs, en l’occurrence l’espace économique commun et 
l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Ces domaines sont: 

- les transports, l’énergie et les questions de commerce et d’investissement;  
- la coopération dans le secteur de l’environnement (eau (initiative de l’UE 

dans le domaine de l’eau), forêts, centres environnementaux régionaux et les 
conséquences régionales de la pollution industrielle); 

- les questions de liberté, de sécurité et de justice (gestion des frontières et de 
la migration, douanes et lutte contre la criminalité organisée et la toxicomanie); 

- les activités intercommunautaires, par le biais des organisations de la société 
civile; 

- et les activités de déminage (il existe des économies d’échelle dans le 
financement des activités dans ce domaine sur une base régionale, réunissant ainsi 
l’expertise et l’expérience techniques ; un financement de niveau national sera 
néanmoins probablement aussi requis).    

Un certain soutien peut être envisagé par le biais du programme régional à 
dimension septentrionale, dont les objectifs sont compatibles avec ceux du programme 
régional et au titre duquel il devrait être possible d’accorder une attention particulière 
au nord-ouest de la Russie au cours de la période de l’après-2006. 

Programme de coopération transfrontalière/Programme de voisinage 
Plusieurs républiques et oblasts russes pourront participer à six programmes 

de voisinage proposés dans le cadre de l’IEVP: 1) mer de Barents et mer Baltique, 
2) Carélie et sud-est de la Finlande/Russie, 3) Estonie/Lettonie/Russie, et 4) 
Lituanie/Pologne/Russie (ce dernier groupe étant particulièrement important pour le 
développement de Kaliningrad). La Russie s’est montrée intéressée par la planification 
des programmes de voisinage. Les programmes transfrontaliers devraient présenter 
un intérêt pour la réalisation de l’espace économique commun et de l’espace commun 
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de liberté, de sécurité et de justice en particulier. Quatre objectifs globaux seront 
poursuivis:  

-promouvoir le développement économique et social dans les zones frontalières ;  
- traiter les défis communs dans divers domaines tels que l’environnement, la 

santé publique ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité organisée et 
notamment des drogues (réduction du trafic et de la demande) ;  • amélioration de 
l’efficacité et de la sécurité des frontières ; et 

- stimulation des contacts de type intercommunautaire.  
Certains programmes devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la 

dimension septentrionale. 
Programme à l’échelle régionale 
Un programme régional global couvrira l’ensemble du voisinage, de même que 

la Russie. Ce programme inclura une dotation réservée au tout nouveau programme 
TEMPUS sur le territoire formé par les pays du voisinage et la Russie, ainsi qu’à 
un nouveau système de bourses d’étude pour étudiants qui s’adressera aussi à la 
population estudiantine russe. 

La Russie a souligné l’importance des contacts intercommunautaires pour les 
espaces communs. Même si l’attribution des bourses Erasmus Mundus à des étudiants 
russes n’a pas été aussi élevée qu’escompté, les échanges académiques et estudiantins 
renferment un grand potentiel de création de contacts et de connaissances partagées. 
C’est pourquoi une enveloppe de 9 millions d’euros, qui aurait autrement été intégrée 
à la dotation nationale de la Russie, a été ajoutée au programme régional pour l’IEVP, 
et plus précisément à la part russe de l’enveloppe réservée dans ce programme à 
TEMPUS et aux bourses d’études dans le cadre de la politique voisinage. La dotation 
russe pour le programme TEMPUS et pour les bourses d’études s’élève donc à 
quelque 27 millions d’euros par an.  

Le programme à l’échelle régionale inclura une dotation pour TAIEX et pour 
le jumelage qui est, aujourd’hui aussi, étendu à la Russie. 

Instrument de démocratie et des droits de l’homme 
Cet instrument a notamment pour objectif de renforcer le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, d’aider les victimes de mesures de répression 
ou de mauvais traitements et d’œuvrer en faveur de la démocratie. Par ailleurs, il 
vise à encourager le rôle de la société civile dans la défense des droits de l’homme, 
du soutien aux réformes démocratiques et dans la prévention des conflits. Des 
subventions seront accordées à la société civile et à des organisations internationales, 
notamment à certains organes des Nations unies. 

Les projets financés au titre du présent instrument doivent présenter un intérêt 
particulier pour l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice, et contribuer 
notamment au renforcement de la démocratie et à la défense des droits de l’homme. 

Instrument de sécurité nucléaire 
Une assistance aux autorités réglementaires et aux opérateurs nucléaires dans 
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toute la région du voisinage sera fournie au cours de la période de 2007-2013 dans 
le but, en particulier, d’améliorer, d’une part, la sécurité des installations nucléaires 
civiles et, d’autre part, la gestion, le stockage et l’évacuation des déchets nucléaires. 
Compte tenu de la taille du secteur nucléaire en Russie, les niveaux antérieurs 
d’assistance à la Fédération devront probablement être maintenus.    

Une aide pourrait être libérée, par exemple, pour soutenir la destruction 
des vestiges de la flotte arctique, notamment des sous-marins et autres vaisseaux 
nucléaires qui constituent toujours une menace considérable pour la sécurité. Il est 
extrêmement important de répondre à de tels défis pour l’espace commun de sécurité 
extérieure.  

La dimension septentrionale peut nécessiter des ressources supplémentaires 
dans le nord-ouest de la Russie afin de réduire le risque de pollution nucléaire (en 
provenance notamment des bases nucléaires et des sous-marins obsolètes). 

Instrument d’aide humanitaire 
Depuis plus de dix ans, l’office humanitaire de la CE (appelé aujourd’hui DG 

ECHO) soutient, dans la région du Caucase du Nord, des projets visant à répondre 
aux besoins d’urgence découlant de la guerre en Tchétchénie, € 172 m ayant été 
alloués depuis 1999 au profit des victimes du second conflit. Les priorités actuelles 
sont, entre autres, l’assistance aux personnes déplacées en Ingouchie et au Daghestan, 
ainsi qu’à la population locale tchétchène elle-même : protection, distribution de 
nourriture et de denrées non alimentaires, soins médicaux, abri, eau et installations 
sanitaires, enseignement primaire, activités génératrices de revenus et divers projets  
psychosociaux. Quelque € 500 000 ont été alloués aux campagnes de sensibilisation 
aux dangers des mines. L’aide humanitaire restera garantie aussi longtemps que 
nécessaire même si les conditions sont difficiles, à l’exception toutefois de toute 
situation présentant un risque intolérable.     

Instrument de stabilité 
L’instrument de stabilité s’appliquera principalement dans des situations de 

crise politique, de catastrophes causées par l’homme ou de catastrophes naturelles. Il 
est conçu dans le but de fournir une réponse efficace, opportune, flexible et intégrée 
aux besoins imprévus jusqu’au moment où une coopération normale peut être reprise 
au titre des instruments politiques ordinaires. Il est également conçu pour permettre 
à la Communauté de supporter des mesures visant à prévenir le conflit violent et à 
financer des mesures communautaires accompagnant des initiatives adoptées par le 
Conseil dans le cadre de la PESD. Il pourra donc être utilisé pour fournir une aide si 
une possibilité de contribuer à éviter un nouveau conflit ou d’œuvrer en faveur de la 
stabilisation se présente à l’improviste.  

 
Les crédits alloués à cet instrument seront divisés entre les opérations à court 

terme (jusqu’à 18 mois) visant à faire face à des situations de crise et les activités 
transrégionales à plus long terme destinées à avoir lieu dans des conditions de relative 
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stabilité et ayant pour objet de lutter contre la prolifération des armes de destruction 
massive et, plus généralement, contre la criminalité organisée. Bien que les crédits 
soient limités, les actions entreprises au titre de l’instrument de stabilité peuvent 
compléter celles qui sont financées au titre de l’IEVP pour la Russie, en particulier 
celles qui ont été conçues en vue de soutenir l’espace commun de liberté, de sécurité 
et de justice ou l’espace commun de sécurité extérieure et toute mesure en faveur de 
la reconstruction du Caucase du Nord. 

 
PESC 
Un financement limité peut également être mis à disposition au titre de la 

PESC pour les questions de sécurité et de stabilité qui présentent un intérêt pour 
l’espace commun de sécurité extérieure.  

Programmes thématiques  
Le programme « Migration et asile », qui vise à soutenir les gouvernements 

des pays tiers dans leurs efforts d’amélioration de la gestion des flux migratoires et 
à combattre la migration illégale ainsi que la traite des êtres humains, présente un 
intérêt particulier pour l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice.  

Le programme en faveur de l’environnement et de la gestion durable des 
ressources naturelles permettra de soutenir des projets en Russie en dehors du 
dialogue environnemental mené dans le cadre de l’espace économique commun. Les 
appels à propositions lancé au titre du programme « Investir dans les ressources 
humaines », et notamment les appels à propositions prévus pour lutter contre le VIH/
SIDA en Europe de l’Est, peuvent contribuer à atteindre certains objectifs de l’espace 
commun.   

Le programme en faveur des acteurs non étatiques complétera l’instrument 
de démocratie et des droits de l’homme et contribuera de ce fait à promouvoir la 
démocratie et les droits de l’homme au titre de l’espace commun de liberté, de 
sécurité et de justice. 
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Annex 1 
Russia at a glance 
 

 

 

 

                              

 
 
Political 
Russia is characterised by a powerful bureaucracy, increasingly dominated by 

the Kremlin, a legal system described by some as politically-biased, powerful and 
repressive law enforcement agencies and a relatively weak civil society.  Indeed, 
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civil society organisations have effectively been sidelined, freedom of expression 
is tolerated only within limits, and the media is forced to exercise a prudent self-
censorship.  The human rights situation throughout Russia is of particular concern, 
despite international commitments entered into by the Federation, while Russian 
citizens are not generally sensitive to political or civic rights issues.         

The Yukos affair provides the most high profile recent example of a tendency 
to state intervention in the economy, its clumsy handling demonstrating the selective 
application of the rule of law and the absence of a truly independent judiciary.  
Meanwhile the Kremlin is the majority shareholder in Gazprom – a company which 
controls a fifth of the world’s gas reserves - and seems determined to ensure that it 
soon has the controlling stake. 

Power is increasingly concentrated within the Presidential administration.  
The Duma remains quiescent, and the role of the recently-instituted Public Chamber 
in relation to the Duma itself is unclear.  The selection of members for the Public 
Chamber is largely oriented by the President, and it appears that a number of human 
rights institutions will want little to do with it.  Political opposition remains weak 
and fractious.  In a climate of apparently politically-motivated fiscal and criminal 
investigations, possible successors remain conspicuous by their absence, while party 
political rivalry appears to be a mask for the struggle between rival clans for control 
of the national wealth.                    

A decade and a half on from transition, Russia is thus some way from being 
a truly plural society.  It ranks low on the Freedom House democracy scale.  Many 
observers express increasing concern about recent constitutional change (for 
example, the nomination by the President of regional governors and the ability that 
the Kremlin now has to dissolve regional Dumas), and the position of the judiciary in 
particular.  Still, the President has announced that he will not seek a third term when 
his mandate expires in 2008 (which would require a change in the constitution).   

A decade of conflict and instability in Chechnya has hampered governance 
and largely destroyed civilian infrastructure.  Massive unemployment and a general 
breakdown of social services – including education – provoke disaffection and 
disorder.  It is far from clear that the conflict can continue to be contained, and there 
is some risk that it will continue to affect the North Caucasus region for some years 
to come, if not to worsen; there have been a number of terrorist incidents throughout 
Russia in recent years, notably the bombing of apartment blocks in Moscow and 
the notorious Beslan siege.  Chechnya remains characterised by low-intensity armed 
conflict, severe restrictions on the application of the rule of law, continuing rights 
violations, compounded by the inability of media and civil society to mediate between 
federal authorities and their Chechen allies and the local population, tensions between 
communities, an absence of non-violent disputeregulation mechanisms, all on top of 
flagrant socio-economic inequalities.  Small arms and landmines will continue, post-
conflict, to pose a formidable threat to human security, life and livelihood.     
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Given the relatively fragile hold exercised by the Russian authorities on a 
sprawling and multiethnic Federation, further regional or sub-regional conflict 
cannot be ruled out in the coming period.      

 
Economic    
Macroeconomic performance 
Economic growth in the past five or six years in Russia has been impressive 

on any measure, and remains strong.  2005 will be the sixth straight year of strong 
growth after the 1998 crisis, with the average annual GDP growth rate for 1999-2004 
standing at almost 6.8%, translating into a cumulated real GDP growth of almost 
50%      

Russia: key macroeconomic indicators 1998-2005 
  
1998 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

GDP, real % growth -5.3 6.4 10.0 5.1 4.7 7.3 7.1 5.7(S1/05) 

Industrial production, 
real % growth -5.2 11.0 11.9 4.9 3.7 7.0 7.3 3.91(01-10/05) 

Fixed investments, real 
% growth -12.0 5.3 17.4 8.7 2.6 12.5 10.9 9.9 (1-10/05) 
Unemployment, %, end 
of period 11.8 11.7 10.2 9.0 7.1 8.9 7.6 7.6  (10/05) 

Exports, $ billion 74.4 75.6 105.0 101.9 107.3 135.9 183.5 199.7 (01-10/05) 

Imports, $ billion 58.0 39.5 44.9 53.8 61.0 76.1 96.3 96.9 (01-10/05) 
Current account, $ 
Billion 0.2 24.6 46.8 33.9 29.1 35.4 60.1 69.1 (1-09/05) 

Current account, % of 
GDP 0.1 12.7 18.0 11.0 8.5 8.2 10.3 11 (1-09/05) 

Inflation (CPI), 
12-month % change 84.4 36.5 20.2 18.6 15.1 12.0 11.7 11.2 (01-11/05) 

Fed. Govt. balance, % 
of GDP -5.9 -1.4 1.2 3.0 2.3 1.7 4.4 7.6   (1-09/05) 
Foreign currency debt, 
% of GDP 50.1 87.7 55.3 44.4 36.2 25.7 19.6 12.5 (9/05) 
Forex and gold 
reserves, US$ bn 12.2 12.5 27.9 36.6 47.8 76.9 124.5 168.4 (11/05) 

Nominal exch. rate to 
US$ (end year) 20.65 27.00 28.16 30.14 31.78 29.45 27.74 28.78 (11/05) 

Nominal exch. rate to 
EUR (end year)  27.23 26.14 26.49 33.11 36.82 37.81 33.94 (11/05) 

Real effective exch. 
rate, % change    18.7 3.3 3.5 7.8 9.3 (1-10/05) 

Source: various official  
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*Partial figures for 2005, period indicated in brackets  extraction companies, 
but in the accounts of their affiliated trading arms.  As a result exportoriented 
industries are under-represented in figures for industrial production, and industry as 
a whole is under-represented in the national accounts (while the trade and service 
sectors are overrepresented).  There have been attempts to correct these distortions.  
In a World Bank analysis the share of industry increases from 27% to 41%, and the 
oil and gas sector’s share of GDP rises from around 8% in the Goskomstat data for 
2000 to just above 19%  Similar estimates were produced by the Russian Ministry of 
Finance, which suggest that the oil and gas sector’s share of GDP was around 21% 
in 2000, and was around 17% thereafter.  At the same time, the services share drops 
from 60% to 46% (as for agriculture it probably makes up only around 5% of GDP).  
The figure below shows the structure of value added in industry by industrial sector 
under ‘official’ and adjusted weights.        

Using these weights to analyse the contribution of the various production 
sectors to economic growth in Russia shows that the natural resource sectors directly 
accounted for roughly 70% of the growth in industrial production in 2001-2004, with 
the oil sector alone accounting for almost 45%  This implies that natural resource 
sectors directly contributed more than one third of all Russian GDP growth over this 
recent period, and oil industry alone close to 25%  These estimates include only the 
direct contribution of the oil sector to growth, and if the side effects of the oil sector 
(via, for instance, wages) on domestic demand are taken into account, the actual 
contribution of the oil industry to economic growth is even greater. 

Growth resumption accompanied by a general rise in living standards and 
rather remarkable poverty reduction.  A Russian business class has emerged, and 
according to the World Bank, estimates of people living below the poverty line have 
fallen from a peak of over 30 million people in 1999 to slightly below 12.5 million 
in 2002, with further falls since (total pop. 145m, on a declining trend).  Yet Russia’s 
GNI per capita amounts to only $3,400, and millions of people still suffer energy 
shortages through the long winters.  Russia still in theory falls within the threshold for 
World Bank IDA loans, although it at last graduated from the OECD’s Development 
Assistance Committee list of aid recipients in 2005.     

As shown above, the generally positive macroeconomic environment can be 
attributed largely, although not exclusively, to increased production and exports of 
energy products, high oil and commodity prices and favourable terms over the recent 
period.  The share of the energy sector in the economy is approaching the levels of 
some OPEC countries, and it is estimated that taxation of the oil/gas sector now 
provides almost 50% of federal government fiscal revenues.  Yet Russia has so far 
neglected to use the window of opportunity provided by high oil prices to diversify 
its economy away from the energy complex.    

      



307UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

With a small reduction of private investment forecast for the coming period, 
and private and government consumption steady or accelerating, real GDP growth 
may fall to around 6% in 2005 from the 7.1% recorded for 2004 (cf. the CIS 
average of around 10% for the same year); and in the immediate period may fall 
to an average 5.5 % (according to European Commission forecasts).  That growth 
rates are slowing despite continuing high prices of Russia’s main export resources 
can in large measure be attributed to losses in competitiveness.  A perception of 
increasing State interference in the economy will also continue to have an effect on 
business confidence and will affect investment.  Thus current growth is increasingly 
consumption-driven.  Inflation, while substantially lower than in the mid-1990s, 
remains to be brought down to single figures.       

Recent budgetary exercises have seen considerable increases in budgetary 
expenditure, including a staggering nominal planned increase of 40% in 2006 
from 2005 in rouble terms, to be concentrated on military and social expenditures 
(particularly health care and pensions) and public sector salaries.  (Note that defence 
spending remains a larger item than education, health and social policy put together.)  
On the other hand, 14% of the forecast 2006 budget is destined for infrastructure 
investment, up from just half that in the 2005 exercise.   

To put such figures into perspective, government expenditure as a percentage 
of GDP at 17.5% for Russia, stands far below the EU average.  The budget was in 
surplus for the fifth consecutive year in 2004 (with the surplus forecast at 3.2% of 
GDP for 2006).  With debts to the IMF and Paris Club settled earlier than expected, 
foreign currency debt now stands at less than 20% of GDP (from a high of nearly 
90% in 1999).      

With record revenues coming in as a result of oil price rises, the Government 
has established an Oil Stabilisation Fund.  Forecast to reach $50.5 billion in January 
2006 (or 6% of GDP), and expected to rise to €88 billion by end 2008, the Stabilisation 
Fund was originally intended to reduce vulnerability to any sudden collapse of oil 
prices.  The Government has now decided to transfer some €2.1 billion per annum, 
from 2006, into a special Infrastructure Investment Fund.  It is arguable that were 
public expenditure management tighter, it would be possible to make investments in 
public infrastructure through more effective planning of government spending.   

Some progress has been made in reforming a number of core sectors, including 
business deregulation, land ownership, taxation and customs, trade and currency 
liberalisation, the banking sector and the restructuring of the power and railway 
sectors.  

 
Investment climate 
Although foreign direct investment has accelerated considerably, the 

accumulated stock of FDI amounts to only about 6.5% of GDP, a fifth of the average 
level of other Eastern European economies.  The comparison with China or even 
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Poland is stark.  While investors currently active in Russia are generally satisfied 
with returns, there is hesitation on the part of potential new investors.  Corruption 
continues to be a major problem, and the legal system is perceived as opaque, 
inefficient and politically biased.  Capital flight has also been a problem. 

The financial sector in general remains characterised by low levels of financial 
intermediation – particularly outside Moscow - and credit relative to GDP, albeit 
in recent years these have been growing by double digits annually.  But the sector 
is also hampered by limited corporate governance and transparency; and, for small 
businesses in particular, high interest rates and limited access to finance.  

   
Trade 
Russia is a large commodity exporter and has benefited from favourable 

terms of trade since 2000.  The EU is easily Russia’s most important trading partner 
(followed by the CIS countries and China), while Russia is the EU’s fourth most 
important partner.  Russia enjoyed a trade surplus of some €35 billion with the EU in 
2004.  The EU’s most important export to Russia is machinery.  The EU is also the 
main source of technology, know-how and investment for Russia.  In turn, Russia 
has immense natural resources and a qualified labour force.  Still, the structure of 
Russian exports is rather unbalanced and largely dominated by mineral fuels and raw 
materials. Other export sectors are chemicals, agriculture and industrial products.    

Over the past few years, EU-Russia bilateral trade has grown by more than 
10%  Given that the majority of the new EU Member States are traditional economic 
partners of Russia, this trend is likely to be maintained.  Examination of monthly 
figures for the 1995-2005 period reveals that by mid-2005 the EU-25 received close 
to 60% of all Russia’s exports, a notable increase from the roughly 45% of the mid-
1990s, and supplied 44% of Russian imports.  Yet Russian imports from the EU fell 
in share terms by more than 10%, from the 55% observed in the mid-1990s: close to 
half of this loss can be related to China’s growing importance in world markets, as 
this country quadrupled its share of Russian imports, from 2% to around 8% over the 
period in question.  This fall in the EU share in Russian imports was not affected by 
the 2004 enlargement – see below.  
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Source: Vinhas de Souza (2005b) 
Russia’s accession to WTO will provide in most cases immediate non-

discriminatory access to the major world markets, and should, in theory at least, 
spur economic reform.  Russian producers will however be exposed Russia 
to fiercer competition, particularly in the services sector.  Financial services 
and telecommunications are expected to undergo significant changes, with the 
telecommunications sector in particular needing to respond better to international 
trends, in particular those of the EU internal market. The need for further economic 
adjustment may arise in a number of industrial sectors. 

The energy sector 
Russia controls more than 20% of the world’s known gas reserves, 5% of 

proven oil reserves and at least a fifth of coal reserves.  The Federation is out in front 
as the world’s largest producer and exporter of natural gas, and ties for first position 
with Saudi Arabia for the production and export of oil.  The EU is likely to remain 
the dominant market for Russian energy exports: 63% of Russia’s oil exports and 
62% of Russia’s natural gas exports go to the EU.  Russia is a traditional and reliable 
supplier, the origin of 30% of the EU’s oil imports (currently representing 27% of 
total EU oil consumption) and 50% of gas imports (25% of gas consumption), as well 
as being the EU’s main supplier of uranium.  EU dependence on energy imports is 
estimated to grow to about 70% by 2030, and Russia’s share is expected to remain 
high.   

Under the Federal Energy Strategy, oil production is set to reach 490 million 
tonnes in 2010 and 520 million tonnes by 2020.  Gas production is planned to rise 
15% on the 634 billion m3 produced in 2004, by 2020.  If compared with IEA figures, 
Russian Government forecasts look conservative; after all, production growth has hit 
levels of 10% per annum in recent years (even if expected to slow significantly in 
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2005).  Oil production amounted to some 460m tonnes in 2004, surpassing even the 
low range estimate cited in the Energy Strategy.  According to the Strategy, €450-600 
billion will be needed to renew ageing capital stock and to sustain a planned 4-5% 
annual growth rate of the economy (with 30% of the required investment expected to 
be foreign).  The IEA estimates even higher investment requirements, of around €800 
billion by 2030.  While these figures look daunting, by way of comparison total 2003 
operational profits (before tax/depreciation costs) for the oil/gas sector in Russia 
amounted to some $50 billion.  Yet for the same year investment in oil exploration/
production amounted to only $5 billion.  Revenues are available for investment, but 
they must be used wisely, and they will need to be combined with foreign direct 
investment; the legal framework applying to FDI in the sector must be clarified.   

As it is, growth in oil and gas production is slowing, and production of crude 
oil may well decline in the future.  In the oil sector, most of the recent growth in 
production has been achieved through relatively small scale investments in existing 
sources.  Yet huge investments in oil, gas (and transport) infrastructure are overdue.  
A lack of large-scale investment means that oil reserves are becoming increasingly 
difficult to exploit, while the refinery industry will eventually be forced to respond to 
growing environmental, efficiency and quality concerns.  In the gas sector, more than 
two-thirds of gas production comes from three large fields in Western Siberia.  These 
are already depleted, with investment needed for exploration, reservoir management 
and improved drilling techniques.  Gas flaring is another significant challenge that 
remains to be addressed (around 16 billion m3 of gas is flared every year according 
to perhaps conservative estimates).     

The electricity sector suffers from serious underinvestment and ageing 
infrastructure.  This threatens security of supply in- country and to the neighbouring 
regions.  Reform delays threaten to make the situation worse by provoking further 
hesitation over investment decisions.   

The share of nuclear in Russia’s energy mix is likely to remain at current 
levels or grow slightly.  The continued operation of ageing nuclear power plants, 
despite serious safety deficiencies, is of serious concern, as is the question of the 
management of radioactive waste; it is predicted that by 2007 existing storage sites 
will be full to capacity.   

Even if the energy sector remains attractive in the short-term due to high 
energy prices, investor confidence has been badly dented as a result of the Yukos and 
similar affairs.  There has been increased uncertainty since mid-2003 in business-
government relations, and a fear of continued state meddling in the economy. 
Increasing state control of the energy and other strategic sectors may turn out to be a 
significant long-term disadvantage. 

Transport 
According to some estimates Russia will require investments of somewhere 
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between €400-600 billion over the next 10-15 years in order to renew and maintain 
its ageing transport infrastructure.   

The total share of goods transported by road is expected to increase substantially 
over the next few years from the present c. 10% to a proportion more in line with the 
forecast in the EU by 2010, of almost 50%.   

The Russian aviation industry has some way to go before it achieves full 
recovery and sustainability.  Most of the over 6,000 commercial aircraft do not 
comply with international noise standards and cannot fly to EU airports.   

Social 
The UNDP’s recent report on Russia in 2015 highlights the key issues of 

regional income differentiation and remaining pockets of deep poverty, unequal 
access to education and social services, alarming rates of HIV/AIDS and TB as well 
as low life expectancy aggravated by behavioural, social and environmental factors.  
While it is true that absolute poverty has been reduced, and that Muscovites’ average 
incomes are superior to those in several capitals of the enlargement countries, it 
may be that some 65% of the population - the vast majority of ordinary employees, 
urban and rural, skilled and unskilled - while not living below the poverty line, are 
vulnerable to slipping below it.  Meanwhile around 20 people own roughly 40% of 
the national economy.          

 
According to the State Statistics Committee, the Russian population fell from 

148.3 million in 1992 to 145.2 million in 2002.  By 2010 the total population is 
expected to be less than 142 million (–6.7 per 1,000 in 2002 and –6.2 for 2003…).  
The last census (2002) gives 73.3% of the population living in urban areas (of 
which 15 million concentrated in Moscow and St Petersburg).  Almost 74% of the 
population lives to the west of the Urals.   

 
The fall-off in population can be put down to a low birth rate (1.1 children 

per woman, cf. 1.5 in the EU) combined with low life expectancy, the latter due 
to a failing health care system, alcoholism and the spread of AIDS.  Indeed, while 
living standards in Russia in general are rising, health and mortality indicators 
have continued, at least until recently, to deteriorate.  Gender-based inequalities are 
persistent and gender-based violence has become a significant problem, often linked 
to alcohol abuse.  Increases in male mortality in Russia are unprecedented for modern 
economies, and the persistently low life expectancy for both men (58 years) and 
women may have a considerable impact on Russia’s economic growth in the future. 

  
HIV/AIDS has not been given the sustained priority required to blunt its 

spread.  In addition to overwhelming the health care system, HIV/AIDS will, under 
a pessimistic scenario painted by recent World Bank estimates, reduce Russian GDP 
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by up to 4.15% and 10.5% by 2010 and 2020 respectively.  Citizens and officials 
alike remain reluctant to acknowledge the spread of the disease owing to strong 
social and cultural norms.  HIV/AIDS still is associated with prostitution, drug use, 
and homosexuality or marginal populations such as prisoners.   

 
Diseases and poisoning from heavy metals and other toxic materials, often 

through the water supply system, are another factor in the decline in life expectancy. 

In 2003 Russia’s economically active population amounted to around 71.1 
million people.  Ways need to be found to counter problems of unemployment 
(standing at an average of around 8%, ranging from 34.9% in Ingushetia to 2.1% in 
Moscow), underemployment, latent unemployment and secondary employment, as 
well as growing youth unemployment, and a burgeoning informal sector.  In order 
to meet labour force needs in the construction, industry, the services sector and 
education and health sectors, Russia needs to provide sustained encouragement of 
lifelong learning, the reskilling of the unemployed, and in general raise the quality and 
competitiveness of its human resources.  Yet over the period 1995-2004 enrolment in 
general education shrunk by 13.2%, and is expected to decrease by a further 36.4% 
(1995 baseline).  Numbers in Vocational Education and Training are expected to 
contract within the range of 26-36% by 2010.  Although in higher education numbers 
will grow until 2006, by 2010 they will have dipped by 16% (2006 base). 

 
The recent fall in the Russian population would have been more marked had it 

not been for a net inflow of 6 million immigrants over the period 1989-2002.  Russia 
in recent years has become a country of origin, transit and destination for migrants. 
Immigration has been made up of mainly ethnic Russians from the CIS and Baltic 
States, but has now fallen off.  Some 378,000 migrant workers were legally registered 
in 2003, yet there are an estimated 3.5 million illegal migrants in Russia, equivalent 
to around 6% of the total work force.     



313UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(14)/2013

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

Annex 2 
The implementation of the roadmaps to the four Common Spaces – 

summary of objectives 

COMMON SPACE ONE OBJECTIVES 

Trade and economic 
cooperation  

Regulatory dialogue 
on industrial products 
(standardisation, technical 
regulations and conformity 
assessment procedures)  

Development of harmonised and compatible standards, regulations 
and conformity assessment procedures, where appropriate, 
including through enhanced regulatory dialogue and cooperation 
between responsible institutions and a reinforcement of the 
institutional capacities. 

Public procurement  
Development of transparent, competition-based systems of 
public procurement at all levels including mutual access to tender 
databases 

Intellectual, industrial and 
commercial property rights  

Improvement of the legislative and law enforcement systems for the 
protection of intellectual, industrial and commercial property rights 
in order to enhance competitiveness and improving the investment 
climate through the approximation of regulatory systems with the 
highest international standards and agreements 

Competition Approximation of competition legislation systems and 
strengthening of implementation of competition policy of the sides 

Investment 

 

To improve the investment climate, including by ensuring 
transparency, predictability and simplification of regulation and its 
application; to promote and facilitate two-way investments 

Enterprise policy and 
economic dialogue 

The development of in-depth dialogue on economic reform 
and enterprise policy, including an exchange of information 
on economic issues and policies, aiming at the improvement 
of the framework conditions for economic operators and their 
competitiveness, including dialogue in industrial policy 

Interregional and cross-
border cooperation Deepening and diversification of interregional cooperation 

Financial services (banking, 
insurance, securities) 

 

To ensure inter alia the stability of the financial system, support 
consolidation of a sound financial sector and an effective system 
for protection of financial services consumers through improvement 
of the legislative base, effective supervision and implementation 
in accordance with the highest international standards and norms, 
applicable to financial service suppliers 
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Accounting/auditing and 
statistics 

 

Enhance the transparency of the economy and share-holder 
protection, create favourable conditions for investment by 
implementation of the highest international standards and norms 
in these areas and give economic actors access to the necessary 
statistical information 

Agriculture, forestry, timber, 
fisheries, sanitary and phyto-
sanitary measures  

 

To intensify cooperation to promote regulatory convergence in 
agriculture, notably with regard to issues related to sanitary and 
phyto-sanitary measures and animal health and welfare 

Trade facilitation and 
customs 

To facilitate, to standardise and to automate procedures, connected 
with external trade, including transit operations; to increase 
the parties’ capacity to combat fraud, smuggling and other 
irregularities; to improve consultation mechanisms of the trading 
community on its needs with regards to the development and 
implementation of trade facilitation measures, with particular 
attention to small and medium enterprises 

Networks: 
telecommunications and 
transport 

 

Telecommunications, 
information society and 
e-business  

Co-operate towards the creation of a common EU-Russia 
Information Society area 

Transport 

To intensify cooperation, through a structured dialogue on issues 
of common interest in the transport field, with a view to promoting 
the complementarity of the Russian and EU transport sectors and 
gradual integration of transport networks, removing technical and 
administrative bottlenecks and ensuring transport infrastructures’ 
interoperability by way of approximating respective legislation 

Energy  

To intensify EU-Russia co-operation, in the framework of the EU-
Russia Energy Dialogue; with particular emphasis on addressing 
issues related to the sustainability and continued reliability of the 
production, distribution, transportation and use of energy, including 
energy efficiency, energy savings and the use of renewable 
energies. In order to reach these objectives, it is important to 
promote and protect investments in the energy sector, to facilitate 
the improvement of the investment climate, promote regulatory 
convergence and a high standard of environmental protection 

Space  

 

To build an effective system of cooperation and partnership 
between the EU and the Russian Federation in the following fields 
of space activities: 

- Access to Space: Launchers and Future Space 
Transportation systems: 

- Space Applications: Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS); global monitoring by satellites and satellite 
communications (see also section 3.1.) 
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- Space exploration and the use of the International 

Space Station (ISS) - Space Technologies 

Development 

 

Environment  

Promote respect of the environment and commitment to 
international environmental agreements, such as the United 
Nations Framework Convention on Climate Change and the 
United Nations Convention on Biological Diversity, and regional 
conventions, such as the UNECE Convention on the Protection and 
Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, in 
order to foster sustainable development, with particular emphasis 
on stepping-up cooperation on climate change and the marine 
environment. Environmental issues should be integrated into and 
‘mainstreamed’ in all sectors.  

COMMON SPACE TWO OBJECTIVES 

Freedom  

To facilitate the movement of 
persons/readmission  

In accordance with the St. Petersburg Joint Statement: 

a) conclude ratification of agreement on visa facilitation 
and agreement on readmission 

b) continue and intensify the visa dialogue at expert and 
political level to examine the conditions for a mutual visa-free 
travel regime as a long-term perspective. 

To cooperate on border issues  

a) demarcate borders between the EU Member States and 
Russia that are presently not demarcated, according to international 
standards, following signing and ratification of pending border 
agreements 

b) intensify discussions on border management, including 
border protection, and continue to support improvements of border 
crossing points, notably on the common border, and to improve 
cooperation between units on the common border 

c) discuss issues of common interest in relation to the 
strengthening of Russia’s southern border 

d) explore the possibilities of cooperation at operational 
level, where appropriate, between the 
EU and Russia in the framework, principally of the EU’s border 
management agency 

e) develop cooperation projects to step up the efficiency 
of border management, by strengthening the institutional and 
administrative framework and the capacity to 

implement border controls as well as improving border surveillance 
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To support an efficient 
migration policy  

a) implement the Protocol against the Smuggling 
of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the UN 
Convention against Transnational Organized Crime assess 
jointly the scale of illegal migration by exchanging information of 
migratory flows 

b) exchange information on migration management 
policies and best practices, and cooperate as appropriate in this field 
in relation to third countries 

c) develop an appropriate legislative framework related to 
migration management 

d) provide appropriate support to the Border Guards 
Service with the possibility to set up 
Joint Training Programmes and Training Centres for Customs 
Officers and Border Guards 

e) examine the possibility of cooperation projects to improve 
the management of migration flows, including the assessment of 
statistics and measures to fight against illegal migration 

To develop cooperation in the 
field of asylum policy  

a) implement the 1951 UN Convention relating to the 
status of refugees and i.a. its 1967 Protocol, including the right to 
seek asylum and respect for the principle of ‘non-refoulement’ by 
all countries in accordance with UNHCR recommendations 

b) implement standard procedures relating to treatment 
of asylum applications, in accordance with UNHCR 
recommendations 

c) protect individuals in the territory of EU Member 
States and Russia against possible threats to their life or freedom 
on account of race, religion, nationality, political opinion or 
membership of a particular social group 

d) not to subject permanent residents in EU Member 
States and Russia to expulsion contrary to the principle of ‘non-
refoulement’ 

Security  

To intensify EU-Russia 
cooperation in the field of 
counter-terrorism, and to 
identify ways to work together 
to prevent and combat 
terrorism  

a) implement the Joint Statement on the fight against 
terrorism adopted at the EU – Russia summit in November 2002, 
and regularly review its implementation in existing appropriate 
EU-Russia formats 

b) sign, ratify and implement all 12 UN counter-terrorism 
conventions and protocols; fully implement relevant UN Security 
Council resolutions, including UNSCR 1373, 1540, 1267 and 
1566 

c) pursue efforts to seek the early finalisation of the draft 
UN Comprehensive Convention 
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD

Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Creştione „Dimitrie 
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 1 ianuarie 2010.

ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări 
periodice ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi 
pentru sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează 
revista trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În 
continuare, au loc următoarele activităţi importante:

- Elaborarea şi finalizarea unor studii conform Planului de Cercetare; 
- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de securitate şi 

apărare;
- Actualizarea site-ului http://iss.ucdc.ro;
- Pregătirea numerelor următoare ale revistei Univers Strategic. 

Vă aşteptăm cu articole pe tematica revistei.

Articolele pot fi trimise pe adresa revistei sau pe cea  a redactorului şef: 
vaduvageorge@yahoo.fr  
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