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PROGRAMUL DE MASTER
STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE
(PMSSA)
Într-o lume nesigură, un singur lucru rămâne sigur – cunoaşterea!

P

rogramul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) al Facultăţii
de Ştiinţe Politice – Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” vine
în întâmpinarea interesului civic în creştere al noilor generaţii pentru cunoaşterea
problematicii complexe şi contradictorii a securităţii şi apărării, în context naţional,
unional, euro-atlantic şi global. Criza globală, ce zguduie din temelii paradigmele
lumii moderne, face din dorinţa cunoaşterii şi înţelegerii – o necesitate mai mult
decât stringentă.
Din perspectivă ştiinţifică şi doctrinară, Programul MSSA este construit
conform cerinţelor strategiilor de securitate şi apărare ale României, politicii de
securitate şi apărare comună a Uniunii Europene şi conceptelor strategice al Alianţei
Nord-Atlantice. Din punct de vedere legal şi metodologic, Programul MSSA
funcţionează în condiţiile de înfiinţare şi acreditare prevăzute de Legea nr.2/2008 şi a
Legea nr. 250/2009. În conformitate cu prevederile noii legi a educaţiei, în luna mai
a.c., UCDC a depus documentaţia de acreditare prevăzută în noul act normativ, iar în
luna iulie, PMSSA fost evaluat de Comisia ARACIS, rezultatul evaluării confirmând
conformitatea Programului cu normele de calitate obligatorii. Pe temeiul acestei stări
de drept şi de fapt, Programul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA)
al Facultăţii de Ştiinţe Politice/UCDC este înscris în Ordinul nr. 5.224 din 30 august
2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate
de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în
Monitorul Oficial nr. 617/31.08.2011.
Programul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) se adresează,
în primul rând, absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Politice ai Universităţii Creştine
”Dimitrie Cantemir” care doresc să-şi completeze, diversifice sau focalizeze
pregătirea profesională dobândită anterior, precum şi altor absolvenţi ai UCDC
interesaţi de lărgirea orizontului lor profesional printr-o pregătire inter- şi transdisciplinară în domeniul securităţii şi apărării naţionale.
Programul MSSA se adresează, totodată, absolvenţilor altor universităţi
interesaţi de atingerea aceloraşi obiective, precum şi tinerilor specialişti – civili,
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militari sau cu alt statut special – care lucrează în cadrul instituţiilor cu atribuţii
în domeniul securităţii naţionale, ori al altor instituţii, organizaţii sau corporaţii cu
astfel de atribuţii decurgând din prevederile legale, din natura activităţilor pe care le
desfăşoară ori din specificul sarcinilor asumate (ministere, agenţii, organizaţii nonguvernamentale, companii comerciale cu obiect de activitate de larg interes public,
companii de pază/security).
Masterul este organizat şi funcţionează potrivit normelor universitare şi
educaţionale naţionale şi a celor promovate de Uniunea Europeană în materie de
studii de profil, încorporând, totodată, experienţa societăţilor din arealul euro-atlantic
în domeniul studiilor de securitate. În mod deosebit, Programul MSSA valorifică
experienţa acumulată de organizatorii activităţii în cadrul unor instituţii de profil din
spaţiul euro-atlantic (Centrul European de Studii de Securitate ”George C. Marshall”;
Colegiul Regal de Studii pentru Apărare – RCDS/Londra; Colegiul NATO/Roma),
precum şi a unor instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate.
Necesitatea unui astfel de program în acest domeniu este susţinută de faptul
că informarea şi educaţia în probleme de securitate reprezintă un factor esenţial în
actualul context politic intern şi internaţional, în care dominante sunt riscurile de
natură societală sau cu impact direct asupra vieţii indivizilor (conflictele identitare –
etnice şi religioase; terorism, proliferarea armelor de distrugere în masă; criminalitatea
organizată; criza energetică şi a mediului; criza economică şi socială, sărăcia şi
frustrarea), precum şi de nevoia extinderii acestei preocupări în rândul universităţilor
civile. Faptul că, în prezent, există un număr încă mic de programe specializate în
acest domeniu constituie un argument suplimentar de oportunitate.
Activitatea de pregătire se derulează pe durata a 4 semestre (2 ani) şi cuprinde
21 discipline, dintre care trei sunt opţionale. Cursurile sunt structurate unitar sau
modular, în funcţie de obiectivele didactice urmărite, de gradul de omogenitate a
materiei studiate şi de necesitatea acoperirii cât mai eficiente cu specialişti.
Programul asigură, totodată, un caracter practic-aplicativ, participativ şi creativ
în procesul de formare a competenţelor, care se realizează nu numai prin tehnologiile
didactice avansate utilizate în cadrul prelegerilor, seminariilor şi dezbaterilor, dar
şi prin complexul de activităţi practice, între care menţionăm în mod deosebit
următoarele: metodologia elaborării studiilor, briefing-urilor, sintezelor, strategiilor
de securitate şi apărare şi altor documente specifice domeniului; ateliere de lucru având
ca scop formularea proiectelor de strategii; sesiuni de comunicări ştiinţifice; exerciţii
practice de management al crizelor vizând exersarea unor proceduri internaţionale,
unionale şi naţionale; activităţi de documentare în cadrul unor instituţii/organizaţii
non-guvernamentale de profil; participare la conferinţe (simpozioane, dezbateri,
mese rotunde, sesiuni ştiinţifice) naţionale/internaţionale; elaborarea dizertaţiilor sub
îndrumarea unor conducători ştiinţifici de înaltă competenţă, etc.
Pregătirea masteranzilor se desfăşoară, preponderent, prin activitatea
personalului didactic din cadrul UCDC, al Institutului de Studii de Securitate ISSUNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011
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DC, precum şi cu ajutorul unor cadre universitare, experţi sau alţi specialişti asociaţi
sau invitaţi.
Directorul Programului de master (Conf. univ. dr. Constantin Degeratu – fost
Şef al Statului Major General, fost consilier prezidenţial şi de stat pe probleme de
securitate şi apărare, profesor la Centrul American de Studii de Securitate “George C.
Marshall” din Garmisch-Partenkichen/ Germania, în perioada 2001-2004) are o bogată
experienţă profesională şi didactică internă şi internaţională dobândită în procesul de
reformă, restructurare, modernizare şi transformare a instituţiilor componente ale
sistemului naţional de securitate, formulare a strategiilor de securitate şi apărare,
în activitatea de învăţământ de specialitate din România şi alte state membre ale
Alianţei Nord-Atlantice, precum şi activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul
studiilor de securitate.
Participă la formarea competenţelor specifice cadre didactice numeroşi
specialişti în domeniu - personalităţi precum: Dr. Iulian Fota (Şeful Departamentului
Securităţii Naţionale); Dr. Constantin Gheorghe Balaban (fost director al Colegiului
Naţional de Apărare); Dr. Traian Liteanu (fost rector al Academiei Naţionale de
Informaţii); Dr. Gelu Ciaşcai (Prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Politice a UCDC);
Dr. Mihai Tudose (Preşedintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă
şi Privatizare a Camerei Deputaţilor); Dr. Petru Vlase (Vicepreşedintele Comisiei
Speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Exercitarea Controlului
Parlamentar Asupra Activităţii Serviciului de Informaţii Externe); Dr. Loara
Ştefănescu (Televiziunea Română – Departamentul Ştiri). Participă ocazional, Dr.
Yossef Bodansky – profesor invitat (Director of the Congressional Task Force on
Terrorism and Unconventional Warfare, Camera Reprezentaţilor, SUA, 1988-2004;
autor al cărţii ”Bin Laden: The Man Who Declared War on America”, 1999).
Programul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) beneficiază
de sprijinul şi de Biblioteca Institutului de Studii de Securitate ISS-DC şi al Revistei
Univers Strategic editată de ISS-DC.
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EDITORIAL

ŢĂRILE, FRONTIERELE, SECURITATEA ŞI OMUL

C

e mai este, astăzi, o ţară? Să zicem că ar mai fi doar un petic de
pământ, din puţinul pământ al oamenilor deja înghesuiţi prin marile
metropole, unde un grup de oameni spune, printr-o voce impersonală
sau personalizată la grup, într-o limbă a grupului şi printr-un sistem de
legi elaborat de grup, în consonanţă, în rezonanţă, sau, dimpotrivă, în
contrast şi chiar în conflict cu vocile altor grupuri de oameni, fiecare cu
porţiunea lui de voce şi de pământ din pământul oamenilor, mai exact din
pământul Pământului, că arealul acesta este al lui, este casa lui, vocaţia
lui, cultura lui, mama lui, Universul lui, pământul lui. Fiecare spune
despre ţara lui aşa. Şi numai aşa. Desigur, mai puţin guvernul României,
care a ieşit demult din arealul cuvântului de Ţară şi pluteşte undeva,
între cer şi Pământ, pe aripile FMI şi ale fanteziilor de partajare. Dar
peticul acesta de pământ, mai mare sau mai mic, mai bogat sau mai
sărac în resurse, în istorii, în bătălii sau în poeme, nu este şi nu a fost
aşa dintotdeauna. Pentru că oamenii nu sunt copaci, iar popoarele nu
sunt păduri să crească doar în anumite locuri. Omul, chiar dacă îşi are
izvorul şi rădăcinile într-un loc, poate trăi, fiziceşte şi spiritualiceşte,
şi în alte locuri. Pentru că trunchiul lui, deşi nu se rupe niciodată de
rădăcini, se poate „teleporta” oriunde, inclusiv în Cosmos, poate trăi,
adică, oriunde. Sau dacă nu-i place să se teleporteze sau să plece în
patru-vânturi în căutarea unui loc mai bun sub soare, grupul, dacă este
suficient de puternic, încearcă să-şi extindă arealul, cucereşte spaţiul şi
timpul altor grupuri şi devine imperiu.
Omul fizic şi spiritual este fluid ca apa râurilor şi a fluviilor. Toate
apele curgătoare izvorăsc din pământ şi curg spre mare, unde dispar în
apa oceanului planetar. Unele rămân veşnic acolo, altele se întorc sub
formă de nori şi de ploi, şi tot aşa, ciclul se repetă. Nici omul nu face
excepţie de la acest ciclu. Şi el este tot aşa, ca izvoarele, pâraiele, râurile
şi fluviile. Nu-şi uită niciodată izvorul, pentru că trăieşte din apa lui.
Dar apa nu curge niciodată în sus şi, pe cale de consecinţă, nici omul nu
curge spre trecut, ci spre viitor, adică spre oceanul planetar al oamenilor
izvorâţi din pământ. Poate fi, desigur, şi invers, dacă acceptăm că viaţa,
deci şi viaţa omului, a apărut în ocean. În acest caz, curgerea nu este
decât întoarcere. Dar nu pe firul apei în sus, pe unde poate să se întoarcă
numai gândul şi sufletul, ci pe firul apei în jos.
Indiferent cum ar fi, omul este ca apa. Curge. Nu-l poţi ţine în
lanţuri, nu-l poţi închide în frontiere. Iar ţările lui, adică bucăţile de
pământ din pământul lumii, mai mari sau mai mici, în funcţie de vremuri
şi vremuiri, asta şi sunt. Sau aşa cred unii că sunt. Areale îngrădite. Şi
îngrămădite. Sau poate doar popasuri istorice în curgerea omului spre
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marele „ocean” al oamenilor, care poate fi ultima şi prima raţiune a existenţei pe
această planetă.
Astea sunt speculaţii de doi bani! aţi spune, pentru că, despre lume şi pământul
ei, se poate afirma, nega şi demonstra aproape orice. Din momentul în care oamenii
au devenit grup – de fapt, eu cred că aşa au fost dintotdeauna, întrucât omul este o
fiinţă socială, el nu poate trăi decât în grup –, teoria şi practica grupului au ocupat,
cred, toată mintea, iscusinţa şi priceperea oamenilor…
Viaţa, pe planeta Pământ, nu este uşoară. Şi n-a fost niciodată uşoară.
Pentru că ea nu izvorăşte din armonie, ci din conflict. Armonia, pentru om, este
relativă, pentru că echilibrul nu poate fi decât dinamic. Aceasta înseamnă că nici
omul, nici grupul, nici lumea în care trăieşte nu pot trăi în echilibre durabile, ci vor
tinde totdeauna atât spre echilibru, cât şi spre spargerea acestuia şi crearea de noi
orizonturi.
Ţările sunt şi ele areale ale grupurilor care nu se pot echilibra niciodată pe
deplin între ele. Oamenii au încercat şi încearcă fel de fel de soluţii, dar, cum bine
se ştie, ele nu vizează realizarea echilibrului universal, a echilibrului etern, ci doar
realizarea şi impunerea intereselor. Nici nu este posibil un echilibru etern, întrucât
aceasta ar însemna entropie zero, adică moartea sistemului, întrucât, dacă entropia
lui este nulă, înseamnă că sistemul nu mai are resurse pentru a realiza schimbul de
substanţe, de energie şi de informaţie cu mediul. Iar fără acest schimb, sistemul trece
în nefiinţă.
În mod normal, echilibrele sunt realizate de armonizarea sistemelor de valori.
Întrucât sistemele de valori totdeauna se echilibrează. Mai exact se reunesc în mari
sisteme de valori care ridică suportul civilizaţional al omenirii pe trepte superioare.
Conceptul fundamental al civilizaţiei este cultura. Conceptul fundamental al culturii
este valoarea. Valoarea este ceea ce rămâne după ce totul a trecut, ceea ce se
acumulează şi contează, ceea ce este acceptat şi confirmat în timp, ceea ce creează
patrimoniul, cultura organizaţională şi, ca efect, civilizaţia. Nu există însă valoare
în sine. Valoarea este doar un rezultat. Un efect al unei acţiuni care s-a finalizat în
ceva durabil. Noi, oamenii, trăim în acest ceva durabil, dar nu ne limităm la el, ci
trecem dincolo de el, întrucât vocaţia noastră este aceea de a merge înainte, de a
crea, de a construi şi, în acelaşi timp, de a nega durabilul. Durabilul, de vreme ce
l-am construit, rămâne, dar noi, oamenii, mergem mai departe. Deci nu valoarea,
ci interesul generează acţiunea. Iar rezultatul acţiunii poate fi o valoare care se
tezaurizează.
Ţara este, deopotrivă, un tezaur, adică un spaţiu în care se depozitează şi se
armonizează valori, şi un spaţiu generativ şi gestionar al acţiunii oamenilor, întrucât
numai acţiunea creează valoare. Iar suportul acţiunii, mobilul ei, motivul ei îl
constituie totdeauna interesul. Nu valoarea, ci interesul ne cheamă şi ne îndeamnă la
muncă, la învăţătură, la creaţie. Interesul este cel care dinamizează lumea oamenilor.
El generează războiul şi tot el, după război, aduce pacea.
12
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Ţara este spaţiul de generare a siguranţei strategice pentru cetăţenii săi şi,
de aceea, în epoca în care trăim, ţara este suverană. Suverană şi indispensabilă,
chiar dacă unii o consideră restrictivă şi desuetă. Aceasta înseamnă că deasupra ei
nu mai există nimic. Instituţiile internaţionale, începând cu Organizaţia Naţiunilor
Unite, cu NATO, cu Uniunea Europeană etc. şi continuând cu cele regionale, nu sunt
altceva decât instrumente comune ale statelor membre şi servesc interesele acestora.
Oricât de complexe şi de complicate ar fi aceste instituţii, oricât de importante
ar fi ele în elaborarea unor decizii majore pentru echilibrul şi dinamica relaţiilor
internaţionale, pentru gestionarea puterii – pentru că, la urma urmei, ecuaţia puterii
este cea care guvernează lumea –, ţara este totdeauna cea care decide. Ea are primul
şi ultimul cuvânt în relaţiile cu alte ţări. Ea are primul şi ultimul cuvânt în această
lume a oamenilor.
Aceste relaţii interţări se bazează, aşa cum spuneam, şi cum o spun de multă
vreme realiştii în frunte cu Hans Morgenthau, pe putere. Ecuaţia puterii nu înseamnă
doar configurarea calităţii şi capacităţii de a construi o putere ce ameninţă sau
poate ameninţa o altă putere, de a se constitui într-un pericol potenţial sau întrun pericol orientat (ameninţare), ci generarea capacităţilor de a menţine structura
sistemului numit ţară şi de a-i asigura acestuia parametrii necesari de funcţionare
corectă şi eficientă, în orice condiţii. Adică şi atunci când puterea numită Ţară este
în ofensivă, precum şi atunci când Ţara trebuie să se apere împotriva altor puteri
(ţări sau coaliţii de ţări, reţele de tot felul, fel de fel de organizaţii care sfredelesc
aceste păduri milenare de oameni numite Ţări).
Puterea nu este doar putere financiară, economică şi militară, ci şi o
arhitectură complexă şi dinamică în care se includ sisteme de valori, patrimoniu,
cultură organizaţională remarcabilă, potenţial al minţii, adică capacitate de a
produce gândire, concepte, teorii. Toate acestea se concretizează, la nivelul unei
ţări, în crearea unor suporturi viabile de bunăstare, prosperitate şi securitate.
Fiecare ţară este delimitată de ţările şi teritoriile vecine prin frontiere, iar
metamorfoza acestor frontiere a urmat, în linii generale, configuraţia impusă de
filozofia şi fizionomia de putere şi, evident, de interese. Încet, încet, frontierele au
devenit, din linii care separă şi opun, linii care identifică şi unesc sau reunesc. Azi,
aceste linii n-au dispărut, cum cred unii, ci doar au îmbrăcat formele, aspectele şi
definiţiile impuse de vremuri, de vremuiri şi de oameni.
Scriam cândva că oamenii sunt frontiere şi că, din această perspectivă,
frontierele sunt sacre, pentru că oamenii sunt unici şi irepetabili, iar templele lor,
adică ţările lor sunt sfinte. Pentru că, noi, oamenii, avem nevoie de identitate, de
societate, de delimitare, de proprietate, de comunicare, de perenitate şi de eternitate.
Frontierele sunt indispensabile oamenilor, pentru că oamenii au, dintotdeauna,
mare nevoie de ele. Dar şi frontierele au nevoie de oameni. Această simbioză
ne-a determinat ca, la un moment dat, să afirmăm că, frontierele nu sunt numai
linii care separă, identifică şi opun, unesc sau reunesc, adică funcţii ale identităţii
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şi ale duratei, ci şi valori, mai exact limite sau hotare de areal. Încet, încet, ele
s-au transformat, din linii care îngrădesc, separă şi opun, în linii care delimitează,
identifică şi unesc. Dar n-au încetat niciodată să fie în expansiune. Pentru că
omul este o fiinţă expansivă, ofensivă, chiar agresivă. Şi tot ce ţine de el se află
tot timpul în expansiune. Expansiune teritorială, expansiune a puterii, expansiune a
cunoaşterii… De aceea, putem spune că frontierele, sub toate aspectele şi definiţiile
lor, şi îndeosebi frontierele ofensive, expansive constituie una dintre formele vitale de
existenţă a fiinţei umane. Omul nu poate exista fără frontierele sale, fie ele doar gard
de ulucă, frontiere sau bariere individuale, personale, de grup, de ţară, de înţelegere
sau de cunoaştere. În acest sens, odată cu ultima frontieră în expansiune, va dispărea
şi ultimul om. Pentru că omul nu poate trăi fără expansiune, fără cunoaştere…
Ţările sunt areale, patrimonii, temple, resurse, vetre şi case ale oamenilor.
Construite prin milenii. Păstrate şi apărate de-a lungul mileniilor, împotriva
frontierelor expansive. Apărarea cea mai eficientă s-a realizat prin cultură, prin
valori. Expansiunea a avut, ca motiv, interesul, iar ca argument şi ca mijloc, forţa.
Aşa s-a constituit puterea. Puterea sprijinită pe suportul valorilor şi, în prelungirea
ei, puterea generată şi amplificată de interes. Nu există putere fără ţară, aşa cum nu
există nici ţară fără putere. Numai că ţările nu sunt singurele care intră în această
ecuaţie. Pentru că nu există numai ţări pe lumea aceasta şi instrumente şi construcţii
realizate de aceste ţări, ci şi numeroase alte arhitecturi extrem de complicate, unele,
fluide, altele foarte rigide sau asimetrice, care s-au ridicat pe solul conflictualităţii
interţări sau pe cel al cooperării şi colaborării dintre ţări şi grupuri de ţări. Toate
au beneficiat de creşterile civilizaţionale, de suporturile trainice create de sistemele
de valori, de progresul economic, ştiinţific şi spiritual al lumii. Unele sunt un produs
firesc al evoluţiei economice, tehnologice, informaţionale şi civilizaţionale, altele
sunt un efect al acestora, un altfel de efect, desigur, unul de tip vâsc, un efect parazit,
un rezultat al tendinţelor spre evoluţii imprevizibile şi chiar haotice.
Ţările şi oamenii au avut nevoie de infrastructuri transfrontaliere, de reţele
economice şi informaţionale, de suporturi financiare pentru relaţiile lor economice
şi sociale, deci de un sistem financiar internaţional, de reţele de bănci şi de un sistem
interbancar puternic. Toate ţările şi toţi oamenii au avut nevoie de aşa ceva. Sau
au acceptat că au nevoie de aşa ceva. Dar, la umbra acestora, au apărut şi s-au
dezvoltat paradisurile fiscale, grupul Bilderberg, clubul de la Roma, multinaţionalele,
puternicele organizaţii ale ţărilor puternic industrializate, Organizaţia Mondială a
Comerţului şi multe, multe alte structuri care, deşi nu sunt suprastatale, contribuie
semnificativ la impunerea interesului lor întregii lumi, la dirijarea evoluţiei relaţiilor
internaţionale şi chiar a conflictualităţii spre realizarea anumitor scopuri şi obiective
care nu sunt în favoarea tuturor ţărilor, ci, dimpotrivă, dezavantajează majoritatea
ţărilor, în favoarea unor grupuri foarte restrânse. Aşa se explică faptul că, în timp
ce doar un număr de oameni care reprezintă doar câteva procente din populaţia
lumii deţin 90 % din bogăţia planetei, în fiecare an, în lume, mor de foame şi de
14
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malnutriţie 45 de milioane de oameni. Adică, în fiecare an, dispar de pe pământ cam
cât au dispărut, timp de cinci ani, în cel de-Al Doilea Război Mondial. Dealtfel, cum
bine se ştie, există unii oameni – de la preşedinţi de state la savanţi – care susţin
şi acum că planeta Pământ trece printr-o puternică criză de suprapopulare şi ar
trebui luate grabnice măsuri pentru a reduce această populaţie care, în 2050, va fi
de peste nouă miliarde… Pământul nu o va putea suporta, decretează ei, bazându-se
pe calcule neo-Malthusianiste sau de altă natură, şi, de aceea, ar trebui reduse la
câteva sute de milioane… Dar cum să faci asta, când ţările îşi protejează cetăţenii,
iar războiul ofensiv este scos în afara legii de către Carta ONU?!
Ar exista, în viziunea acestor neodemiurgi, doar o singură cale: guvernul
mondial. Deja au fost create şi experimentate aproape toate instituţiile şi
cvasitotalitatea elementelor de care ar avea nevoie un astfel de guvern pentru a
controla planeta oamenilor: bănci mondiale, reţele informaţionale, care asigură
instaurarea rapidă a unui C4I2SR (Comanda, Control, Comunicaţii, Computer,
Informaţii, Intelligence, Supraveghere, Recunoaştere), ca la armată, infrastructuri,
baze militare, mari platforme geo-economice şi geo-energetice, îndeosebi geoenergetice, sisteme de supraveghere cosmică etc. etc.
Ţările sunt, în viziunea unora dintre aceşti noi demiurgi, desuete. Sunt
structuri din epoca naţiunilor care fragmentează lumea şi îngreunează funcţionarea
sistemelor de comandă-control-supraveghere planetare, dau de furcă băncilor
şi pun beţe în roate circulaţiei libere a forţei de muncă, îndeosebi a creierelor şi
inteligenţelor creatoare.
Ţările devin, dacă ne-am lua după aceşti indivizi bolnavi de obsesia controlului
planetei, o ameninţare gravă la adresa securităţii lumii, întrucât se constituie în
adevărate obstacole în calea expansiunii reţelelor şi fac dificilă, chiar imposibilă
gestionarea lumii şi a resurselor ei… Unele ţări sunt conduse de dictatori sângeroşi
şi criminali care nu pot fi pedepsiţi în ţara lor pentru că deţin puterea discreţionară
şi, de aceea, s-au înfiinţat Curtea Penală Internaţională de la Roma şi tribunalele
internaţionale (pentru Iugoslavia, pentru Ruanda etc.) ca să-i pedepsească pe aceşti
ticăloşi care-şi schingiuiesc popoarele! Aşa este, dar CPI şi tribunalele internaţionale
speciale nu sunt situate deasupra statelor, ci sunt create de state pentru a le ajuta
să rezolve astfel de probleme dificile, cum sunt cele ce ţin de judecarea crimelor de
război sau a crimelor săvârşite împotriva umanităţii. Aceste tribunale nu ating cu
nimic suveranitatea statelor, ci, dimpotrivă, le ajută să şi-o exercite.
Ei, aceşti noi dumnezei ai planetei – capete luminate sau eminenţe cenuşii în
paradisurile fiscale, sisteme financiare internaţionale care scapă oricărui control,
reţele transfrontaliere de tot felul, organizaţii mafiote, grupuri de presiune, conspiraţii
de tot felul etc. – par a fi principalii vinovaţi de toate relele care ni se întâmplă.
Este, cum bine se ştie, foarte adevărat, dar nu şi singurul adevăr. Ar mai trebui
spus că ţările se apropie de un prag al ieşirii din propria lor competenţă, de unde
rezultă că sunt necesare noi abordări ale problemelor naţionale şi internaţionale, ale
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dezvoltării, ale energiei, ale crizelor, conflictelor şi războaielor, ale resurselor, ale
informaţiei, educaţiei, comportamentului şi relaţiilor dintre oameni.
Informaţia şi tehnologia de vârf au revoluţionat complet lumea. Mai exact, ar
fi trebuit s-o revoluţioneze. Dar lumea se supune legii numerelor mari, nu răspunde
prompt la stimuli, la schimbări, la nou. Are nevoie de spaţiu larg pentru a vira.
Are nevoie de timp. De foarte mult timp. Tot ce s-a întâmplat în ultimul deceniu al
secolului al XX-lea şi în primul deceniu al secolului al XXI-lea arată că omenirea trece
printr-un prag critic. După spargerea bipolarităţii, conflictualitatea lumii a crescut,
iar cursa înarmărilor nu a încetat. Nici războaiele nu s-au oprit. Dimpotrivă, s-au
amplificat. După un calcul pe care l-am făcut noi, în 60 de ani de pace, câţi au trecut
de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial până în momentul efectuării
acelui calcul, au avut loc 727 de crize, conflicte şi războaie, ceea ce înseamnă că,
fiecare an de pace din cei 60 conţine 12 ani de crize, conflicte şi războaie.
Aproape toate ţările din lume sunt supuse la presiuni fantastice – economice,
financiare, demografice (negative sau pozitive), politice, informaţionale, mediatice,
psihologice şi, mai ales, strategice – cărora cu greu le mai pot face faţă. Datoria
publică a Statelor Unite a depăşit deja PIB-ul (este vorba de un PIB uriaş, de
14.528,4 miliarde de dolari!), marile puteri din Uniunea Europeană nu sunt capabile
să creeze o mare putere europeană mai puternică decât ele, care să fie cu adevărat
Europa Unită, pentru că nu pot depăşi frontiera la care au ajuns, nu pot ieşi din
areal, nu pot renunţa la suveranitate, nu pot transfera suveranitatea la nivelul UE.
Nu este încă timpul. Rusia, China, India şi Brazilia se reunesc în ceea ce înseamnă
BRIC (Brazilia, Rusia, India, China), iar în aproape toate ţările Orientului Mijlociu
şi ale Africii s-au declanşat, cvasispontan, mişcări violente care au scos sute de mii
şi chiar milioane de oameni în stradă.
Sunt, oare, aceşti oameni manipulaţi de marea finanţă, care doreşte să întreţină
conflictualitatea lumii, de conspiraţia mondializării şi de alte forţe care doresc să
distrugă Orientul Mijlociu sau să-l transforme într-un depozit cuminte de petrol şi
de resurse strategice? Sau este vorba de o mişcare generată de incompatibilităţile
teribile ale acestei lumi, de faliile uriaşe săpate şi adâncite în mijlocul ei, de
necesitatea unor reforme reale, care să armonizeze cât de cât contrariile? Se poate
oare realiza, în această lume, o armonizare a contrariilor? Greu de spus! Probabil
că nu.
Sunt, oare, ţările, ca entităţi de bază ale acestei lumi, desuete? Toate ţările
sunt desuete sau numai unele? Cine hotărăşte care sunt desuete şi care nu sunt? Şi de
ce? Unele dintre ţări – cum ar fi, spre exemplu, marile puteri financiare, economice,
tehnologice, informaţionale şi militare – sunt de rangul unu, cu drept nedrept la toate,
iar toate celelalte ţări îşi ies din competenţă şi trebuie să devină altceva? Altceva
ce? Pieţe de desfacere? Dar nu pot exista pieţe acolo unde nu există întreprinderi,
16
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locuri de muncă, deci economie, bani şi oameni! Dacă nu pieţe de desfacere, sau nu
numai pieţe de desfacere, atunci ce? Areale în care populaţiile trebuie distruse, prin
migrare, înfometare, amestec şi dezrădăcinare?
Doreşte cineva ca ţările lumii să fie altceva decât au fost ele de mii de ani?
Altceva ce? Un fel de hoteluri în care noi, oamenii lumii oamenilor, liberi şi foarte
independenţi, ca pasărea pământului, nelegaţi de nimic, nici de casă, nici de masă,
nici de familie, nici de strămoşi, nici de rădăcini, le vom alege pentru a locui în
ele, în funcţie de cum ne pasă sau de cum le pasă celor ai cui sclavi vom redeveni?
Vor fi ţările lumii un fel de ţări-hoteluri care vor găzdui, vremelnic, nişte populaţii
aflate într-o veşnică mişcare spre nicăieri? Sau ţările vor fi un fel de mari incinte sau
mari întreprinderi, unde forţa de muncă va staţiona atâta vreme cât are de lucru,
apoi se va duce în altă parte, acolo unde va găsi de lucru? Sunt ţările, în forma
lor de organizare actuală, obstacole în calea reţelelor informaţionale, financiare,
economice, comerciale, energetice, industriale etc. etc.?
Desigur, acestea sunt doar câteva din milioanele de întrebări care frământă
din ce în ce mai mult oamenii, ţările şi lumea. Nu ni le-am pune şi nu s-ar pune,
dacă lucrurile ar merge bine, dacă ţările s-ar îndrepta spre bunăstare, prosperitate
şi securitate. Din păcate, aceste trei componente ale existenţei noastre optimiste
– bunăstare, prosperitate, deci progres, şi securitate – sunt foarte departe de a fi
realizate. Economia românească aproape a dispărut, pământul este, în mare parte
nemuncit, agricultura distrusă (România, unul dintre marile grânare ale Europei,
din toate timpurile, importă azi 70 la sută din produsele alimentare necesare
populaţiei), peste şase-şapte milioane de români au părăsit ţara sau lucrează pe
unde apucă – mulţi dintre ei, la negru –, salariile scad, atât în instituţiile bugetare,
cât şi în mediul privat, marile platforme industriale de odinioară au dispărut, în
sensul că fierul vechi rezultat din ele a fost deja exportat în aceşti ultimi 20 de
ani (în portul Constanţa, al patrulea port ca mărime din Europa şi portul cu cea
mai mare adâncime dintre toate porturile de la Marea Neagră, mai sunt, la unele
dane, doar câteva grămezi de fier vechi, ultimele, care aşteaptă să fie încărcat în
vapoare şi să ajungă la alte combinate decât cele româneşti), industria siderurgică
românească a dispărut, construcţiile de maşini de asemenea, industria alimentară
nu mai contează, industria textilă a fost strivită… România era o mare putere în
industria petrolieră, acum este nimeni… Din pământul ţării se scoteau, în 1976,
an obişnuit, 14 milioane de tone de petrol şi se consumau tot 14, iar petrolul luat
din Irak şi din Iran, pentru prestaţiile făcute, era vândut în Europa Occidentală la
preţ de dumping. Acum, din acelaşi pământ, se mai scot doar 5 milioane de tone,
dar nu pentru România, ci pentru Austria. Guvernele de după 1990, rând pe rând,
şi-au luat mâna de pe economie, de pe finanţe, de pe resurse, de pe pământ, de pe
gând, de pe oameni şi de pe ţară… Sunt guverne ale nimănui. Guverne făcătoare de
legi proaste, neaplicabile, şi de teancuri de ordonanţe care schimbă alte ordonanţe,
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justifică fraudele din voturile parlamentarilor şi fericesc o ţară care are pământ din
pământul lui Dumnezeu…
Sistemul educaţional şi cel de sănătate au fost de atâtea ori reformate, încât,
la ora actuală sunt complet pe butuci, educaţia costă cu mult mai mult decât poate
suporta bietul om, iar sănătatea şi mai mult, locurile de muncă devin inaccesibile
ca Everestul, în timp ce guvernul, parlamentul, preşedinţia şi toate instituţiile lor
se ocupă de regionalizare, organizare teritorială, închideri de şcoli şi de spitale,
reduceri şi tăieri de pensii şi salarii, darea oamenilor afară şi trimiterea lor unde a
dus mutu’ iapa…
Ce se întâmplă cu ţara aceasta a noastră? Mai este ea, oare, ţara noastră?
Prin ce anume, dacă românii nu mai au aproape nimic din ce aveau? Nu mai au nici
bănci, nici unităţi industriale, nici unităţi economice, nici unelte agricole, ci doar
câte un petic de pământ (dacă nu cumva l-au vândut între timp), pe care nu pot să-l
muncească. N-au cu ce şi n-au nici de ce. Pentru că munca primitivă, cu sapa şi cu
calul, nu-i ajută nici să supravieţuiască, nici să-şi trimită copiii la şcoală, nici să
facă vreo afacere. Iar cei care au mai rămas prin satele noastre prăfuite şi necăjite
sunt prea bătrâni pentru a mai da cu sapa. Ce se întâmplă şi ce se va întâmpla cu
oamenii? Ce se întâmplă cu pământul, cu drumurile, cu casele ţăranilor? Au apărut,
desigur, câmpuri de vile – unele adevărate bijuterii, altele opulente, arogante şi
lipsite de gust –, dar casele românilor au îmbătrânit, s-au scofâlcit, iar curţile lor au
fost inundate de bălării, clanurile de ţigani, care-şi zic acum rromi, ca şi cum numele
ţării ar veni de la numele pe care şi-l arogă ei, fac acum legea în unele dintre marile
oraşe, ca să nu mai vorbim de cartierele stăpânite de găştile lor şi ale interlopilor,
cerşetorii şi sinucigaşii s-au înmulţit, cimitirele sunt pline de cruci noi, minţile de
gânduri negre, ochii de lacrimi…
Nu ne atacă nimeni, deci n-avem nevoie de armată şi, de aceea, aproape am
desfiinţat-o, poliţiştii sunt prea numeroşi pentru străzile noastre seci şi pentru satele
aproape pustii, chiar dacă numărul infractorilor şi infracţiunilor este în creştere,
închisorile sunt pline, şcolile aproape goale…
Care mai este idealul României? Care mai este interesul vital al ţării? Dar
interesul ei pivot? Dar interesele ei importante? Dar cele comune, obişnuite,
accesibile şi necesare oricăruia dintre noi? Cum formulează oficialii interes vital?
Unde, în ce documente, îl formulează? Care mai este crezul nostru? Care mai sunt
liderii pe care trebuie să-i urmăm? Desigur, la toate aceste întrebări nu există
răspunsuri care să merite a fi reţinute. Ţara a fost rasă de pe suprafaţa idealului ei
de ţară. Ţara noastră nu mai este a noastră, iar noi nu mai suntem copii ei, soldaţii
ei, profesorii şi învăţătorii generaţi de ea, intelectualii ei, muncitorii ei, cetăţenii
ei. Suntem robi ai unei Europe care nu ne vrea, suntem populaţie migratoare, prost
primită şi prost plătită, căutători de locuri de muncă, spaima foburgurilor de prin
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Italia, Spania, Franţa şi cine mai ştie de pe unde, cerşetorii Europei… Suntem prost
hrăniţi, prost plătiţi, prost instruiţi şi uitaţi de Dumnezeu pe drumurile fără sensuri
şi fără repere ale unei vieţi fără speranţă … Ecce homo.
Spun toate acestea, pentru că, în lipsa unor idealuri şi unor repere
fundamentale care să jaloneze şi să argumenteze arhitectura de modernizare a ţării,
de mobilizare şi optimizare a resurselor ei, a oamenilor şi minţilor lor strălucitoare,
totul se prăbuşeşte. Împrumuturile de la FMI sau de la toţi cei care sunt interesaţi să
ne îndatoreze pentru o mie de ani nu suplinesc idealul naţional, nu ţin de cald şi de
foame, nu rezolvă marile probleme ale naţiunii şi ale oamenilor, ci doar trec naţiunea
în sclavie, într-un nou tip de sclavie. Nu este, desigur, numai situaţia României. Multe
ţări se află pe punctul de a falimenta. Dar România nu trebuia să ajungă aici. Are
tot ce-i este strict necesar pentru a fi o ţară prosperă, înfloritoare. Îi lipseşte doar
capul politic esenţial. I-a lipsit, în toate timpurile, un cap politic genial, dar acum în
lipseşte cu desăvârşire un cap politic normal, lucid, de bun simţ.
În lipsa unui cap politic demn, inteligent şi cutezător, a unei clase politice
serioase, care să ştie principiile elementare de guvernare şi să fie capabilă să
formuleze interesul vital real al naţiunii, corabia românească pluteşte în derivă,
rugineşte şi ia apă chiar în sala maşinilor…
Nu conspiraţia tăcerii, interesele marilor grupuri financiare sau de altă
natură, agresiunea frontierelor şi reţelelor distrugătoare de ţări, a denigratorilor
şi revanşarzilor reprezintă principala ameninţare pentru România, ci incapacitatea
clasei politice româneşti de a cunoaşte, înţelege, iubi, proteja şi conduce România.
Singura realizare de mare prestigiu a tuturor guvernelor şi parlamentelor care s-au
succedat la conducerea ţării în ultimele două decenii este aceea a formării ruşinii de
a fi român, a dispreţului faţă de drapel şi de ţară, a denigrării simbolurilor, a iubirii
şi speranţei.
Or, fără aceste izvoare ale inimii, ale minţii şi ale sufletului, omul îşi usucă
rădăcinile şi moare undeva, departe de el însuşi şi de ce-i este drag, odată cu frunzele
sale care se spulberă în vânturile lumii.
Gheorghe Văduva

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

19

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

AFTER OSAMA BIN LADEN
By Yossef BODANSKY1

I

n a perverse way - Osama bin Laden will now contribute far more to the
evolving global Jihad movement as a martyr than he could as a leader living
in seclusion. Indeed, in the last months of his life, bin Laden himself realized this
and he returned to active interaction with his supporters in Afghanistan and Pakistan
- cognizant that this visible interaction would inevitably hasten his own martyrdom.
Bin Laden has never been a “Leader” (Za’im) of an institutional movement,
but rather an important team-player in a historical process. He carved himself this
role back in the late-1990’s as the Jihadist movement he was instrumental in inspiring
and shaping was rising to world prominence. Back in summer 1999, I stressed this
aspect in the concluding paragraph of my book bin Laden: the Man Who Declared
War on America: “Ultimately the quintessence of bin Laden’s threat is his being a
cog, albeit an important one, in a large system that will outlast his own demise - statesponsored international terrorism. This is not to belittle the importance of bin Laden,
Zawahiri, and their comrades in arms. Islamist international terrorism, perpetrated
by deniable all-Islamic fronts such as bin Laden’s, made up of individuals genuinely
convinced of the righteousness of their cause and methods, enables the sponsoring
states to escalate their struggle against the West at a relatively low level of risk. ...
The availability of weapons of mass destruction and the audacity to reach out into the
heart of the United States make this trend all the more frightening.”
Prominent Jihadist leaders continued to stress this aspect - the crucial
importance of the trend or movement, and its resilience to the martyrdom of leaders
- even after 9/11 when the when the public awareness - both fear and adulation - of
specific Jihadist leaders reached an all-time height. In 2002, Zawahiri stressed that
“Jihad in the path of Allah is greater than any individual or organization.” Senior
leaders like Osama bin Laden “are merely two soldiers of Islam in the journey of
Jihad, while the struggle between Truth and Falsehood transcends time.” Hence, the
Yossef Bodansky authored the best-selling book, bin Laden: The Man Who Declared War on America, which
was published in 1999 - two years before the September 11, 2001, terrorist attacks on the US - by Random House/
Prima Publishing. He had already written extensively on Osama bin Laden before that time, and has continued
to do so. His 1993 book, Target America: Terrorism in the US Today, remains an important text on the subject. A
more recent book by Bodansky, Chechen Jihad: Al Qaeda’s Training Ground and the Next Wave of Terror, was
published in 2007 by Harper.
1
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Jihadist cause and trend would not rise and fall because of their martyrdom. Indeed,
one of the first reactions to the announcement of bin Laden’s death on the Jihadist
Internet criticized the conspiracy theories and stressed that all leaders are replaceable.
“Why can’t people admit he was killed? He is a human being, not a prophet. Another
man will replace his shoes, it’s easy.” And another commentator reiterated: “The
killing of Sheikh Osama bin Laden does not affect the progress of victory, Inshallah.
After the death of Sheikh Abdullah Azzam, Jihad did not stop. It went on... And went
on... And went on...”
x
The current Jihadist trend that is popularly associated with the brand name “AlQaeda” is but the latest face of an evolving conflict between Islamdom and Western
modernity. This crisis has been intensifying for a quarter of a millennium now as
Islamdom’s isolation turned into subjugation when the West penetrated the Hub of
Islam - the area between Morocco in the west and India in the east, between Central
Asia in the north and Central Africa in the south - where Muslims not only constitute
the overwhelming majority of the population but also determine the socio-political
and civilizational way of life. The process began with Napoleon’s arrival in Egypt
in 1798 and culminated in the artificial redrawing of the Middle East’s map by the
imperialist powers in the early-1920’s. The aggregate experience has been a trauma
from which the Muslim world, particularly the Hub of Islam, is yet to emerge. The
still spreading and escalating wave of grassroots Intifada’s is the most indigenous
and desperate outburst in this quest to rid Islamdom from the vestiges of Western
political structures and the civilizational values that come with them.
The Jihadist trend is the outcome of this lingering trauma - emboldened and
facilitated by the toppling of the Shah and the establishment of the Islamic Republic
of Iran. The founding fathers of the movement are members of the unique generation
of mujahedin that fought together in Afghanistan in the 1980’s and were subsequently
inculcated in the initial formulation of the Sunni Jihadist doctrine in Sudan under
Hassan al-Turabi - the theological father of modern Jihadism who integrated the
tenets of Khomeini’s Shiite Islamic Revolution into the radical doctrine of the Sunni
Muslim Brothers. Subsequently, most commanders and key operatives trained in
the same camps in Afghanistan and Pakistan in the 1990’s. Hence, these mujahedin
inclined to see the Muslim World and its vanguard - the Jihadist Trend - as monolithic.
Actual implementation of the global Jihad started with the establishment on February
15, 1998, of the “World Islamic Front for Jihad against the Jews and Crusaders” - the
real operational arm of Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri - and the launch
of an uncompromising war against the United States. Bin Laden also elucidated his
vision of the relentless, fateful, global Jihad against the US in a late-1998 book titled
America and the Third World War. The book stressed the imperative of a global
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Intifada against the entire US-led West. The Front and bin Laden’s book indicated the
maturing and evolution of the Jihadist trend into a global movement with coherent
strategic world view and tangible global aspirations - a process that culminated in the
September 11, 2001, spectacular strikes in New York and Washington.
It took the Jihadist movement a few years to recover from the global onslaught
and ensuing loss of major commanders and intellectuals that followed 9/11. It was
only in the year between fall 2004 and the early winter of 2005 that the IslamistJihadist movement finally underwent the most profound evolution of its onslaught
with the Muslim world as well as against the West. This evolution is the most
important development since Osama bin Laden’s original articulation back in 1998-9
of the logic of uncompromising Jihad for the establishment of an Islamist Caliphate
and the imperative to strike out at the heart of the West in order to expedite the ascent
of this Caliphate. It is a total war in which, as far as Islamdom is concerned, there can
be no coexistence, or even compromise, with their hated foes.
This crucial phase of this Global Jihad was launched in late fall 2004 by
an Islamist-Jihadist leadership emboldened by their resurrection of a supreme
leadership - Osama bin Laden’s Shurah - in Afghanistan-Pakistan and Iran, as well as
the conclusion of the “Shield Fatwa” debate in favor of bin Laden’s interest in using
WMD (especially nuclear weapons) in spectacular strikes at the heart of the United
States. Evicting the US and key allies from the Caliphate region, destroying Israel,
and toppling Arab and Muslim regimes are merely necessary means to attaining
these higher objectives. The long-term world view of bin Laden’s Shurah, and the
shape of things to come, were clearly articulated in the “Working Strategy Lasting
Until 2020” which was completed in winter 2004/5. The Strategy was developed and
written by a small group of Jihadist leaders sheltered in Iran under the guidance of
Saif al-Adel - the then Tehran-based Egyptian ex-Colonel who, in mid-May 2011,
was appointed the “caretaker” leader of al-Qaeda. The new doctrine largely endorsed
the strategy of consolidating the Jihad first in the Hub of Islam which had long been
favored by Ayman al-Zawahiri.
One of the most important aspects of the 2020 Strategy was the reiteration of
the preeminence of Tehran for the Islamist-Jihadist trend. At the time of the Strategy’s
formulation there existed a tendency to ignore Iran’s crucial role because of the high
profile of the Sunni Jihadism of Osama bin Laden and the anti-Shiite character of some
of his neo-Salafite Takfiri devotees. Now, a pragmatic Islamist-Jihadist leadership
based its strategic working plan on a broad Jihad front spanning the areas of Pakistan,
Afghanistan, Iran, and Iraq and on to the Mediterranean through Syria and Lebanon
north to the Caucasus via eastern Turkey and back eastward across Central Asia.
Dubbed “the Jihad Triangle of Horror” - this region would serve as a springboard for
a global surge against the West. In formulating the “Working Strategy Lasting Until
2020”, the Islamist-Jihadist leadership was cognizant that its own grand-strategic
objectives correlated closely with these of the Mullahs in Tehran - and therein the key
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to the close cooperation in its implementation.
The ultimate grand-strategic objective of the “Working Strategy Lasting
Until 2020” is for an Islamist-Jihadist Caliphate to replace the United States as the
world’s sole preeminent hyper-power. By spring 2005, the Islamist-Jihadist camp
committed to the implementation of the trend’s long-term strategy to achieve victory
over the West and establish by 2020 an Islamist-Jihadist Caliphate as the world’s sole
preeminent hyper-power. In military terms, the ultimate defeat of the US-led West, in
which Russia is a key power, will be achieved as the aggregate impact of two types
of war: (1) the attrition of the Western allies by ensnaring them in a myriad of endless
debilitating quagmires - particularly in Iraq, Afghanistan-Pakistan, the Caucasus, and
Israel; and (2) the demonstration to all of the inherent weakness of the US-led West
through a series of spectacular strikes at the heart of the West.
Most significant, however, were the concurrent grassroots developments
throughout the Hub of Islam in the aftermath of the US-led invasions of Afghanistan
and Iraq. The Western calls for “freedom” and “democracy” fell on fertile grounds
throughout the entire Arab world. In 2004/5, Zawahiri and the clairvoyant leaders
of the Jihadist movement recognized this trend and launched a profound reform of
the Islamist world - replacing the erstwhile centralized monolithic Islamism with a
myriad of localized Islamist movements that both adhere to a joint grand-strategy
while preserving and celebrating the unique character of their respective societies.
Significantly, these new Jihadist groups - Al-Qaedat Jihad - are identified by the
traditional population-defined Islamic regions - Greater Syria (Bilad al-Sham),
Greater Egypt (Bilad al-Kanana), Mesopotamia (Bilad al-Rafidayn), Arabian
Peninsula (Bilad al-Jazeera) and the Islamic Maghreb (which includes the parts
of Western Europe once ruled by Islam) - rather than the modern Arab states they
operate in and against. With these new regional entities there rose to prominence a
new generation of local Jihadist leaders - both military commanders and theological
authorities.
In mid June 2005, bin Laden’s Shurah distributed among key commanders and
religious leaders throughout the world a “letter to the Muslim Ummah” announcing
that bin Laden was preparing for the next round of escalatory Jihad and instructing
the various Islamist-Jihadist leaders about their anticipated roles. “First of all, let
us make it clear that Sheikh Osama bin Laden is safe and sound along with his
colleagues at a secure place. He is preparing for the next round of Jihad,” the letter
started. The letter emphasized the regional character of the main Jihadist fronts. It
instructed the local leaders that it was imperative to recruit would-be mujahedin
in, and expand the Islamist Jihad to, neighboring and adjacent areas. “O beloved
Ummah, we are fully prepared to face the infidels. For this purpose, we should make
war preparations so that Jihad should continue. We want to make it clear that at
present, Jihad is obligatory on all Muslims who are living around Palestine, Iraq,
Afghanistan, and Chechnya. Then, it becomes the responsibility of the entire Ummah
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to wage Jihad,” the letter explained.
In mid-2009, Tehran joined the trend, promoting the establishment of the
independent Islamic Republic of Eastern Arabia as the instrument for unifying the
peninsula’s Shiites under Iranian influence. “The decision of the proclamation of
the Republic was based on the demands of the people of the region,” explained a
statement posted on an opposition website. Since then, Iran has invested huge
resources in training, organizing and arming the IRGC-controlled Jihadist cadres that
will lead the inevitable independence war of the Islamic Republic of Eastern Arabia.
Meanwhile, prostrate and oppressed grassroots simmered in frustration for
almost a decade throughout the Arab World - fearful of challenging their respective
authoritarian regimes while dreading a US military intervention in order to sustain
the state-based status-quo. However, once the Hub of Islam became convinced
that the US was in decline and withdrawing from the Greater Middle East - a wave
of Islamist-oriented Intifada’s erupted with fury and spread throughout the entire
Greater Middle East. Because the common denominator of the diverse Intifada’s is
the uncompromising grassroots rejection of their respective modern states - these
Intifada’s reaffirm the main argument of Saif al-Adel’s “Working Strategy Lasting
Until 2020” and Zawahiri’s structural reforms. Hence, the ensuing spread and
intensification of the Intifada’s have transformed them into a regional phenomenon
that now dominates the grand dynamics of the Greater Middle East and ushers in a
new era of Jihadism - albeit dominated by the new generation of local leaders.
By fall 2010, the Iran-based group of Jihadist leaders led by Saif al-Adel and
Mahfuz bin-Waleed (aka Abu-Hafs al-Mauritani, the chief of al-Qaeda’s religious
committee before 9/11) returned to Pakistan and began to openly challenge bin
Laden’s and the Shurah’s coping with the brewing crisis in the Greater Middle East.
Their argument, as articulated in their milestone book Twenty Guidelines for Jihad,
is that given the Islamist-orientation of, and widespread grassroots support for,
challenges to the Arab States, the traditional bin Ladinist doctrine of all or nothing,
that is, replacing the existing states with Jihadist Emirates, was no longer relevant
and even counter-productive. Adhering to this established doctrine “means isolation
of yourself and the mujahedin from the mainstream Islamic movements and from the
Muslim world. It makes the task easier for the enemy to isolate you and target you,”
they warned.
Instead, Saif al-Adel and his allies argued for cooperation with all local
movements in the quest for attainable goals such as replacing pro-Western states
with anything Islamist-oriented. Such new regimes, under Iran’s strategic umbrella,
would contribute to the eviction of the West from the Greater Middle East and
ultimately the Hub of Islam. Saif al-Adel and his allies stressed further that there
must be a new balance of authority between the center - bin Laden’s Shurah - and
the rapidly growing localized Jihadist movements. “All Jihadi groups should be
under one leadership, which must consult with experts and scholars from the whole
24

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Ummah,” they wrote.
By winter 2010/11, the Jihadist Trend, and particularly bin Laden’s Shurah,
acted on this advice and resolved not to miss the profound character of the unfolding
Intifada’s. Al-Qaeda launched new initiatives to reestablish close ties with a myriad
of Ikhwan-affiliated organizations and Palestinian groups. The Jihadists sought to
revive old contacts in order to consolidate “a new nexus for a joint struggle against
Western interests in the Muslim world.” It became imperative to not only remain
closely associated with the Arab grassroots and their aspirations, but to ensure the
success of these Islamist-oriented Intifada’s in the face of growing suppression by the
states’ Mukhabarat’s and armies.
In early 2011, Osama bin Laden personally launched a new initiative jointly
with the Muslim Brothers to “establish a new nexus for a joint struggle against Western
interests in the Muslim world.” At the program’s core are teams of highly trained
Jihadist operatives called “the Son of the Soil/Land” (Ibn ul-Balad). These teams
deploy to the countries where Intifada’s are already taking place or being prepared
in order to assist the local Muslim Brothers and Islamist groups in their struggles
against the local security authorities, Western intelligence services, and all other
“enemies of Islam” and Islamism-Jihadism. Once these Intifada’s are consolidated,
the Jihadist Trend will use them as the springboard for a new era of Global Jihad to
be perpetrated jointly by the revitalized “Shadow Army” (Laskhar al-Zil) under the
command of Ilyas Kashmiri (who would be target-killed in a drone strike on June 3,
2011) and the various localized Al-Qaedat Jihad movements.
In order to emphasize the crucial importance of the new initiative, bin Laden
started visiting training camps along the Durand Line in order to encourage and
excite the Arab Jihadists selected for this program. This was needed because some
of the most promising Jihadists set their eyes on spectacular martyrdom operations
and not long-term clandestine work and possible arrest and torture by some Arab
Mukhabarat’s. Similarly, it became imperative for bin Laden to personally convince
and reassure old-time allies such as Gulbuddin Hekmatyar (with whom bin Laden
met in Bajaur for a major dinner) to lend their support and resources to the new “the
Son of the Soil/Land” initiative. Hence, Osama bin Laden’s personal interceding
was so important and effective. He knew, and so told confidants, that he was taking
immense personal risks. In the last couple of months there were several reports about
his visits to these camps - and it was really a question of time before he would be
located by US intelligence, tracked down and assassinated.
And so it was on May 1st, 2011.
Thus, by the time he was killed by the US raiding Special Forces - Osama bin
Laden was racing to retain leadership of a movement he indeed was instrumental
in creating but has since become profoundly different from what he has originally
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envisioned. The new Jihadist trend is defused, independent, and led by a new leadership
organized by Zawahiri - a mixture of the centralized al-Qaeda effectively led by the
returnees from Tehran and the up-and-coming leaders of the various regional alQaedat Jihad groups. This Jihadist trend will outlive bin Laden, Zawahiri and their
generation. As a sacred martyr, Osama bin Laden’s name and reputation will be used
to give credence to the new Jihadist doctrine. All the ideas of Saif al-Adel and the
new generation of commanders and thinkers will be attributed to bin Laden’s sacred
legacy without him being able to challenge or refute. Bin Laden’s daring visits to the
training camps that led his discovery and martyrdom will now serve as testament to
his commitment to the new doctrine - even though it deviates profoundly from the
original doctrine of a monolithic centralized Jihad he had espoused. But it would be
this new Jihadist doctrine - implemented by “the Son of the Soil/Land” initiative,
the revitalized “Shadow Army”, and the myriad of regional al-Qaedat Jihad groups that will capitalize on the flames now engulfing the Hub of Islam in order to take on
the West with a grassroots-driven ferocity Osama bin Laden did not dare to dream
about. A commentator on the Jihadist Internet declared: “The death of the Amir of the
Mujahedin Sheikh Osama bin Laden - as he had wished - [heralds] a new victory for
the approach of the Islamic Jihad!”
Anjem Choudary, the leader of UK-based Jihadist group al-Muhajirun, put
the martyrdom of bin Laden in the context of the Jihads to come. “To Muslims
everywhere and to non-Muslims as well, I remind you that Al-Qaeda is not a group
rather it is today a phenomenon of struggle and resistance against the occupation of
Muslim land and the defense of Muslim life, honor and property wherever it is being
attacked. As such this idea cannot be killed nor assassinated for it lives in the hearts
and minds of all Muslims and in the revelation of the Quran and the example of
the Messenger Muhammad. Indeed the blessed Prophet of Allah said that the Jihad
will continue until the Day of Judgement.” The long-term impact of bin Laden’s
martyrdom on the Jihadist trend should be assessed in this context, Choudary
stressed. “Rather than dampening the spirits of those who are today engaged in
Jihad physically around the world and who considered Sheikh Osama bin Laden as
their Amir, his death will merely act as an incentive to prove to the world that the
death of anyone will not affect them. Hence in the coming days and weeks we will
no doubt see increased activities from the Mujahedin and more intense fighting in
the battlefields of Iraq, Afghanistan, Somalia, Chechnya, etc.,”Choudary predicted.
“May Allah (SWT) accept Sheikh Osama bin Laden Shaheed (martyred), Inshallah”
he concluded.
x
Indeed the Jihadist supreme leadership moved quickly to consolidate a
functioning bin Laden Shurah. Around May 15, Jihadist circles reported that Saif
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al-Adel (Sword of Justice) was appointed “caretaker” leader of al-Qaeda until a
successor for Osama bin Laden is selected and nominated by the bin Laden Shurah.
Ayman al-Zawahiri remains the spiritual guide who will “monitor international
contacts” of the Jihadist Movement. Saif al-Adel will be in charge of the “command
and control” of the worldwide Jihad.
Saif al-Adel is an Egyptian somewhere in his 50’s. US Intelligence claims he
was born in 1960-63, while Egyptian Jihadists claim he was born in the early-1950’s.
The Jihadist data is more credible given Saif al-Adel’s subsequent career. He is
married to the daughter of Mustafa Hamid, a leading Egyptian-“Afghan” commander
during the 1980’s and the head of al-Jazeera in Pakistan and South Asia in the 1990’s.
They have five children. During his Jihadist career, Saif al-Adel was also known as
Muhammad Ibrahim al-Makkawi, Ibrahim al-Madani, and Omar al-Sumali.
Saif al-Adel is a US-trained former Colonel in the Egyptian Army, who spent
most of his time in Special Forces. He claimed to have participated in the Yom
Kippur War in October 1973 (thus giving credence to the earlier birth-date). In the
early-1980’s, he was suspected of indirect involvement in the assassination of Sadat,
but since nothing was proven and he had good relations with the American military
since his training in the US - he was allowed to remain in the military. After suspicion
of Jihadist activities resurfaced in 1988, Saif al-Adel left the military under vague
circumstances and arrived in Pakistan in 1989. He began running a humanitarian
organization in Peshawar as a cover for his involvement in Islamist terrorism. There
were rumors Saif al-Adel was connected to Egyptian intelligence.
Even if Saif al-Adel was permitted to leave Egypt and the military for Pakistan
and Afghanistan after promising to work for Egyptian intelligence - he cut all ties
soon after his arrival in Peshawar. Instead, he was quickly recruited by the Jihadist
leadership for sensitive joint operations with the ISI. He also became friends with
many of the Egyptian Jihadists then seeking refuge in Pakistan-Afghanistan from the
Mukhabarat for their roles in the assassination of Sadat, including Ayman al-Zawahiri.
In 1990-91, along with a few would-be prominent Egyptian Jihadists (Abu-Talha alSudani, Saif al-Islam al-Masri, Abu-Jaafar al-Masri and Abu-Salim al-Masri), Saif
al-Adel traveled to the Biqaa southern Lebanon via Syria. They trained alongside
the mujahedin of the HizbAllah al-Hijaz. It is there, that he made his first contacts
with Iranian Intelligence and Saudi Jihadists (both Sunni and Shiite). The HizbAllah
al-Hijaz and the Islamic Revolution [of] Jazirat al-Arab organizations were the elite
Jihadist forces prepared by Iran for operations against Saudi Arabia and the Gulf
States. In the mid-1990’s, they would play major role in the terrorist strikes in Riyadh
and Khobar. In 1996, they would be included in the HizbAllah International in which
Osama bin Laden would play a key role.
Meanwhile, Saif al-Adel returned to Pakistan in 1992. From there, he visited all
the Central Asian states as well as Indian Kashmir to personally study the conditions
in these important theaters of the Jihad, as well as inspect and oversee the operations
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of the local mujahedin. In summer 1993, Saif al-Adel insisted that he and some 1012 Egyptian Jihadists under his command would stay in Pakistan only for advanced
training by the ISI, and that the actual fighting of the Jihad must be carried out from
and on hostile territory - not from Pakistan.
Soon afterwards, Saif al-Adel was invited by Zawahiri to come to Khartoum then a fledgling center of the nascent Jihadist movement. With the Jihad in both Yemen
and Somalia rapidly escalating, Saif al-Adel’s military skills were badly needed.
Initially, he was expected to teach sabotage in Osama bin Laden’s al-Damazin Farms
near Khartoum. However, he was soon sent with a small group of Arab-“Afghans”
to establish and run the Jihadist training and logistical facility at Ras Kamboni in
southern Somalia near the Kenyan border. There he initiated a crash program for
Somali mujahedin. Some of Saif al-Adel’s trainees played a major role in the Battle
of Mogadishu in fall 1993. The operation was run under the banner of the Vanguard
of Islamic Conquest with Zawahiri the senior on-site commander. Iranian Pasdaran
Intelligence, particularly General Ahmad Vahidi, the new commander of the Quds
Forces, noticed again the up-and-coming Saif al-Adel. Some of his trainees would
also participate in the August 1998 bombing of the US Embassies in Nairobi and
Dar-a-Salaam. US Intelligence believes Saif al-Adel himself played a major role in
the planning of the bombing of the Embassies.
In the mid-1990’s, Saif al-Adel returned to Pakistan. He rose to prominence
as the on-site commander of the Jihadist operations and networks in Central Asia. In
early 1995, Saif al-Adel took over command of the Central Asian Theater - replacing
“Ibn-al-Khattab” (Samir bin Salakh al-Suwailim) who was then based in the Fergana
Valley and would soon take over Jihadist operations in Chechnya and the North
Caucasus. He vastly expanded and improved the Jihadist networks throughout the
region. He helped the training and organizations of the local networks - particularly
in Tajikistan and Uzbekistan. In the next few years, Saif al-Adel also ran several ISIsponsored operations that earned him accolades in Islamabad. Saif al-Adel rejoined
the bin Laden Shurah in mid-2000 - having been replaced by Juma Namangani.
In winter 2001, after the fall of the Taliban, Saif al-Adel crossed to Iran and
contacted his friends in Tehran. He soon became one of the leaders of an Iran-based
Sunni cadre Tehran organized in order to convince the Jihadists that Tehran was
earnest about supporting the Jihad against the US and its allies in the Middle East.
Besides Saif al-Adel, the group included Osama’s son Saad bin Laden, Shawqi
al-Islambuli (who had worked in Chechnya), and Abu-Muhammad al-Misri (who
had cooperated with Iranian intelligence in East Africa in the late 1990s, including
in the 1998 bombing of the US embassies). They all agreed to work with Iranian
intelligence. Over the next few years they were frequently visited in Iran by both
Osama bin Laden and Zawahiri.
In 2002, at Iran’s behest, Saif al-Adel took over the revival of Jihadist terrorism
in Saudi Arabia and the Gulf states. He established a forward headquarters in Iranian
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Baluchistan located in an isolated camp where some 500 Arab mujahedin were being
trained by the Iranian security forces for future operations in Iraq, Saudi Arabia and
other Gulf States. From there, Saif al-Adel authorized the launching of a campaign
of terrorist attacks throughout Saudi Arabia. The campaign began with a series of
bombing in Riyadh in May 2003. Using satellite phone from his HQ in Iran, Saif alAdel directly supervised the progress of the bombing campaign.
By 2005/6, Saad bin Laden and Saif al-Adel had already consolidated a Jihadist
command and planning center in Iran, mainly in Zabol and the Tehran area. Starting
2003, Saif al-Adel had become one of Zawahiri’s closest confidants and strategic
advisers. He emerged as a sophisticated and pragmatic analyst who did not shy from
acknowledging the grim realities. He was first noticed as a major thinker in March
2003, when he confronted the veteran Jihadist leaders then urging a new wave of
spectacular strikes at the heart of the West, as well as the establishment of symbolic
emirates in key Jihadist fronts, in order to claim victories. “We say to those who want
a quick victory, that this type of war waged by the Mujahedin employs a strategy of
the long-breath and the attrition and terrorization of the enemy, and not the holding
of territory,” Saif al-Adel wrote.
By now, Zawahiri put Saif al-Adel in charge of a Tehran-based group of
Jihadist leaders in order to formulate the long-term strategy of the Jihad. The longterm world view of bin Laden’s Shurah and the shape of things to come were clearly
articulated in the “Working Strategy Lasting Until 2020” which was completed in
winter 2004/5. As discussed above, the 2020 Strategy was quickly adopted by the bin
Laden inner-circle as the strategy of consolidating the Jihad first in the Hub of Islam
which had long been favored by Ayman al-Zawahiri.
In the next few years, Saif al-Adel remain in Iran and worked together
with both the Iran-based Jihadist leaders and the Pasdaran’s Quds Forces on the
organization, training and consolidation of Jihadist networks throughout the entire
Hub of Islam. He concentrated on the organizing of highly professional command
cadres that would be able to evade and endure the improved capabilities of the local
intelligence and security forces. His emphasis was on the consolidation of resilient
networks for the long-term even if at the expense of a few spectacular strikes. To
a great extent, Saif al-Adel was implementing his own “Working Strategy Lasting
Until 2020”. This undertaking provided Saif al-Adel with unique access to the entire
Hub of Islam - particularly at the grassroots, and he became cognizant of the brewing
tensions therein.
In fall 2010, the Iran-based group of Jihadist leaders led by Saif al-Adel and
Mahfuz bin-Waleed returned to Pakistan. They openly challenged the way Osama bin
Laden and the Shurah were addressing the brewing crisis in the Greater Middle East.
As discussed above, they articulated their arguments in the milestone book Twenty
Guidelines for Jihad. The unfolding wave of Islamist-leaning Intifada’s throughout
the Greater Middle East, and the rising prominence of the various Muslim Brothers
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

29

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
movements have proven Saif al-Adel right. Indeed, in the few months before his
death, Osama bin Laden personally pushed for the establishment and running of the
new “the Son of the Soil/Land” initiative - a move that cost him his life. Now, the
ideas of Saif al-Adel and the new generation of commanders and thinkers will be
attributed to bin Laden’s sacred legacy without him being able to challenge or refute.
Having formulated this bold Strategy for the year 2020, Saif al-Adel is uniquely
qualified to oversee the implementation of the new Jihadist doctrine by “the Son of
the Soil/Land” initiative, the revitalized “Shadow Army”, and the myriad of regional
al-Qaedat Jihad groups.
x
In late-May, the Shurah, now under Saif al-Adel, released Osama bin Laden’s
last address to the Islamic Ummah which was recorded in April 2011. It is clear from
the text that bin Laden himself was considering the recorded message as a “living
will” of sorts.
Bin Laden focused on the historic significance of the upheaval engulfing
the Arab World. “Days of glory came to the people of Islam, and meanwhile
rulers departed from the lands of the Arabs.” However, the real significance of the
Intifadas throughout the Arab World is in their setting example and inspiration for
the entire Ummah. “With the fall of the tyrant also fell the meanings of humiliation,
submission, fear, and limitation, and the meanings of freedom, dignity, courage, and
initiative arose. The winds of change were blowing with desire for liberation,” bin
Laden gloated.
Bin Laden urges the masses in the streets and squares to persevere till the
establishment of Islamist regimes in their countries. He suggested how to consolidate
success for the benefit of the entire Ummah. “Maintain the initiative, and beware of
dialogue, for there is no half-way meeting point between the people of righteousness
and the people of deception. ... The Ummah has saved you for this glorious event, so
continue the path, and do not be afraid of difficulties.”
Hence, bin Laden implored the masses to be cognizant of the historical
significance of the moment and the gravity of the challenges ahead so that they do
not sacrifice the future of the Ummah on the altar of expediency. “Before you there
is a dangerous crossroads and a great, historic, and rare opportunity for advancing
the Ummah and becoming liberated from serving the whims of the rulers, manmade
laws, and Western domination. It is a great sin and great ignorance to waste this
opportunity that the Ummah has awaited for many decades, so take it and destroy the
idols and pagans, and establish justice and faith.”
In order to ensure the ultimate success, bin Laden urged all grassroots Islamists
and Jihadists to “cooperate with people whose revolution has not been launched
yet, so as to specify the zero hour and what its pre-requisites are.” He stressed the
30

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
importance of expertise - of the kind “the Son of the Soil/Land” initiative is to provide
- to the ultimate success of revolts against, and confrontations with, existing regimes.
Given the correct conduct of the Jihadist upsurge, bin Laden predicted, “the winds
of change will encompass the whole Islamic world, with Allah’s permission. The
people should prepare what is necessary and not go through with something before
consulting the faithful people of experience, who stay away from half-solutions and
befriending the oppressors.” The Islamist-Jihadist Trend will be there at the forefront
as the vanguard of the new Jihadist surge for the liberation of the Ummah and the
banishment of the West from Islamdom.
Significantly, in the address, Osama bin Laden alluded to his own fate as well,
asserting: “Glory is regained by blood, and lions [=Osama] die defending their dens.”
Osama bin Laden might be dead - but the flames of Jihad are rising again.
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TABLA DE ȘAH ŞI RECONFIGURAREA
PUTERII
UNDE ESTE OSSAMA BIN LADEN ?
Prof. univ. dr. Nicolae RADU

If not so long ago, terrorism was in the foreground, and Osama Bin
Laden was the expression of evil, now, from day to day, we fiind that the world
faces more serious problems such as poverty, intolerance and conflicts in the
Middle East. Given that Tunisia is in complete chaos, Egypt includes already
hundreds of people dead and dozens wounded, and the Arab world boils in
Yemen too, there were few voices who asked the question: where was Osama
Bin Laden?
Cuvinte-cheie: Osama, Pakistan, secrete, mor, alegeri, tablă, şah

C

u ceva timp în urmă, Zbigniew Brzezinski, fostul consilier pe probleme
de securitate națională al lui Jimmy Carter, membru în board-ul Centrului
de Studii Strategice şi Internaționale (CSIS) şi fondator al Comisiei Trilaterale, afirma
că Statele Unite sunt prima, ultima şi singura superputere, singura alternativă fiind
anarhia globală. Cât de adevărat este sau nu este acest lucru, este greu de apreciat,
însă, pentru desfăşurarea unui război împotriva terorismului, de ce este amintit mereu
numele lui Ossama Bin Laden ? Să fie acesta motivul de luptă până când resursele de
petrol din Irak vor fi epuizate ?
In Irak, americanii au adus haos, nu democrație – scria, la 12 ianuarie 2007,
cotidianul „Financial Times”, intr-un articol intitulat „Surge Toward Debacle în
Iraq”. Considerând „Discursul despre Starea Uniunii”, rostit de fostul președinte
Bush, în 2007, se ridică, însă, o întrebare: De ce Statele Unite – care, de-a lungul
istoriei, au acționat permanent ca o putere anti-colonială, începând chiar cu Războiul
de Independenţă – a recurs acum la colonizarea Irakului?
Un lucru este cert: Că place sau că nu place, Ossama bin Laden a devenit un
brend. Ossama bin Laden s-a transformat într-un simbol care canalizează sentimentul
de furie al lumii musulmane împotriva Statelor Unite ale Americii (binladenism). Fie
că vorbim de Al Qaida sau Al Qaida Albă din Bosnia, fie că ne oprim asupra Fraţilor
Musulmani, toate acestea ne îndreaptă atenţia spre cel cunoscut drept Șeicul sau Abu
Abdallah, respectiv Ossama Bin Laden. Chiar şi acum.
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Fără să ne propunem o analiză asupra arbitrajului extern şi a ingerinţelor
„în afacerile interne” ale statelor din regiune, ce par să fi devenit deja o constantă
politică, ne rezumăm numai la încercarea de a înțelege cum de este posibil ca Ossama
Bin Laden să fi fost de negăsit de mai bine de 6 ani, în pofida recompensei de 50 de
milioane de dolari oferită de SUA pentru capturarea teroristului ?
Cunoscut şi sub numele de Prinţul, Emirul, sau Directorul, Ossama bin Laden
a împlinit, la 10 martie, vârsta de 53 de ani. Spunem ca a împlinit, pentru ca Ossama
Bin Laden a fost ucis în Pakistan.
Născut la Ryad, în Arabia Saudită, ca fiul lui Muhammed Awad bin Laden şi al
soţiei cu numărul 10 a acestuia, Hamida al Attas, Ossama Bin Laden are, după tată,
alţi aproximativ 50 de fraţi. Crescut ca un devotat Wahhabi (ramură radicală a religiei
musulmane), a urmat cursurile gimnaziale şi liceale la „Al Thager Model School” şi
apoi cursurile Universităţii „Regele Abdulaziz”.
Discipolii săi l-au venerat ca pe un luptător curajos pentru libertate, în
timp ce dușmanii îl considerau un terorist brutal, responsabil de moartea a mii de
oameni nevinovați. A renunțat la o viaţă liniștită şi confortabilă, pentru a se lupta cu
sovieticii, în anii ‘80, şi cu SUA, în ultimele două decenii. Informații recente îl plasau
în Sabzevar, în provincia iraniana Khorasan, dar şi în Pakistan sau chiar în Yemen.
Unele surse susțineau însă că este mort de ani de zile şi că, din când în când, diferite
servicii secrete manipulatoare agita fantoma sa pentru a înspăimântă opinia publica.
Deşi a fost implicat în alte câteva atacuri împotriva intereselor americane şi britanice,
inclusiv în atentatele împotriva ambasadelor SUA din Tanzania şi Kenya din 1998,
bin Laden a devenit teroristul cel mai cunoscut în întreaga lume, după 11 septembrie
2001. La doar câteva zile după atacurile care au pus la pământ Turnurile Gemene
din Manhattan, au distrus o parte din uriașa clădire a Pentagonului din Washington
şi au dat o lovitura aproape letală economiei americane, şeful Al Qaeda era arătat cu
degetul de autoritățile din SUA. Ani de zile însă, bin Laden a negat orice implicare în
atentatele realizate cu avioane comerciale.
În octombrie 2004 însă, cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale
din Statele Unite, postul de televiziune Al Jazeera a difuzat o faimoasa înregistrare
video de 18 minute, în care Ossama bin Laden recunoaște că a organizat atentatele
din SUA şi susține că ele au fost răspunsul său la distrugerile provocate de războiul
civil din Liban, de la începutul deceniului opt.
În cei nouă ani care au trecut de la atacurile de pe Coasta de est a Americii,
bin Laden a reușit să scape din plasa formidabilei mașini de război americane. În
ciuda tehnologiilor de ultima generație, a sutelor de raiduri realizate de soldați din
trupele de elită şi a celor peste 50 de milioane de dolari oferite, de autoritățile din
Washington, drept recompensă pentru prinderea sa, seful Al Qaeda era de negăsit.
După 10 ani, fondatorul şi liderul grupării teroriste Al Qaeda, Ossama Bin Laden,
a fost ucis de forţele americane, conform unui anunţ făcut de preşedintele Barack
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Obama. Liderul Al Qaeda a fost omorât în timpul unei operaţiuni la sol ce a durat
circa 40 minute. Ossama Bin Laden se afla într-o casă din Pakistan.
Ossama bin Laden îmbătrânit
De-a lungul anilor, s-a spus despre el ca e în Pakistan, în Iran, în Yemen,
iar președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad îl plasa, cu ironie, chiar în capitala
federală americană. Diferite surse au spus însa că Ossama bin Laden a murit fie
din cauza unor afecțiuni renale grave, fie în urma raidurilor cu drone americane, iar
casetele audio şi video care au apărut în anii din urmă nu sunt altceva decât creațiile
serviciilor de informații (CIA este principala vinovata, susțin unii).
Deocamdată însă, nu există o dovadă clară a locului în care se afla Ossama
bin Laden. Autoritățile continua însă să ne amintească, din când în când, de existenta
lui. Iar atunci când nu o fac ele, Ossama bin Laden însuși apare şi-şi îndeamnă frații
musulmani la jihad, organizează comploturi în zile de Crăciun sau acuză schimbările
climatice provocate de occidentali pentru inundațiile catastrofale cărora le-au căzut
victime pakistanezii.
E viu sau mort?
Aşa cum viaţa lui Ossama e contradictorie, şi despre posibilul său deces au
apărut o sumedenie de variante. Existau informaţii conform cărora sauditul a murit
demult, şi altele care spuneau că bin Laden trăieşte în Afganistan. Astfel, o serie
de personalităţi, printre care preşedintele pakistanez Pervez Musharraf, preşedintele
afgan Hamid Karzai şi şeful unităţii de contraterorism a FBI, Dale Watson, au susţinut
că acesta ar fi murit, cel mai probabil în campania militară americană din 2001.
La data de 26 decembrie 2001, „Fox News” a publicat o ştire în care titra:
„Ossama bin Laden a murit în linişte din cauza unei complicaţii la plămâni”.În 2002,
redactorul-şef al unei reviste arabe din Londra a declarat că a publicat testamentul
său, scris în anul 2001, şi în care se arată că el este pe moarte sau va muri în curând.
La începutul lunii februarie 2010, cotidianul spaniol „La Razon” anunţa că teroristul
a murit în mai sau iunie 2002. „Sunt 90% sigur că Ossama bin Laden este mort.
Suferea de cancer la rinichi, când a scăpat din atacul aerian american în munţii din
Tora Bora, în decembrie 2001, şi s-a refugiat în estul Afganistanului. A murit undeva
între mai şi iunie 2002”, spunea un apropiat al sauditului.
Fostul preşedinte american George W. Bush a salutat, în noaptea de duminică
spre luni, anunţul privind lichidarea lui Ossama bin Laden, pe care a calificat-o drept
o „victorie pentru America”, la aproape 10 ani de la atentatele de la 11 septembrie
2011.
Cu toate acestea, anunțul potrivit căruia Ossama bin Laden a fost ucis, salutat
de americani, este deja pus sub semnul întrebării. Tehrik-e-Taliban Pakistan, o
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organizaţie din Pakistan care reuneşte mai multe grupuri islamiste, spune că Ossama
ben Laden este în viaţă, informează postul pakistanez de televiziune Geo TV.
Dacă Relaţia cu Europa este cel mai important contact al Americii în lume,
atunci care va fi relația SUA cu lumea arabă, după confirmarea morții lui Ossama
bin Laden ?! Privind doar spre Arabia Saudită, spre Egipt, Yemen, Iordania, Siria sau
Iran, înțelegem că interesele conduc la multiple divergenţe.
În Arabia Saudiăa, Regele Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud este şi primministru din 1 august 2005. Arabia Saudită este unul dintre aliații de baza ai SUA
în Orientul Mijlociu şi un important furnizor de petrol, Washingtonul fiind interesat
în cel mai înalt grad de păstrarea status-quo-ului. Manifestări izolate au avut loc şi
aici, valul de nemulțumire fiind însă ușor stins. Cu un PIB/cap de locuitor de 24.200
dolari (locul 55), dispune de resurse minerale de petrol – 20% din resursele globale,
precum şi de gaze naturale.
În Egipt, Hosni Mubarak, un vechi aliat al SUA în regiune şi aflat la putere
din 1981, se află în punctul critic al carierei sale de şef al statului egiptean, ajungând
sa fie reținut sub arest, într-un spital. Revoltele populare s-au desfășurat pe fondul
problemelor legate de succesiunea la conducerea ţării. Egiptul, cu un PIB/cap
de locuitor de 6.200 dolari (locul 137), este esențial pentru transportul petrolului
din Orientul Mijlociu. Cu 80 de milioane de locuitori și cu un standard de viață
deplorabil, Egiptul e un stat urmărit de probleme interne fără sfârșit. Importanța
strategică a Egiptului este, evident, clară pentru toată lumea și poate sau ar trebui
să poată forța un consens occidental discret în jurul unei formule post-Mubarak pe
baza rețelelor lui Mubarak. Statele Unite nu au blocat și nici nu au sugerat că ar putea
bloca asistența directă pentru Egipt (cifrată la aproape 1,5 miliarde dolari și utilizată
în mare parte de armată). (Ungureanu, 2011);
Yemen, condus, din 1990, de Ali Abdallah Salih, este un fragil aliat al SUA
în zona, fiind expus unor probleme cronice precum corupția, lipsa resurselor vitale
(apa) şi penetrarea puternică a rețelei teroriste al-Qaida. O creștere a influentei
radicalismului islamic este de așteptat. Cu un PIB/cap de locuitor de 2600 dolari
(locul 174), ocupa locul 37 în lume, în privința resurselor minerale, petrol, gaz
natural lichefiat.
Iordania, condusă de Regele Abdallah II (din 1999), cu un PIB/cap de locuitor
de 5.300 dolari (locul 142), este un alt aliat-cheie al SUA în zonă.
Siria, condusa de Bashar al-Asad (din 17 iulie 2000), este unul dintre adversarii
Israelului şi ai SUA în regiune, având legături puternice cu Iranul şi cu Hezbollah.
Este unul dintre beneficiarii instabilităţii politice a momentului. Cu un PIB/cap de
locuitor de 4.800 dolari (locul 152), Siria ocupa locul 33 în lume la Petrol şi locul
47 la gaze naturale. Iranul, condus de Mahmoud Ahmadinejad (din 2005), este unul
dintre beneficiarii mișcărilor de protest din lumea musulmană. Aceste mișcări fac să
slăbească influenţa în zonă a SUA, inamicul de moarte al unui Iran radicalizat. Cu
un PIB/cap de locuitor de 11.200 dolari (locul 100), Iranul ocupa locul 4 în lume, la
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petrol şi locul 3, la resursele de gaze naturale.
Daca Europa înseamnă tabla de şah, iar Iranul mat la rege, ce rol revenea lui
Ossama Bin Laden ? Va continua reţeaua Al Qaeda să existe şi după dispariția lui,
condusă, probabil, de adjunctul său egiptean, Ayman Zawahiri ? Cu siguranță că
moartea sa va perturba activitățile Al Qaeda, însă nu va distruge şi organizația.
Imran Khan, lider al opoziţiei din Pakistan, a declarat, la televiziunea Dunya
Tv, că moartea lui Ossama Bin Laden ar trebui să marcheze finalul operaţiunilor
militare ale SUA în Pakistan, informează BBC News. „SUA nu mai au justificare
pentru operaţiunile din Pakistan, acum, când Ossama bin Laden este mort”. Așa sa
fie oare ? Vom vedea !
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PROGRESELE FEDERAŢIEI RUSE
ÎN UTILIZAREA ŞI CONTRACARAREA
ACŢIUNILOR ŞI AGRESIUNILOR
NON-CONVENŢIONALE
Alfred VASILESCU1
Abstract
During the Putin Era, the Russian Federation tries to impose itself as a
big power, promoting policies, strategies, doctrines, capabilities, institutions
and executive decisions that support its status. This paper demonstrates, using
a theoretical analysis of the Russian Security Strategies and following the
phenomenological aspects of this state’s decisions, the level and diversity of
the use of unconventional aggressions by the Russian leadership, to deal with
both internal and foreign affairs.
Keywords: Russia, unconventional aggressions, security policies, information
operations

R

usia este moştenitoarea şi continuatoarea tradiţiilor privind utilizarea
agresiunilor non-convenţionale ale Uniunii Sovietice, o tradiţie datând
încă de la finele Primului Război Mondial, depozitarul acesteia fiind serviciile de
securitate: CEKA, GPU, OGPU, GUGB, NKVD, NKGB, MGB, KI, MVD, KGB şi,
în fine, FSB, SVR şi GRU2. Spre exemplu, celebra Directivă NKVD pentru ţările din
orbita sovietică3, din 2 iunie 1947, prevedea în cele 45 de articole ale sale, printre
Şef structură CIMIC şi PSYOPS în Centrul de Conducere Operaţională al Statului Major General, alfredvasilescu@
yahoo.com
2
CEKA (1917-1922) = Comisia extraordinară pe întreaga Rusie pentru combaterea contrarevoluției și sabotajului;
GPU (1922-1923) = Administrația Politică de Stat; OGPU (1923-1934) = Administrația Politică de Stat din
Întreaga Uniune; GUGB (1934-1946) = Administrația Principală pentru Securitatea Statului; NKVD (1922-1946)
= Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne; NKGB (1941; 1943-1946) = Comisariatul Poporului pentru
Securitatea Statului; MGB (1946-1953) = Ministerul Securității Statului; KI (1947-1951) = Comitetul pentru
Informații; MVD (1953-1954) = Ministerul Afacerilor Interne; KGB (1954-1991) = Comitetul Securității Statului
şi, în fine, FSB (1991-prezent) = Serviciul de securitate al Federației Ruse ; SVR (1991-prezent) = Serviciul de
informații externe şi GRU (1918-prezent) = Directoratul principal de spionaj.
3
Directivă NKVD, K-AA/CC113, indicaţia NK/003/47, Moscova, 2 iunie 1947, în http://civicmedia.ro/acm/index.
php?option=com_content&task=view&id=611&Itemid=1, consultat la 12.11.2010.
1
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altele, măsuri de agresiune politică (unificarea tuturor partidelor într-un singur partid,
determinarea ca funcţionarii aleşi deputaţi la congrese să nu îşi poată păstra mandatul
pe întreaga perioadă), agresiunea socială (retribuirea minimă a funcţionarilor de stat
din sfera sănătăţii, justiţiei şi culturii; perturbarea punctualităţii transporturilor de orice
gen; înlăturarea din licee şi facultăţi a profesorilor de valoare, a celor care se bucură
de popularitate, cu oameni loiali, având un nivel de pregătire slab sau mediocru;
promovarea cu prioritate sau în mod exclusiv, a tinerilor care provin din cele mai
joase categorii sociale, a celor care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt,
ci doar să obţină o diplomă), agresiunea în ştiinţă şi tehnologie (ţinerea sub observaţie
a fiecărui institut de cercetare şi laborator, consemnându-se în folosul URSS orice
cercetare valoroasă), agresiunea economică (extinderea birocraţiei statului în cel
mai înalt grad, în toate domeniile; împiedicarea aprovizionării bune a pieţei interne),
agresiunea religioasă (dirijarea activităţii cultural-educative astfel încât să rezulte
o antipatie generală împotriva bisericilor), agresiunea informaţională, agresiunea
psihologică şi prin operaţii speciale (compromiterea organizaţiilor indezirabile prin
acuzarea lor de profanarea monumentelor URSS, distrugerea cimitirelor, difuzarea
de manifeste anti-sovietice sau promovarea unor campanii de denigrare, prin acţiuni
acoperite ale agenţilor NKVD), agresiunea militară non-convenţională (asasinarea
liderilor ostili prin organizarea aşa-numitelor „întâmplări neprevăzute“).
Deţinerea de către serviciile de informaţii a statutului rus al rolului de cel
mai important instrument al politicii ruse a devenit un lucru îngrijorător pentru
comunitatea internaţională şi periculos pentru securitatea internă a ţării. Acest drum
al recuperării puterii politice şi economice de către cekişti, după prăbuşirea sistemului
comunist a început încă din 1991, atunci când Gorbaciov a semnat un decret prin care
abolea Comitetul Securităţii Statului, pentru a face loc mai multor instituţii de profil:
Serviciul de Informaţii al Rusiei (SVR); Serviciul Federal de Securitate (FSB);
Comitetul de Protecţie a Graniţelor de Stat şi Agenţia Federală pentru Comunicaţii
Guvernamentale şi Informaţii. Adaptate perfect pentru agresiunea economică,
serviciile secrete sovietice fondaseră încă din anii ’80 bănci false şi societăţi comerciale
în ţări occidentale cu legislaţie permisivă, precum Grecia, Cipru, Italia şi Portugalia.
Decretul prezidenţial al lui Mihail Gorbaciov înfiinţa o direcţie a trupelor speciale
ale KGB care, în virtutea unei legi votate în luna mai a aceluiaşi an, avea atribuţii
în dreptul de supraveghere a comerţului exterior, a politicii externe, a informaţiilor
ştiinţifice şi tehnice, a convulsiilor inter-etnice şi supravegherea fără mandat a tuturor
comunicaţiilor (poştă, telefon sau radio).4 Mai mult, serviciile speciale aveau toată
libertatea de a lupta împotriva terorismului, inclusiv prin recursul la crimă.
Astăzi, o treime din cheltuielile statului rus se alocă silovikilor (aparatul de
forţă). Odată cu venirea lui Putin la putere, în anul 2000, bugetul FSB s-a triplat, cel
al Armatei a crescut anual cu 30%, iar cel al Ministerului de interne a crescut de 2,5
Thierry Wolton, KGB-ul la putere. Sistemul Putin, traducere din franceză de Gabriela Ciubuc, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2008, p.32.
4
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ori. În plus, ei au contaminat aparatul administrativ de stat, 78% dintre funcţionari
provenind dintr-o structură de forţă, unii specialişti considerând chiar că Rusia de azi
are caracteristicile unei „militarocraţii“.5 GRU, serviciile secrete ale armatei, sunt
„stat în stat“ în interiorul organismului militar. Ele răspund de sateliții de spionaj și
de acțiunile în spațiul electromagnetic realizate de o brigadă specială de comunicații
radio.6
Bazându-se pe o astfel de tradiţie autoritaristă, noua Rusie, moştenitoare a
tradiţiilor şi mentalităţilor sovietice, a încercat să se adapteze provocărilor emergente
ale agresiunilor non-convenţionale, prin elaborarea unor politici adecvate.
Strategia de securitate naţională a Rusiei din anul 1997 a avut aceeaşi structură
ca şi cea a altor state, ea detaliind triada forţelor motrice fundamentale ale sistemului
securităţii naţionale: valorile naţionale, interesele naţionale şi obiectivele naţionale
ale statului. Valorile naţionale cuprindeau „patrimoniul“ naţional (dostojane), forţa
de coeziune a teritoriului aparţinând Rusiei, resursele sale naturale, bogăţiile sale
materiale şi spirituale. Lista valorilor ruse cuprindea: dragostea pentru patrie;
unitatea publică; familia; libertatea individuală; democraţia; egalitatea în drepturi;
abnegaţia în apărarea ţării; integritatea teritorială; colectivismul; perseverenţa;
munca cinstită; justiţia socială; cultura multinaţională şi spiritualitatea. Cel puţin
câteva dintre aceste valori apar doar cu titlu declarativ, ele nefiind sprijinite de însuşi
statul rus şi care oricând se pot transforma în vulnerabilităţi: democraţia (care în
fapt este golită de orice conţinut, este o pseudo-democraţie, o aparenţă păstrată mai
ales pentru imaginea externă a ţării), munca cinstită (valoare dispreţuită de marea
parte a oligarhiei politico-economice ruse, unde corupţia este endemică, precum şi de
grupările de criminalitate organizată, extrem de numeroase) în relaţie cu egalitatea
în drepturi şi justiţia socială (inexistente între clasa privilegiată, silovki, şi marea
masă a populaţiei). Libertatea individuală este de multe ori pusă şi ea sub semnul
întrebării, întotdeauna când vine în contradicţie cu opţiunile regimului politic, iar
colectivismul, pare a fi o reminiscenţă a valorilor defunctei URSS care are rolul de
a criogeniza mentalul colectiv. Un astfel de fundament axiologic al sistemului de
securitate naţională, în care aproape jumătate dintre valori sunt pervertite, nu poate
constitui o bună premisă, pe termen lung, pentru securitatea statului rus în faţa
agresiunilor de tip non-convenţional.
Interesele naţionale ale Rusiei, obiective, conştiente şi oficial exprimate ale
individului, societăţii şi statului, sunt un element ce reflectă tendinţele de dezvoltare
socială pe termen lung. Lista ierarhică a intereselor naţionale ale Rusiei cuprinde:
interesele vitale (dezvoltarea progresivă ca stat suveran; consolidarea unităţii
publice; asigurarea integrităţii şi inviolabilităţii teritoriului; crearea şi funcţionarea
unui sistem efectiv de apărare şi securitate; respingerea şi combaterea agresiunilor
Thierry Wolton, op.cit., p. 149.
Pavel Felgenhauer, A Profound Change in the Russian Military, în Perspective, Institute for the Study of Conflict,
Ideology & Policy, Boston University, Vol. XIX, Number 1, April 2009, în http://www.bu.edu/phpbin/news-cms/
news/?dept=732&id=53002, consultat la 22.09.2010.
5
6
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împotriva Rusiei şi a aliaţilor ei; prevenirea războiului şi a conflictelor armate),
interesele importante (realizarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului;
protejarea componentelor semnificative ale patrimoniului material şi spiritual al
Rusiei; garantarea securităţii publice; prevenirea şi înăbuşirea conflictelor sociale,
rasiale, naţionale şi religioase; combaterea crimei organizate; garantarea stabilităţii şi
securităţii internaţionale) şi alte interese/periferice (asigurarea condiţiilor favorabile
pentru progresul social-economic şi spiritual stabil, asigurarea păcii şi armoniei
sociale şi realizarea principiilor justiţiei sociale, creşterea respectului pentru
istoria naţională, cultură şi tradiţiile Rusiei, obţinerea unui rol, unei influenţe şi
responsabilităţi a Rusiei în lumea contemporană, conservarea şi protecţia mediului,
stabilirea unui parteneriat egal, a unei cooperări reciproc avantajoase şi a unei bune
vecinătăţi cu alte ţări). În fine, obiectivele naţionale, ca puncte de reper esenţiale ale
acţiunilor statului, societăţii şi indivizilor prin care se încearcă realizarea şi apărarea
intereselor naţionale sunt: garantarea suveranităţii Rusiei şi a integrităţii teritoriale
şi statale; protejarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale; reforma economiei;
crearea condiţiilor social-economice şi legale pentru cea mai completă realizare a
drepturilor şi libertăţilor omului; menţinerea la nivel optim a capacităţii de apărare
şi de luptă a ţării şi promptitudinea mobilizării forţelor armate, riposta (inclusiv
nucleară) la agresiunea împotriva Federaţiei Ruse şi aliaţilor săi, participarea
la soluţionarea politică a războaielor locale şi a conflictelor armate şi la activităţi
de menţinere a păcii, dezvoltarea relaţiilor cu aliaţii şi consolidarea sistemului de
securitate colectivă a CSI, stabilirea unor parteneriate bazate pe egalitate în drepturi
cu toate statele, asigurarea participării libere şi egale la formarea şi funcţionarea
pieţelor regionale şi globale, soluţionarea, împreună cu alte state şi organizaţii
internaţionale, a problemelor regionale şi globale, ecologice, informaţionale sau de
altă natură.7 După cum se observă, strategia de securitate naţională a Rusiei din 1997
conţinea şi obiective exprimate diplomatic, dar, în logica marilor puteri, arareori
respectate (stabilirea unor parteneriate bazate pe egalitate în drepturi cu toate statele;
realizarea drepturilor şi libertăţilor omului; asigurarea participării libere şi egale la
formarea şi funcţionarea pieţelor regionale şi globale) cât şi obiective ce vizau direct
noile tipuri de riscuri şi ameninţări, de natură ecologică sau informaţională.
Din anul 2007, Rusia a adoptat şi o nouă Doctrină Militară care o înlocuia
pe cea temporară din anul 2000, exprimând mai fidel trăsăturile regimului Putin.
Conform acestei doctrine, ordinea priorităţilor ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale se schimba semnificativ, dinspre cele de ordin militar convenţional, spre
cele de ordin economic şi politic. Conceptul fundamental care stătea la baza noii
doctrine militare ruse era cel de apărare activă, un concept eminamente ofensiv, care
presupunea utilizarea extinsă a strategiilor preemptive şi preventive, după „model“
sau ca o contrapondere la cel american. În mod evident, Moscova şi-a reactivat
Stan Petrescu, Federaţia Rusă între revenirea la statutul de superputere şi pragmatism, în revista GeoPolitica.
Noua geopolitică a Rusiei, Anul V, Nr. 24, Ed. Top Form, Bucureşti, 2007, pp. 36-38.
7
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doctrina aşa-numitei „vecinătăţi apropiate“, potrivit căreia Rusia are dreptul de a
controla orice fost teritoriu ex-sovietic.
Printre vulnerabilităţile economice ale Rusiei, erau menţionate: slăbirea
economică internă (scăderea PIB), dependenţa faţă de capitalul internaţional,
amplificarea fundamentalismelor minorităţilor, mai ales a celei islamice sau neglijarea
„expansiunii tăcute“ a capitalurilor şi a „familiilor chineze“ în Siberia şi a celor vesteuropene în Rusia europeană şi Ucraina.8 Existau însă şi alte vulnerabilităţi interne,
cum ar fi: activităţile grupărilor naţionaliste, atacurile împotriva instalaţiilor de
producere a energiei nucleare, a instalaţiilor chimice, biologice sau a altor instalaţii
potenţial periculoase, traficul de droguri, armament, muniţie, explozivi şi a altor
mijloace necesare desfăşurării actelor subversive sau teroriste.
În concepţia Rusiei, războiul informaţional era, conform unei definiţii
apropiate de cea americană a operaţiilor bazate pe efecte (EBO): „O nouă formă de
luptă dintre două părţi ce constă în utilizarea direcţionată pe obiective a unor mijloace
şi metode speciale pentru influenţarea resurselor informaţionale ale inamicului şi
protejarea propriilor resurse informaţionale în scopul îndeplinirii obiectivelor
propuse.“9 Ruşii au identificat 8 domenii interconectate ale IW: intelligence şi contraintelligence; înşelarea, inducerea în eroare (maskirovka) şi dezinformarea; războiul
electronic; perturbarea comunicaţiilor şi a datelor inamicului; identificarea statului
de care aparţine obiectivul militar, distrugerea sprijinului de navigaţie al inamicului;
presiunea psihologică aplicată inamicului şi distrugerea reţelelor şi programelor
de calculator.10 Militarii ruşi utilizează o terminologie proprie pentru a desemna
operaţiile informaţionale, şi anume cea de acţiuni informaţional-psihologice (ca
o continuare a conceptului de propagandă sovietică, golită însă de încărcătura
ideologică comunistă), de control reflexiv (pentru a desemna funcţii ale PSYOPS)
sau de război informaţional intelectual.
La începutul anului 2010, Rusia a anunțat apariția noii sale doctrine militare.
La articolul 4, aceasta stabilea mijloacele pe care Rusia le va utiliza pentru a proteja
interesele ei naţionale şi ale aliaţilor săi: politice, diplomatice, juridice, economice,
de mediu, informaţionale, militare şi de altă natură.11 Doctrina enumera ca principale
amenințări externe de război (strict din perspectiva mijloacelor non-convenționale):
încălcarea echilibrului de forțe în domeniul nuclear, militarizarea spațiului cosmic,
răspândirea terorismului internațional, creșterea separatismului și a violențelor
religioase, grupurile armate ilegale.12 Doctrina recunoştea printre trăsăturile
caracteristice ale conflictelor militare moderne: utilizarea integrată a forţei militare
şi a capacităţilor non-militare; consolidarea rolului confruntărilor informaţionale;
Stan Petrescu, op.cit., p. 41.
Definiţie aparţinând amiralului rus Vladimir Pirumov apud Timothy L. Thomas, The Russian View of Information
War, în The Russian Armed Forces at the Dawn of the Millenium, Fort Leavenworth, Kansas, US, 2000.
10
Clasificarea aparţine analistului Ministerului rus al apărării V.I. Tsymbal citat în Ibidem.
11
*** Doctrina militară a Federaţiei Ruse, Președinția Federației Ruse, 05.02.2010, traducere din limba rusă de pe
siteul http://news.kremlin.ru/ref_notes/461, consultat la 17.04.2010.
12
În idem, art.8 și 10.
8
9
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utilizarea sporită a trupelor (forţelor) şi a mijloacelor spațiale; intervenţiile timpurii
prin confruntare informaţională pentru obiectivele politice, fără folosirea forţei
militare sau acțiuni militare cu arme de mare precizie, electromagnetice, cu laser,
arme cu infrasunete, prin informaţii şi sisteme de management, cu vehicule aeriene
fără pilot şi vehicule marine autonome, cu modele de armament şi echipament militar
ghidate și robotizate.13
Existenţa politicilor, strategiilor, doctrinelor sau acţiunilor privind agresiunile
non-convenţionale pe care Rusia le-a generat sau le-a contracarat va fi analizată în
paginile care urmează.
Agresiunea teroristă. După sfărâmarea Imperiului sovietic,
Rusia a fost ţinta terorismului actorilor politici sub-naţionali din Cecenia
şi Daghestan. Putem menţiona aici criza ostatecilor de la teatrul din Moscova
(octombrie 2002) – 170 de victime, criza ostatecilor din şcoala de la Beslan
(septembrie 2004), soldată cu 334 de morţi sau repetatele atacuri asupra metroului
din capitala rusă (februarie şi august 2004, martie 2010) sau atacul terorist de la
aeroportul Domodedovo din Moscova – 35 de morţi şi 152 de răniţi (ianuarie 2011).
Rusia are astăzi capabilităţi anti-teroriste puternice care însă au acţionat defectuos
pe timpul crizelor majore, arătând că nu preţuiesc suficient viaţa umană, victimele
cauzate de propriile acţiuni din rândul ostatecilor fiind nepermis de numeroase.
Agresiunea biologică. URSS şi-a început programul de dezvoltare a armelor
biologice în anii ’20 ai secolului trecut, program pe care l-a dezvoltat constant, deşi
era semnatară a Convenţiei de la Geneva, din 1925, document care interzicea folosirea
armelor chimice şi biologice şi ulterior a Convenţiei privind armele biologice (BWC),
din 1972. În Al Doilea Război Mondial, URSS a utilizat agenţi biologici împotriva
armatei germane (tularemia, la Stalingrad, în 1942).14 Apoi, cercetările au continuat
fiind conduse de diferite ministere (Ministerul Apărării, al Sănătăţii, al Agriculturii),
de Academia Sovietică de Ştiinţe şi fiind desfăşurate în mai mult de 50 de institute
de cercetare militare şi civile, al căror lider era concernul Biopreparat, unde lucrau
mai mult de 40.000 de angajaţi, toate aceste instituţii aflându-se, bineînţeles, sub
controlul serviciilor secrete.
Progresele majore în crearea de arme biologice ofensive de masă s-au înregistrat
în URSS începând cu anii ’70, când au fost creaţi peste 50 de agenţi patogeni şi
s-au efectuat experienţe intense pe insula Vozrozhdeniye şi în Marea Aral. În această
perioadă, s-au dezvoltat nu doar arme bazate pe agenţi precum antrax-ul, ciuma,
variola, virusul Marburg sau tularemia, dar şi „bioregulatori“ ce modificau dispoziţia
umană, emoţiile, ritmul cardiac sau stimulau insomnia.15 În 1992, Rusia a semnat un
acord cu SUA şi Marea Britanie pentru încetarea programului său de arme biologice
Idem, art.12-15.
Eric Croddy şi Sarka Krcalova, Tularemia, Biological Warfare, and the battle for Stalingrad (1942-1943),
Military Medicine 166.10, Octombrie 2001.
15
Jonathan B. Tucker, Bioweapons from Russia: Stemming the Flow, în Issues in Science and Technology, ediţia online, Univ. of Texas at Dallas, primăvara 1999, consultat pe siteul http://issues.org/15.3/p_tucker.htm, la 04.01.2011.
13
14
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şi conversia facilităţilor sale de profil în utilităţi non-militare, medicale şi ştiinţifice.
Totuşi, în anul 2000, Academia de Ştiinţe din Rusia îi propunea preşedintelui
Vladimir Putin un nou program, denumit „Scutul biologic al Rusiei“, care demonstra
existenţa capabilităţilor necesare abordării unui asemenea tip de agresiune (apărare
activă) non-convenţională. Un pericol indirect îl reprezintă astăzi migraţia masivă
de după 1990 a specialiştilor din domeniu, din spaţiul sovietic către ţări interesate de
programele biologice militare, precum Iranul.
Agresiunea chimică. Rusia este semnatară a Convenţiei de interzicere a
dezvoltării, producerii, stocării, transferului şi utilizării armelor chimice, din anul
1993 (pe care a ratificat-o în 1997) şi şi-a distrus, până în 2009, aproximativ 45%
din totalul arsenalului său chimic. Mai mult, oficialii ruşi au declarat că, până în anul
2012, întregul arsenal chimic al ţării va fi dezafectat, iar până în anul 2017, toate
instalaţiile de producţie vor fi decontaminate şi dezasamblate.16 Criza economică
globală este posibil să amâne termenele anunţate cu câţiva ani, dar acest tip de
agresiune din partea Rusiei devine din ce în ce mai improbabil, pericolul venind din
partea actorilor non-statali, care ar putea avea acces la arsenalul chimic al Rusiei sau
la expertiza specialiştilor sovietici.
Agresiunea nucleară. În 1949, URSS îşi testa prima sa armă nucleară, la
Semipalatinsk, în Kazahstan. În august 1957, era testată cu succes prima rachetă
balistică intercontinentală (ICBM). În 1962, apărea strategia sovietică în domeniul
nuclear, strategie care se regăsea în logica „distrugerii mutuale asigurate“ (MAD)
a celor două mari superputeri ale vremii. Această strategie şi-a atins apogeul
importanţei pe timpul crizei rachetelor din Cuba, din octombrie acelaşi an. Putere
nucleară majoră, URSS a continuat să îşi adapteze politica nucleară pe timpul
Războiului Rece, în funcţie de politica nucleară americană sau mai ales de percepţia
pe care o avea asupra acestei politici.
După 1990, probabilitatea utilizării armelor nucleare s-a diminuat treptat,
ajungând astăzi la un nivel extrem de scăzut, ceea ce face ca utilizarea acestui tip
de agresiune non-convenţională din partea Rusiei să devină extrem de improbabilă.
În noiembrie 1992, Rusia a ratificat tratatul START I, iar în ianuarie 1993, tratatul
START II, privind limitarea arsenalelor nucleare ale Rusiei şi SUA. Deşi, în 1993,
Rusia a renunţat la politica de a nu utiliza prima lovitura nucleară („no-first-use“
policy), în anii 1996-1997, Rusia a menţinut ca unică misiune a trupelor sale nucleare
doar „descurajarea unei agresiuni pe scară largă“. Acest concept a fost reafirmat de
ruşi, sub impresia problemei kosovare şi a Celui De-al Doilea Război Cecen, atât în
Concepţia de Securitate Naţională din ianuarie 2000, cât şi în Doctrina Militară a
Rusiei din aprilie 2000. Punctul central al strategiei îl constituia permisiunea utilizării
limitate a armelor nucleare, în măsură de a creşte costurile agresorului peste limita
beneficiilor pe care acesta le-ar putea realiza, în ultimele două din cele patru tipuri
Gen. Nikolai Abroskin, şeful Agenţiei Federale pentru Construcţii Speciale, pentru agenţia rusă de ştiri RIA Novosti, 3 martie 2010.
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de conflict identificate: armat (religios sau etnic, intern statului), local, regional sau
global. Se excludea astfel utilizarea armei nucleare în crize precum cea cecenă.17
Doctrina militară rusă din 5 februarie 2010 pare să reducă ponderea şi rolul armelor
nucleare în ansamblul politicilor de securitate naţională ale Rusiei, fapt ce a declanşat
vii polemici la nivelul factorilor de decizie politici şi militari de la Moscova.
Posibilitatea utilizării acestui tip de arme a căpătat limitări şi mai mari: astfel,
dacă în doctrina militară din anul 2000 acestea puteau fi folosite „în situaţii critice
pentru securitatea naţională“, în cea din 2010 armele nucleare puteau fi utilizate doar
atunci când „însăşi existenţa [Rusiei] este ameninţată“.18 Tot în 2010 a fost elaborat
şi un alt document programatic, nedat însă publicităţii: „Fundamentul politicii statale
în domeniul descurajării nucleare până în 2020“, semn că Rusia îşi concentrează
capabilităţile nucleare de agresiune în plan eminamente defensiv.
Agresiunea radiologică. Ruşii pot fi consideraţi promotorii acestui tip de
agresiune. Cazul Litvinenko (noiembrie 2006), agentul rus otrăvit, la Londra, cu
poloniu 210, nu este nici pe departe o excepţie, acesta fiind un modus operandi
binecunoscut al serviciilor secrete ruseşti.
În procesul de preluare a economiei ruse de către cekişti, au fost îndepărtaţi
brutal mulţi oameni incomozi, folosindu-se acest procedeu. În august 1995,
bancherul Ivan Kivelidi a murit în câteva ore, otrăvit cu cadmiu radioactiv, inhalat
atunci când vorbea la telefonul de la serviciu. La 3 iunie 2003, deputatul în Dumă,
Iuri Scekoşcikin, care ancheta deturnările de fonduri de la Sankt Petersburg, de pe
vremea când Vladimir Putin lucra acolo pentru municipalitate (1991-1996), a murit
otrăvit cu o substanţă rămasă neidentificată.
În ceea ce priveşte agresiunea militară non-convenţională a Rusiei, aceasta
poate fi exemplificată prin menţinerea artificială a unor zone de tensiune, a unor ariitampon, precum cele din Nagorno-Karabah, Osetia de Sud, Abhazia sau Transnistria,
pentru a-şi justifica ambiţiile de putere strategică. Aceleaşi tip de agresiune a fost
utilizat, pe alte coordonate, şi împotriva Georgiei. Relaţiile Moscovei cu Tbilisi s-au
deteriorat după ce Mihail Saakashvili a devenit preşedintele Georgiei, la 25 ianuarie
2004, acesta încercând apropierea ţării sale de valorile occidentale şi ieşirea din sfera
de influenţă a Rusiei, ajungându-se astfel până la „Războiul de 5 zile“ din 2008.
Rusia este permanent interesată de blocarea relaţiilor dintre elitele pro-occidentale
din statele fostei URSS şi organizaţiile vestice, precum NATO şi Uniunea Europeană,
iar opoziţia internă şi organizaţiile societăţii civile sunt şi ele adesea terorizate cu
mijloacele contondente ale organizaţiilor paramilitare pro-guvernamentale de tineret.
Asasinatul este şi el o practică non-convenţională uzitată de serviciile secrete ruseşti.
Nikolai Sokov, Evolution in Nuclear Strategy in US and Russia and its Implications in Arms Control, Proliferation
Papers, IFRI Security Studies Department, primăvara 2003, pp.9-10, consultat în www.ifri.org/downloads/Sokov.
pdf la 04.01.2011.
18
A se vedea şi Nikolai Sokov, The New 2010 Russian Military Doctrine: The Nuclear Angle, articol postat la
05 februarie 2010 pe siteul James Martin Center for Nonproliferation Studies, consultat în http://cns.miis.edu/
stories/100205_russian_nuclear_doctrine.htm la 05.01.2011.
17
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Oferim aici doar exemplul fostului lider cecen Zelimkhan Yandarbiyev, asasinat în
Qatar la 13 februarie 2004.
Agresiunea de tip gherilă a fost experimentată de URSS şi, mai apoi, de Rusia,
în Afganistan şi Cecenia, prin forţele speciale Speţnaz. Acestea sunt antrenate să
lupte în teritoriu ostil şi să neutralizeze atât insurgenţi cât şi forţele militare regulate
ale altui stat.
Rusia deţine şi impresionante capabilităţi de agresiune spaţială, ea având, din
1992, o agenţie spaţială federală (ROSCOSMOS) şi dezvoltând un Program Spaţial
Federal pentru perioada 2006-2015, aprobat prin Regulamentul nr. 635 al Guvernului
Federaţiei Ruse, la 22 octombrie 2005. Rusia operează sateliţi de comunicaţii
Cosmos şi Raduga (din seria Oko), de avertizare timpurie, sateliţi de navigaţie (din
seria Parus), dar şi în plan militar, utilizând sateliţi de spionaj de tipul Tselina sau
Kobalt. Rusia deţinea, în anii ’90, circa 100-130 de sateliţi de spionaj, însă 70% erau
uzaţi fizic şi moral.19 În anul 2010, compania Energia, liderul rus al producătorilor
de echipament spaţial, a propus realizarea unui satelit militar cu capacităţi ofensive.
Agresiunea electronică. Ruşii sunt experţi în război electronic. În trecut,
sovieticii denumeau acest gen de acţiuni fie război radio, fie operaţii anti-radar, fie
determinarea direcţiei radio. Armata Roşie a utilizat sistemele şi metodele de război
electronic pentru misiuni de recunoaştere radio, de suprimare a emisiilor radiofonice,
de bruiaj pasiv, de dezinformare sau de distrugere a sistemelor C2 ale inamicului.
Explozia în domeniu s-a produs însă în anii ’80. Pe timpul războaielor din Cecenia,
ruşii au utilizat sistemele de război electronic în lupta anti-teroristă, pentru detecţia
şi distrugerea dispozitivelor explozive improvizate (IED) şi pentru întreruperea
comunicaţiilor insurgenţilor. În prezent, Rusia deţine capabilităţi de distorsionare a
datelor satelitare şi de bruiere a GPS.20
Agresiunea cibernetică. În Rusia, mai ales în „Era Putin“, s-a reuşit
crearea, prin măsuri energice, a unui „spaţiu informativ unic“ şi a unei coordonări
centralizate în domeniu. Atât defensiv cât şi ofensiv, se utilizează structuri diverse,
coordonate de serviciile secrete, activitatea acestora fiind acoperită de Strategia de
securitate din 2010. În aprilie 1995, se crease deja „Sistemul Informaţional şi de
Telecomunicaţii cu Destinaţie Specială“, ce încorpora şi un centru situaţional aflat
sub directa subordonare a preşedintelui. Mai mult, s-au înfiinţat centre regionale
de informaţii şi analiză, puncte de informaţii în întreprinderi şi instituţii, complexe
multifuncţionale pentru situaţii de criză şi război. În noiembrie 1998, s-a format
„Direcţia pentru Securitate Informaţională şi Departamentul Calculatoarelor“, care
are şi sarcini privind războiul web. Alte structuri dedicate contracarării agresiunilor
non-convenţionale sunt: Comitetul Dumei de Stat pentru Ştiinţă, Comunicaţii şi
Informatică; Directoratul pentru Informatizarea/Automatizarea Forţelor Armate;
Cf. Alexander Golts, specialist militar rus, citat de agenţia Reuters la 10.05.2001, consultat pe http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/1322700.stm la 05.01.2011.
20
Yury Zaitsev, Electronic warfare, a crucial factor in future conflicts, RIA Novosti, Moscova, 14.04.2009, în http://
en.rian.ru/analysis/20090414/121112527.html consultat la 05.01.2011.
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Academia Tehnologică de Informatică Internaţională.21 În anul 2000, apărea Doctrina
pentru Securitate Informaţională a Federaţiei Ruse, document complex, care aşeza
pe un fundament solid confruntarea informaţională.
Ruşii sunt experţi în utilizarea viruşilor de computer. Ei se află pe locul doi
în topul neoficial al statelor care folosesc atacuri cibernetice. În mai 2007, Estonia a
acuzat Rusia că a coordonat un atac cibernetic masiv asupra mai multor instituţii din
statul baltic, atac care literalmente a blocat funcţionarea ţării. Rusia a lansat războiul
cibernetic împotriva Estoniei ca represalii la decizia autorităţilor de la Tallinn de a
demonta un monument în onoarea ostaşilor sovietici. Decizia mutării monumentului
sovietic din centrul oraşului Tallinn a dus la declanşarea unor violente manifestaţii
de protest ale minorităţii ruse din Estonia, soldate cu un mort, 100 de răniţi şi 1.300
de arestări. Moscova a început să şicaneze Estonia prin blocarea transporturilor
feroviare şi întreruperea aprovizionării cu combustibil.22 Dar centrul de greutate al
agresiunii ruseşti l-a reprezentat sistemul informatic al micului stat baltic. Potrivit
cotidianului britanic „The Guardian”, atacul rusesc a scos din uz numeroase siteuri Internet aparţinând unor ministere, partide politice, bănci, ziare şi companii din
Estonia. Paginile web vizate au primit mii de accesări dintr-odată, ceea ce a dus la
blocarea lor. Estonia este una dintre cele mai avansate ţări europene din punct de
vedere al conectării la Internet, însă această dependenţă de computere a făcut-o cu
atât mai vulnerabilă în faţa unui atac informatic. Atacurile au venit din mai multe părţi
ale lumii, dar autorităţile estoniene şi experţii în domeniul securităţii computerelor
au afirmat că, în prima fază a agresiunii mai ales, au putut identifica numeroase
adrese de Internet din Rusia, unele chiar din instituţii de stat. Pentru a le putea face
în continuare accesibile utilizatorilor interni, experţii din Estonia au blocat accesul
de pe adrese de Internet străine pe site-urile vizate. Responsabilii de la Tallinn i-au
alertat pe omologii lor din ţările NATO si UE cu privire la acest atac. Alianţa NordAtlantică a trimis ulterior în Estonia experţi în astfel de situaţii. Problema a fost
ridicată la summitul Rusia-UE de la Samara (mai 2007), însă oficialii europeni s-au
ferit să acuze direct Moscova de implicare în acest atac. Dacă s-ar fi dovedit că Rusia
se află în spatele acestei agresiuni non-convenţionale, acesta ar fi fost primul caz
cunoscut de atac informatic declanşat de un stat împotriva altuia.
Agresiunea politică. Doctrina pentru Securitate Informaţională a Federaţiei
Ruse, aprobată de Vladimir Putin la 9 septembrie 2000 este şi astăzi documentul
de bază care identifică tipurile de agresiuni informaţionale la care Rusia poate fi
supusă. Ea ţine cont de o serie de ameninţări non-convenţionale, atunci când se
referă fie la posibilele agresiuni asupra grupurilor sociale, a conştiinţei individuale,
la agresiunile prin utilizarea monopolului în mass-media, a agresiunilor culturale,
morale, religioase sau psihologice, dar şi a acelora din sfera politică (inclusiv privind
politica internă), economică, financiară, comercială, în ştiinţă şi tehnologie etc..
21
22

Gheorghe Nicolaescu şi Vasile Simileanu, Războiul informaţional, Ed. Top Form, Bucureşti, 2004, pp. 128-130.
Război în reţea. Estonia, terorizată cu atacuri cibernetice, în Evenimentul Zilei, 18.05.2007.
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În ceea ce priveşte aspectele ofensive ale agresiunii politice, sovieticii au fost
maeştri. După crunta perioadă stalinistă, marcată de existenţa gulagurilor, a milioanelor
de deportaţi şi de victime ale represiunii bolşevice, lupta politică a continuat prin
metode propagandistice, psihologice şi economice. Spre exemplu, KGB a dezvoltat
proceduri de simulare a dezvoltării societăţii civile, astfel că, în anii ’80 (aprilieaugust 1980), URSS a stimulat apariţia simultană în ţările satelit a comitetelor de
iniţiativă însărcinate să creeze „fronturi populare“ şi comitete „spontane“ care să
îşi propună deschiderea puterii politice din ţările respective către reprezentanţii
reformatori ai societăţii. Estonia, Letonia, Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia erau
împinse astfel să susţină perestroika, planuri asemănătoare fiind elaborate şi pentru
Cehoslovacia, Bulgaria sau România. Planurile de reformare a Imperiului, pentru a-l
menţine totuşi unit, au eşuat însă, mai ales din cauza estimării greşite a sentimentelor
naţionaliste ale popoarelor respective. După prăbuşirea sistemului comunist din
1990, agresiunea politică rusească a trebuit să se redefinească, dar, după numai 10
ani de recul, ea a continuat cu un mai mare rafinament. Chiar dacă fără a obţine
succesul, totuşi ruşii evaluaseră, în anii ’80, forţa pe care organizaţiile de tineret şi
cele civice o pot exercita pentru schimbarea orientării unei societăţi. De aceea, odată
cu venirea lui Putin la putere, unul dintre principalele obiective ale puterii politice a
fost anihilarea organizaţiilor societăţii civile ruse. Astfel, în anii imediat următori, s-a
pus în practică procedura de reacreditare a tuturor ONG-urilor, multe fiind acuzate
că ar fi fost paravane pentru spionajul străin, coloana a cincea a Occidentului, fiind
lăsate să supravieţuiască doar acele organizaţii obediente, inofensive sau afiliate
serviciilor secrete ruseşti. Campania s-a intensificat după alegerile legislative din
decembrie 2003, atunci când partidele democratice au fost practic desfiinţate şi exista
riscul ca membrii lor să se reorienteze spre asociaţii pentru apărarea drepturilor
omului sau în cluburi culturale. Succesul „revoluţiei portocalii“ din Ucraina, de la
finele lui 2004, a înrăit şi mai mult organele de represiune. 3000 de ONG-uri au fost
interzise în august 2007, pentru „a se face curat“, în vederea alegerilor prezidenţiale
din anul 2008. Paralel, din 2005, s-a pus în practică, sub forma unui plan pe 10 ani, o
nouă politică de creare a unor „ONG-uri dezirabile“, prin atragerea tineretului într-o
reţea de asociaţii şi organizaţii.23 Loviturile date constant pentru slăbirea opoziţiei
şi pervertirea conţinutului societăţii democratice ruse prin modificarea constituţiei,
pentru a permite un al 3-lea mandat pentru Vladimir Putin cu începere din 2012,
concomitent cu mărirea mandatului prezidenţial de la 5 la 7 ani, sunt tot atâtea dovezi
că un regim cvasi-democratic şi autoritarist generează implicit agresiuni asupra
naţiunii proprii, prin agresarea orchestrată asupra propriilor cetăţeni.
Agresiunea politică nu s-a manifestat însă doar în plan intern, pentru
consolidarea regimului aflat la putere ci, cum am văzut, şi în plan extern,
continuându-se vechea tradiţie intervenţionistă sovietică. Spre exemplu, Rusia
a legat direct problema independenţei Kosovo de statutul juridic al provinciilor
23

Thierry Wolton, op.cit.., pp. 195-197.
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separatiste din spaţiul post-sovietic. Acum, că independenţa Kosovo a devenit o
cvasi-realitate, vocea Rusiei a căpătat un argument puternic de a solicita comunităţii
internaţionale aplicarea aceleiaşi logici separatiste a „respectării drepturilor colective
ale minorităţilor etnice“ şi în cazul unor teritorii precum Nagorno-Karabah, Osetia
de Sud sau Transnistria. Cert este că agresiunea politică a rămas o constantă a acestei
mari puteri şi că, probabil, va reprezenta un vector esenţial în proiectarea intereselor
sale şi pe viitor.
Agresiunea socială (între clasele şi categoriile sociale, între etnii etc.) a fost
conceptualizată de doctrinele comuniste (marxist-leniniste). După 1990, în Rusia,
aceasta s-a manifestat mai ales sub forma agresiunii etnice în zonele majoritar
musulmane ale Federaţiei, precum Cecenia sau Daghestan.
Un aspect al contracarării agresiunii sociale asupra Rusiei îl reprezintă politica
activă pentru creşterea natalităţii promovată de guvern (prin stimulente, dar şi prin
invazia vieţii private a cetăţenilor) pentru a contracara o vulnerabilitate majoră a ţării,
starea sa demografică catastrofală. În Federaţie, etnicii ruşi sunt aproximativ 82%
(115 milioane locuitori), dar sporul populaţiei este negativ. Mai mult, zone întinse
ale celei mai mari ţări de pe glob sunt foarte slab populate, în condiţiile în care peste
20% din totalul populaţiei este concentrat în marile centre urbane, Moscova şi Sankt
Petersburg. Emigraţia masivă a cetăţenilor ruşi înspre ţările occidentale dezvoltate, a
celor din statele foste unionale spre Rusia (estimaţi la 30 de milioane, pe care statul
rus se străduieşte intens să îi descurajeze în aspiraţiile lor) şi traficul de carne vie
reprezintă alte aspecte ale problemei demografice ruse, tip de agresiune alimentat
tacit de statele vecine, precum China sau unele state musulmane şi pe care Rusia se
străduieşte să îl contracareze.
Agresiunea socială ia în Rusia şi altă formă (adesea suprapusă cu cea politică).
Aici putem menţiona sprijinirea de către regim a organizaţiei paramilitare de tineret
„Naşîi” (Ai noştri), destinată spargerii demonstraţiilor anti-guvernamentale ale
societăţii civile şi ale opoziţiei, o poliţie a conştiinţelor, rasistă, xenofobă şi antioccidentală. Metoda nu este nouă. Încă de pe vremea KGB-ului fuseseră practicate
astfel de tehnici de control social prin exploatarea sentimentelor de teamă ale
populaţiei, atunci când fusese sprijinită organizaţia ultranaţionalistă Pamiat, care
agita perspectiva războiului civil în interiorul Uniunii. Din anul 2000, a apărut o altă
organizaţie, „Cei care merg împreună“, condusă de un apropiat al lui Putin (Vasili
Iakemenko, poreclit şi „Tânărul Führer“) şi finanţată de Gazprom care avea ca
obiective consolidarea sentimentului patriotic, promovarea superiorităţii ortodoxiei
ruse, stimularea campaniilor patriotice de sprijin al recruţilor ce luptau în Cecenia
sau preamărirea geniului poporului rus.24
Agresiunea economică. În lipsa unei politici publice care să arate modul de
acţiune al Rusiei în cazul agresiunii economice (atât defensiv cât şi ofensiv), pot fi
deduse politicile decise de către puterea de la Kremlin prin intermediul deciziilor pe
24

Thierry Wolton, op.cit., pp. 197-198.
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care aceasta le-a pus în aplicare. Şi dacă utilizarea hidrocarburilor ca armă energetică
face obiectul unui subpunct distinct al analizei noastre, putem oferi alte exemple
elocvente care să reflecte metodele utilizate de Rusia. Astfel, putem menţiona
„preluarea ostilă“ a averii magnaţilor economici neobedienţi puterii, încarcerarea şi
exilarea acestora (cazurile oligarhilor Mikhail Khodorkovsky sau Boris Berezovski
fiind de notorietate) sau, în plan extern, mituirea unor politicieni străini cu participaţiuni
sau funcţii în zona economiei private pentru a susţine interesele Rusiei (a se vedea
cazul Gerhard Schröder, plătit cu 250.000$ pentru a sprijini proiectele energetice ale
constructorilor gazoductului North Stream sau cazul preluării industriei aluminiului
din România de către concernul Marco International).
Dacă, în ceea ce priveşte agresiunea financiară, Rusia nu excelează, nedeţinând
pârghiile necesare la nivel mondial, în schimb, agresiunea comercială nu reprezintă
o necunoscută. Acest tip de agresiune este exercitat prin investiţii controlate de stat,
pe pieţe şi în domenii strategice, prin intermediul oamenilor de afaceri cu legături
în serviciile ruse de informaţii. Astfel, Lukoil a cumpărat staţiile Mobile din SUA,
companiile siderurgice Evraz şi Severstal au acaparat oţelării din America de Nord,
Italia, Europa Centrală şi de Est, Africa de Sud, compania bancară Vneştorgbank a
preluat 5% din capitalul EADS, gigantul aeronauticii europene25.
Cumpărarea cluburilor de fotbal occidentale de către magnaţi controlaţi
probabil de serviciile secrete ruseşti este un alt procedeu consacrat. Celebră este
achiziţionarea clubului Chelsea Londra de către Roman Abramovici. Au mai fost
preluate însă şi alte cluburi mari, precum clubul brazilian Corinthians sau mai mici,
ca Heart of Midlothian. Dar s-au încercat şi alte preluări: Feyenoord Roterdam,
Deportivo la Coruna sau West Ham United.26
Agresiunea vizând resursele, numită în sens restrâns şi agresiune energetică,
urmăreşte exploatarea sau furtul resurselor umane sau materiale ale statului agresat,
şantajul asupra extracţiei, traseului căilor de transport şi distribuţie (conducte,
strâmtori) sau a preţurilor preferenţiale de vânzare ale resurselor, ea vizând în special
hidrocarburile şi apa potabilă.
Cel mai cuprinzător document privind politica energetică a Rusiei este
„Strategia Energetică a Rusiei până în 2020“, redactată în anul 2002 şi adoptată de
guvernul federal la 28 august 2003. Ideea principală a documentului este aceea că
resursele energetice sunt principalul atu în direcţia asigurării securităţii energetice
şi pentru susţinerea creşterii economice a ţării. Conceptul de securitate energetică
nu se concentrează numai pe gaze naturale şi petrol, ci implementează şi iniţiative
privind energia nucleară, termică (unde cărbunele reprezintă un punct focal) sau cea
hidrologică. Strategia vizează adaptarea metodelor de expansiune în „vecinătatea
apropiată“, de la cele politico-militare convenţionale, la cele economice nonThierry Wolton, op.cit., p. 212.
Jim Riordan, Football: Nation, City and the Dream. Playing the Game for Russia, Money and Power, Soccer
& Society, 8: 4, 2007, pp.545 – 560 în http://pdfserve.informaworld.com/341302__781254357.pdf, consultat la
03.12.2010.
25
26
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convenţionale, traduse prin crearea de raporturi de dependenţă. Sunt vizate state
precum Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, dar şi cele mai îndepărtate, precum
Bulgaria, România sau Serbia. Şi dacă Rusiei îi lipseşte posibilitatea de control
strict al pieţei mondiale a petrolului (deţinut probabil de Arabia Saudită), ea încearcă
realizarea acestui scop în ceea ce priveşte gazul natural, prin deţinerea pârghiilor de
control prin parteneriate cu Turkmenistanul şi Kazahstanul şi prin urmărirea realizării
unui „OPEC al gazelor“.27 Deja Rusia a reuşit, în lipsa unei strategii energetice comune
a tuturor statelor membre UE şi a intereselor lor geo-economice neconvergente (state
precum Germania, Italia, Belgia sau Ungaria angajându-se în proiecte bilaterale cu
Gazprom), să creeze o dependenţă puternică a Europei Occidentale faţă de gazul
rusesc.28 Pericolul acestui tip de agresiune non-convenţională a devenit evident pe
parcursul celor două crize majore ale gazului, cea din iarna 2005-2006 şi cea de la
începutul anului 2009, în care Gazprom (noua Armată Roşie a Rusiei post-sovietice)
a „uitat“ să aplice regulile economiei de piaţă, sub presiunea Ucrainei.
Sabotarea proiectului Nabucco de către Rusia, de la debutul său în anul 2002 şi
până în prezent, concomitent cu divizarea intereselor statelor europene prin proiecte
precum „South Stream“, prin atragerea acestora în dependenţe energetice bilaterale
(a se vedea cazurile Serbiei, Bulgariei, Italiei, Germaniei) constituie şi ele faţete ale
acestui tip de agresiune.
Realizarea primelor centrale nucleare plutitoare de tip Lomonosov (a căror
construcţie a început în anul 2007, prima barjă purtătoare fiind deja lansată în vara
lui 2010) şi propunerea de cumpărare/închiriere a acestora către diferite state vor
reprezenta, pe lângă un risc ecologic şi de securitate important, şi o oportunitate uriaşă
pentru Rusia de a creşte exponenţial mobilitatea şi puterea armei sale energetice, de
această dată, la nivel global.
Agresiunea ştiinţifică şi tehnologică s-a bazat, în Rusia, în special pe activitatea
de spionaj, achiziţia de tehnologie şi acţiuni acoperite (sabotaj) cu rezultate notabile,
încă din 1945, odată cu obţinerea schiţelor primului dispozitiv atomic american.
Pe timpul Războiului Rece, URSS şi-a creat cel mai vast sistem legal şi ilegal de
culegere a informaţiilor ştiinţifice şi tehnologice din lume. Astăzi, deşi Rusia practică
un spionaj agresiv mai ales faţă de marile puteri industriale, ea nu poate sprijini
eficient economia proprie, datorită decalajului tehnologic din domeniile de înaltă
tehnologie.
Agresiunea prin înşelare. Doctrina militară sovietică şi cea rusă au uzitat
în ultimii 50 de ani de instrumente politico-militare precum „maskirovka“, adică
înşelarea politico-militară strategică, dezinformarea. Faţă de conceptul american
de „deception“, conceptul rusesc înregistrează unele diferenţe privind scala de
execuţie, importanţa, scopul, tehnicile de planificare, dependenţa de noile tehnologii
şi integrarea cu doctrinele conexe, factorul cheie fiind acela că ruşii nu pun un atât de
Dragoş Bănescu, Politica energetică a Rusiei, în Geo Politica, anul V, nr. 24 (4/2007), pp. 74-77.
În 2005 importurile de gaze ale statelor europene din Rusia reprezentau 50% din totalul importurilor lor, iar cele
de petrol, 30%, cf. idem, p.79.
27
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mare accent pe factorul surpriză. Conceptul rusesc, mai amplu decât cel occidental,
are o istorie veche care începe cu Armata Imperială Rusă şi a evoluat extrem de rapid
şi extensiv în societatea sovietică, fiind un termen potrivit mentalului epocii, atât la
nivel militar cât şi civil. Pe scurt, „maskirovka“ cuprinde, sub natura sa pasivă sau
activă, acţiuni desfăşurate în toate mediile fizice, de diferite tipuri (optice, acustice,
termice, radio etc.) şi sub forme variate (dezinformare, simulare, imitare etc.). Ea
poate fi organizată la nivel tactic, operativ sau strategic, de către toate categoriile de
forţe armate şi poate fi mobilă sau fixă.29
Agresiunea mediatică. Ca măsură defensivă împotriva agresiunii mediatice
occidentale, Putin a decis neacordarea prelungirii licenţei de emisie a BBC World
Service în limba rusă, de către Rusia, în august 2007. Mai mult, trecând la ofensivă,
la iniţiativa lui Vladimir Putin, în acelaşi an, Rusia a înfiinţat şi un Institut al
democraţiei şi cooperării, pentru a promova imaginea Rusiei în exterior şi, sub
acoperirea colaborării bilaterale cu Statele Unite, pentru a critica democraţia de tip
occidental (deci având atribuţii şi valenţe de comunicare strategică şi diplomaţie
publică). Crearea postului global de televiziune Rusia 24, redenumit Vesti 24 de la 1
ianuarie 2010, a continuat ofensiva Kremlinului pentru a-şi promova imaginea dorită
în străinătate.
Agresiunea propagandistică are o istorie lungă şi foarte solidă, ea fiind o
constantă a vieţii publice sovietice, o necesitate pentru supravieţuirea oricărui
regim de acest tip. Partidul comunist a utilizat propaganda ca mijloc de control
social şi ca potenţator al moralului instituţiilor de forţă ale statului. În exterior,
propaganda sovietică bazată pe cultul personalităţii până la moartea lui Stalin şi,
mai apoi, pe promovarea superiorităţii valorilor comunismului internaţionalist în faţa
capitalismului decadent, a utilizat toate mijloacele clasice cunoscute în domeniu, dar
cu o eficienţă îndoielnică, datorită perpetuului contrast dintre imagologia promovată
şi realitatea frustă a statelor socialiste. După prăbuşirea blocului sovietic, pregătirea
moral-psihologică a cadrelor proprii (care, cel puţin pentru forţele militare,
reprezenta chiar un important principiu doctrinar al războiului) condusă de către
ideologii partidului comunist a dispărut şi nu a fost înlocuită de nimic altceva, de
nici un aparat specializat de sprijin, fie el de stat sau privat. După o decadă a derutei,
efortul regimului Putin a fost tocmai acela de a oferi, începând cu noul mileniu, o
nouă motivaţie, de a reaprinde mândria naţională a cetăţenilor ruşi, de a canaliza
energiile naţionale către un nou ţel: recâştigarea măreţiei apuse a URSS şi, implicit,
recâştigarea statutului de mare putere pentru Federaţie. Agitaţia propagandistică
de natură marxist-leninistă a PCUS a fost înlocuită cu confruntarea informaţionalpsihologică, în pofida înapoierii doctrinare, a lipsei rafinamentului mesajelor, a
viciilor de planificare, structurale şi organizatorice, a lipsei de personal calificat.
Foarte rapid însă, FSB şi celelalte instituţii abilitate s-au adaptat la noul context,
Cf. unui excelent articol al lui Charles L. Smith, Soviet Maskirovko, în Airpower Journal, AFRI, Maxwell,
Alabama, primăvara 1988, consultat în http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj88/spr88/smith.
html la 05.01.2011.
29
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învăţând cum să se organizeze atât defensiv, pentru contracararea, cât şi ofensiv,
pentru executarea agresiunilor psihologice şi a agresiunilor informaţionale, dar
bazându-se şi pe solida lor experienţă propagandistică şi conspirativă anterioară.
Agresiunea psihologică. Începând cu anul 1992 au apărut deja primele semne
că ruşii nu mai considerau existenţa şi antrenamentul structurilor lor de PSYOPS
(de „propagandă specială“ conform sintagmei sovietice sau, ulterior, de „acţiuni
informaţional-psihologice“) un secret naţional, deşi informaţiile publice rămân şi
astăzi extrem de sărace sub acest aspect. Există asemănări privind mijloacele utilizate
în astfel de operaţii de către ruşi şi armatele vestice: ambele concep şi diseminează
produse print, sau emit programe radio şi TV cu conţinut PSYOPS. Însă ruşii continuă
să utilizeze, în plus, şi atacurile masive cu armament clasic pentru a crea efecte
psihologice la inamic (ianuarie 1996, la Pervomaiska, în Primul Războiul Cecen şi
chiar în episodul atacului cu blindate asupra Parlamentului rus, din octombrie 1993).30
O altă deosebire majoră este aceea că, spre deosebire de statele occidentale (inclusiv
cele NATO), care nu permit doctrinar targetarea propriilor cetăţeni şi militari de către
structurile PSYOPS proprii, ruşii nu au astfel de probleme etice. Mai mult, elementele
specializate ruseşti pot acţiona utilizând capabilităţi de război psiho-energetic pentru
influenţarea conştiinţei şi a stării mentalului, la nivel individual sau colectiv.
Rusia arată o vastă experienţă şi într-o altă direcţie netradiţională pentru
PSYOPS, dezvoltând în mod deosebit „teoria controlului reflexiv“, destinată
influenţării deciziilor decidenţilor inamici prin manipularea informaţiei la nivel
psihologic, etic, intelectual şi ideologic, şi aceasta nu doar strict în domeniul militar,
ci şi la cele mai înalte niveluri strategice de decizie politică.31
Agresiunea informaţională. În Rusia există un mare interes pentru conceptul
INFOOPS32. Documentul fundamental pe care se bazează acţiunile din domeniu
este Doctrina pentru Securitate Informaţională a Federaţiei Ruse din septembrie
2000, document la care am făcut referire anterior şi care conţine atât definiţia
securităţii informaţionale a statului rus cât şi descrierea ameninţărilor informaţionale
identificate, a surselor acestora, starea securităţii informaţionale şi principalele sarcini
ce revin structurilor specializate, metodele generale de contracarare a agresiunilor
informaţionale, dar şi cele specifice anumitor domenii de activitate (al apărării,
juridic, economic, al politicii interne şi al celei externe, al ştiinţei şi tehnologiei şi
chiar al sferei spirituale). Existenţa unor mecanisme de coordonare informaţională la
nivel strategic a fost demonstrată în contexte ce vizau o comunicare publică eficientă,
ca în cazul exprimării reacţiilor ruse la instalarea scutului american antirachetă sau
în campania de discreditare a Armatei Române prin sprijinirea pe web şi în media
Timothy L. Thomas, Russian Information-Psychological Actions: Implications for U.S. PSYOP, în Special
Warfare, John F. Kennedy Special Warfare Center and School, Vol 10, No 1, Iarna 1997, pp 12-19, consultat în http://
www.soc.mil/swcs/swmag/Page_Archives.htm. la 06.01.2011.
31
În Timothy L. Thomas, op.cit., unde autorul citează un articol al unui general rus, M. Ionov, Control of the Enemy,
publicat în Morskoy Sbornik, nr.7, pp.29-31, în iulie 1995.
32
Termenul uzual pentru operaţiile informaţionale în Rusia este cel de „Informatsionnaye protivoborstbo“ care în
limba rusă înseamnă „confruntare informaţională“.
30
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internaţională a propagării pamfletelor privind ajutoarele umanitare trimise spre
Tahiti şi nu spre Haiti (ianuarie 2010).
Agresiunea imagologică şi cea simbolică, pot fi şi ele documentate prin
exemple de acţiuni ale Rusiei legate mai ales de demonstrarea pe plan intern şi
internaţional a voinţei sale de redobândire a statutului de mare putere, mai ales
militară. Putem circumscrie aici acţiuni precum reluarea zborurilor cu bombardiere
strategice la graniţa NATO. Începând din luna august 2007, bombardierele ruseşti
Tu-160, Tu-95 sau Tu-22 au patrulat deasupra Mării Negre şi Oceanului Atlantic
(13 martie 2008), în apropierea coastelor Alaskăi (27 ianuarie 2009), deasupra Mării
Norvegiei (3 februarie 2009), în Insulele Aleutine (20 mai 2009), în spaţiul aerian
al Marii Britanii (25 martie 2010) sau în spaţiul aerian canadian (29 iulie 2010).
Reluarea manevrelor militare comune cu Venezuela, la finele anului 2008, în Marea
Caraibelor, regiune considerată de circa un secol de Statele Unite ca domeniul lor,
reprezintă un alt argument al noii politici imagologice ruseşti. O altă lovitură de
imagine a reprezentat-o reactivarea marinei militare ruse în Marea Mediterană, forţă
staţionată la Sevastopol cel puţin până în anul 2017, dublată de ameninţări la adresa
Ucrainei vizând realipirea Crimeei în caz de refuz.
Agresiunea infracţională. Criminalitatea este o problemă generalizată astăzi
în Rusia. Această ascensiune a structurilor mafiote avea oricum tradiţii adânci, încă
din vremea revoluţiei bolşevice din 1917 şi mai apoi de pe vremea defunctei URSS,
atunci când sărăcia a făcut să înflorească piaţa neagră şi contrabanda. Capitalismul
sălbatic de după 1990 şi destrămarea colosului comunist au constituit un mediu
propice consolidării structurilor crimei organizate, atât sub forma lor tradiţională,
cât şi prin crearea de „Divizii ale creierelor“, formate din noi recruţi şcoliţi la
universităţile ruseşti, având rolul de a deschide activităţile infracţionale către lumea
afacerilor şi cea politică. Vechilor nuclee infracţionale, li s-au adăugat, pe parcurs,
funcţionari sărăciţi, foşti combatanţi din Afganistan, Cecenia şi Transnistria, foşti
Kominternişti. Acapararea statului de către această caracatiţă a început după venirea
la putere a lui Boris Elţîn, a cărui nerăbdare de a privatiza toate activele statului în
acelaşi timp a creat oportunitatea de a se înstăpâni pe bunurile statului cei care aveau
capital în acele vremuri: membrii serviciilor secrete, delapidatorii tezaurului fostului
URSS şi mai ales lumea interlopă.33 Astăzi mafia rusă are legături extrem de strânse
cu instituţiile statului şi cu serviciile secrete, dar şi structuri şi conexiuni puternice
aproape pretutindeni pe glob, devenind un vector de proiectare a puterii Rusiei în
lume. Cunoscută şi sub numele de Krasnaia mafiya (mafia roşie) sau Bratva (Frăţia),
mafia rusă, de o ferocitate proverbială, a supravieţuit tuturor orânduirilor sociale
ale ultimei sute de ani, rackeţii ei deţinând cele mai importante nuclee de putere
infracţională în ţări ca SUA, Marea Britanie, Africa de Sud, dar şi în Balcani, ţările
În 1994 Ministerul de Interne (MVD) estima că 40% dintre afacerile private, 60% dintre întreprinderile de stat şi
85% din bănci aveau legături cu crima organizată. MVD estima că 83 de deputaţi erau asociaţi cu mafia, numărul lor
crescând sub Putin la 107. Un alt studiu, al Academiei Ruse de Ştiinţe arăta că mafia controla 40% din economie şi
jumătate din fondul imobiliar. Cf. Thierry Wolton, op.cit., pp. 73-74.
33
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Uniunii Europene sau Israel (baza expansiunii lor după căderea sistemului comunist).
Pe lângă ocupaţiile sale obişnuite, traficul de droguri, de carne vie sau de armament
(domenii în care sunt lideri mondiali), şantajul, prostituţia, pornografia, contrabanda,
fraudele informatice, jafurile, răpirile şi asasinatele, organizaţiile criminale ruseşti
s-au implicat în ultimele decenii în sfera economiei legale, a tranzacţiilor comerciale
şi financiare. Mafia rusă controlează astăzi jocurile de noroc, sprijină ascensiunea
cohortei jucătoarelor de tenis rusoaice care domină competiţiile ITF, achiziţionează
cluburi de fotbal occidentale, cumpără obiectivele economice strategice pe care
puterea de la Kremlin le vizează, este o placă turnantă pe care serviciile secrete ruse
o poate utiliza acoperit, la nivel global, pentru a păstra statul rus „cu mâinile curate“.
Recent, site-ul WikiLeaks dezvăluia că din mesajele diplomaţilor americani
la Kiev reieşea că şeful mafiot rus Semion Mogilevici, unul din cei mai căutaţi zece
oameni de pe lista FBI, se află în spatele companiei RosUkrEnergo care se ocupă de
tranzitul de gaze ruseşti spre Europa.34 La 8 februarie 2010, ambasada SUA la Madrid
relata că procurorul Jose „Pepe“ Grinda Gonzales, cel care a condus operaţiunea
Avispa, în Spania, în anii 2005-2007, împotriva mafiei ruse, considera Cecenia şi
Rusia „state cvasi-mafiote“.35 După cum am putut vedea, capabilităţile ofensive de
agresiune infracţională ale Rusiei sunt extrem de puternice.
Agresiunea combinată (de efect sinergic). Toate aceste elemente complexe
de agresiune informaţională menţionate anterior nu puteau fi dezvoltate aleatoriu,
haotic, necoordonat, fără o planificare riguroasă şi centralizată. Revirimentul Rusiei
putiniene se manifestă în mod cert şi în planul agresiunilor non-convenţionale. Şi
chiar dacă, de regulă, nu există politici cu caracter public, efectele operaţiunilor
executate demonstrează a posteriori existenţa certă atât a documentelor de
planificare, a matricilor de coordonare cât şi a structurilor organizatorice şi a
mijloacelor tehnologice necesare punerii în practică de către statul rus a unei palete
largi de agresiuni non-convenţionale, puse atât în slujba eliminării oricărui pericol
destabilizator intern la adresa regimului politic, cât şi a recuceririi sferelor sale de
influenţă în mediul internaţional.

Lucian Lumezeanu, WikiLeaks: Mafia rusa, implicata in livrarile de gaze in Europa, Ziare.com, 02 decembrie
2010, consultat în http://www.ziare.com/international/wikileaks/wikileaks-mafia-rusa-implicata-in-livrarile-degaze-in-europa-1059611 la 06.01.2011.
35
Maria Cocuţi, WikiLeaks: Implantarea în Europa şi conexiunile mafiei ruse îngrijorează Washingtonul,
Romanialiberă.ro, 08 decembrie 2010, consultat în http://www.romanialibera.ro/actualitate/wikileaks/wikileaksimplantarea-in-europa-si-conexiunile-mafiei-ruse-ingrijoreaza-washingtonul-208915.html la 06.01.2011.
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI
BALCANII DE VEST ÎN CONTEXTUL
GLOBALIZĂRII ŞI INTEGRĂRII
EURO-ATLANTICE
Drd. Cristina GĂLUŞCĂ1
Abstract
The passage of time has shown that, especially in former communist
countries, the transition to a market economy has long prevented a rapid
alignment to the EU requirements. Crises due to political and armed conflicts
have affected economies during the reform process and hence the domestic
market. Both regionally and globally, countries are closely connected and
interdependent. Tracking patterns of interdependence is also important to see
the possible forms of influence that the crisis may have.
The crisis has affected on global scale unemployment, public debt
grew and worsened the state of public finances in general, and thus foreign
investment dried up sources of financing, which fueled the growth economies
such as the Balkans.
Given the current global economic situation, the return to what it was
before the crisis is very slow, is not likely to soon reach the previous level of
FDI in the Balkans. In addition, there are countries that can not be based on
previous sectors to attract investors and thus need to find new ways to do this.
Cuvinte-cheie: economic indicators, transition, cooperation, objectives,
stabilization.

T

recerea timpului a arătat că, în special în ţările fost comuniste, tranziţia
prelungită la economia de piaţă a împiedicat o aliniere mai rapidă la
cerinţele comunitare, cu toate că scopul era comun – integrarea în Uniunea Europeană.
Pentru fiecare ţară din Fosta Republică Federativă Iugoslavă, schimbările majore
rezultate prin crearea de noi reglementări legale, precum şi stimularea unor pieţe
concurenţiale ce au înlocuit monopolul anterior, au avut rezultate diferite.
1

Doctorand, ataşat diplomatic – Ministerul Afacerilor Externe, cristina.galusca@gmail.com
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Mediul politic şi crizele datorate conflictelor armate au influenţat durata
proceselor de reformare a economiilor şi implicit a pieţelor interne.
Figura 1: Variaţia anuală a PIB

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Produsul Intern Brut (PIB) este indicatorul utilizat pentru a evalua starea
generală a economiilor. Ele este, de asemenea, în corelare cu nivelul şomajului şi
al ocupării forţei de muncă. Aceştia sunt indicatori foarte importanţi, în cazul în
care ţara pierde locuri de muncă sau nivelul de creare de locuri de muncă este foarte
scăzut, economia suferă. Odată pierdute, locurile de muncă sunt foarte dificil de
creat şi chiar şi atunci când există creştere economică, crearea locurilor de muncă
este foarte dificilă. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că nivelul şomajului devine
parte dintr-un cerc vicios, în cazul în care există o presiune imensă asupra îngrijirii
sociale de stat şi sistemelor de asistenţă medicală şi, în acelaşi timp, venituri mai
mici în bugetul public pentru a sustine aceste sisteme. De regulă, şomajul este însoţit
de tulburări sociale, care, în Balcani, pot fi utilizate în mod abuziv pentru a incita
tensiuni inter-etnice sau instrumental utilizate la nivel politic. Creşterea şomajului
este, de asemenea, asociată cu creşterea în unele forme a criminalităţii. Investiţiile
străine directe (ISD) în ţările din Balcani au fost necesare pentru a alimenta creşterea
economică, bugetul cu fonduri proaspete, care au fost disponibile în ţară, pentru a
crea locuri de muncă şi pieţe deschise pentru aceste ţări. În cazul în care investiţiile
străine directe au venit cu mari companii, responsabile, acestea au beneficiat de
climatul politic general şi social din ţară. Deşi luate separat, remitenţele migranţilor
reprezintă sume mici, combinate, acestea sunt critice pentru dezvoltarea şi chiar
pentru supravieţuirea economiilor balcanice – însumând, în unele cazuri, până la
14% din PIB (BiH). Chiar nivelurile modest de aproximativ 5% (Bulgaria, România),
fac o diferenţă imensă, care se mişcă întreaga economie. Cerinţele de stabilitate ale
UE şi ale Pactului de creştere, în baza criteriilor de la Maastricht, sunt la baza UE în
56
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contextul crizei actuale. Avem astfel trei indicatori cheie – deficitul bugetar, nivelul
datoriei publice şi cel al inflaţiei. Sunt analizate politicile fiscale – modul în care
guvernele gestionează finanţele publice şi forma politicilor publice.
Principalele constatări:
- ţările balcanice urmează tendinţele generale europene şi mondiale. Există,
totuşi, un anumit interval de timp între dezvoltarea crizei în UE, stabilizarea
consecventă şi indicaţiile de recuperare, precum şi cele din Balcani. Balcanii urmează
un model similar, dar experimentează efectele mai târziu decât în UE. În timp ce
criza a lovit Europa de Vest în 2008, cel mai rău an pentru majoritatea ţărilor din
Balcani a fost 2009;
- se poate aştepta ca ţările din Balcani să urmeze o curbă similară de recuperare,
dar acest lucru depinde atât de recuperarea partenerilor principali, dar şi de capacitatea
lor de a valorifica tendinţele pozitive;
- creşterile mari aşteptate la nivelul PIB nu ar trebui să servească drept
consolare. Balcanii trebuie să ajungă la nivelul omologilor din Vest şi au nevoie de o
creştere mult mai mare şi de o calitate mai înaltă;
- nivelurile şomajului, deja foarte mari mai ales în Balcanii de Vest, au crescut
în timpul crizei. Acest fapt reprezintă o adevărată provocare, deoarece recuperarea
de locuri de muncă va fi un proces foarte dificil şi lent. Acest lucru va continua
să facă presiuni asupra sistemelor de asistenţă socială de stat şi asupra bugetelor
publice. Şomajul susţinut poate provoca tensiuni sociale şi poate aduce creştere în
unele forme de criminalitate;
- remitenţele migranţilor sunt în scădere. Aceasta reprezintă o problemă pentru
cetăţeni şi stat, deoarece aceste fonduri au făcut o parte substanţială din PIB;
- criza a ajutat la atenuarea problemelor cu soldul contului curent şi al deficitelor
comerciale, dar acest lucru nu este un rezultat pozitiv de dezvoltare, iar deficitele ar
putea creşte din nou;
- din punctul de vedere al datoriei publice, cele mai multe state balcanice sunt
bine, comparativ cu omologii lor occidentali. Dar acest lucru nu ar trebui să fie o
consolare deoarece au deficite mari şi nici resurse mai bogate pentru a face faţă
situaţiei. Singura opţiune este de a evita populism şi să urmeze politici prudente
publice, limitarea cheltuielilor într-un moment de diminuare a veniturilor;
- ţările din Balcani pot studia şi alege să introducă cele mai bune propuneri
pentru guvernanţa economică, chiar dacă ele nu sunt obligatorii. În acest fel, ele nu
vor avea doar garanţii de stabilitate financiară, dar îi vor convinge şi pe omologii lor
din UE, că adoptă politici prudente.
Atât la nivel regional, cât şi global, ţările se află într-o strânsă legătură şi
într-o complicată interdependenţă.
Urmărirea de modele de interdependenţă este de asemenea importantă, pentru
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a vedea posibilele forme de influenţă pe care criza le poate exercita – de exemplu,
dacă un partener cheie de export este în necaz, sectoarele din ţara exportatoare
respectivă vor fi afectate.
Şi negativ, acesta poate demonstra “rutele de ieşire”, ale redresării economice
– odată ce partenerii comerciali sunt din nou în formă, ţările exportatoare vor fi
afectate pozitiv.
Cifrele de mai jos arată primii zece parteneri de export, în 2009, dintre
aceste state, şi ilustrează un model de interdependenţă. Schimbul comercial are două
direcţii principale – omologii lor din regiune şi statele membre UE. Chiar si Turcia
are mai mult de 62% din exporturile sale în lista de “top zece” state membre UE.
Figura 2: Parteneri de export pentru – Croaţia / Serbia

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Prin urmare, în afară de aspiraţiile normative pentru aderarea la UE şi relaţiile
de bună vecinătate, ţările din Balcani au motive destul de practice de a fi interesate şi
pentru a transfera din bunăstarea UE şi vecinilor lor.
Datele arată foarte clar că statele din Balcani au două grupe majore de
parteneri comerciali – statele membre UE şi omologii din regiune.
Dintre statele membre UE din afara Balcanilor, partenerii preferaţi sunt
Germania şi Italia, cu ţări precum Austria, Slovenia, Franţa, Spania, Belgia, Olanda
şi Marea Britanie.
Ţările din fosta Iugoslavie au, desigur, relaţii foarte intense. Acestora li s-a
alăturat şi Albania, care a tranzacţionat cu mai multe ţări din fosta Iugoslavie.
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Figura 3: Parteneri de export pentru – Bosnia şi Herţegovina / Albania

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
În Balcani, există, de asemenea, tipare clar vizibil sub-regionale, printre
membrii UE – pentru Grecia, primele trei destinaţii de export sunt Italia, Germania
şi Bulgaria, în timp ce pentru Bulgaria cei trei parteneri top de export sunt Germania,
Grecia, Italia.
România este partener nr. 4 pentru Bulgaria şi partener nr. 7 pentru Grecia;
într-un mod similar, Bulgaria este pe locul 6 pe lista de parteneri de export din
România. De asemenea, judecând după alte date – cum ar fi statisticile călătoriilor în
scop turistic, de exemplu – este evident că aderarea la UE a facilitat în mare măsură
astfel de modele sub-regionale de schimb.
În anii 2005-2007, creşterea PIB-ului în grupul ţărilor din Balcanii de Vest a
fost mai mare decât cea din media UE, cu 6-7% şi a fost considerat o stare normală
de fapt (şi Muntenegru a raportat o creştere imensă 10,7% în 2007). Dar, odată ce
economia mondială a intrat în criză, influenţa externă asupra economiilor deschise
ţărilor din regiune au devenit negative, şi partenerii lor economici au început să
întâmpine dificultăţi.
Există o anumită particularitate în tendinţele care diferenţiază criza în UE
ca un întreg şi criza din Balcani. UE, care cuprinde unele dintre economiile cele
mai dezvoltate, a simţit desfăşurarea crizei din 2007 – cea declanşată de deficitul de
lichiditate din SUA – mai devreme, iar scăderea din PIB a fost înregistrată în 2008. În
contrast, economiile din Balcani au fost încă determinate de inerţie în 2008. Deşi nu
a fost o încetinire a creşterii lor economice în acel an. În Balcanii de Vest, creşterea
medie a fost de aproximativ 5,51%, chiar în anul de criză 2008, şi în statele membre
UE din Balcani s-a înregistrat o stare relativ bună – PIB a crescut la 7,3% în România
şi la 2% în Bulgaria.
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Figura 4: Variaţia anuală a PIB

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Anul 2009 a fost marcat de disfuncţionalităţi serioase ale economiilor
balcanice. Efectele crizei economice mondiale din 2007-2008 s-au resimţit din plin.
Rata de creştere a PIB din Croaţia a scăzut de la 2,4% la -5,8% în 2009; Serbia a
trecut de la o stare foarte bună de 5,5% la -3%. Membrii UE din Balcani, Bulgaria
şi România se confruntă cu rate de -2% şi într-adevăr foarte rău -7,1%, respectiv
România având o valoare excelentă de 7.3% creştere doar cu un an înainte. Europa
în sine a fost grav afectată, având un impact negativ de creştere a PIB de 4,4%.
Cifrele demonstrează că Balcanii urmează tendinţele generale de pe plan mondial
şi european, dar schimbarea în tendinţe este înregistrată luni sau chiar cu un an mai
târziu. Se poate presupune că recuperarea va avea acelaşi model şi va apărea mai târziu
decât în economiile dezvoltate din restul Europei. Proiecţiile date confirmă ipoteza
că redresarea economică va veni mai lent în Balcani decât în restul continentului –
Croaţia a avut o creştere de -0,5% în 2010, Bulgaria 0%, România 0,8% - mai mică
decât media UE de 1 %. Perspectivele economice pentru regiune, nu sunt aşa de rele,
deşi previziunile Băncii Mondiale indică faptul că ţările din regiune vor începe să-şi
îmbunătăţească situaţia economică în 2011.
Există următoarele probleme cu aceste date:
- în primul rând, nivelurile de creştere economică vor atinge cu greu nivelurile
înregistrate înainte de criză, şi, astfel, procesele de recuperare a decalajului în bogăţie
şi nivelul general de dezvoltare cu restul Europei se va întârzia în mod substanţial.
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Ţările din regiune ar trebui să susţină într-adevăr niveluri imense de creştere pentru a
atinge standardul de trai comparabil cu cel al “vechii Europe”, iar acest lucru nu este
posibil în condiţiile actuale.
- în al doilea rând, PIB-ul ca indicator, descrie doar un aspect limitat al situaţiei.
Criza a afectat pe o scară globală nivelul şomajului, datoria publică a crescut şi s-a
înrăutăţit starea finanţelor publice, în general, şi astfel a secat sursele de investiţii
străine şi de finanţare, care au alimentat creşterea economiilor, cum ar fi cele din
Balcani.
Pentru a avea o imagine completă, în afară de PIB, aceştia, dar şi alţi
indicatori ar trebui analizaţi, atât individual cât şi în corelaţie, fiind critici pentru
evaluarea situaţiei economice şi a implicaţiilor sale politice şi sociale.2 PIB-ul nu
înseamnă nimic pentru oameni, dacă aceasta nu se traduce în mai multe locuri de
muncă şi averea personală.
Cu toate acestea, criza economică globală nu a făcut decât să desfiinţeze mii
de locuri de muncă. Astfel, orice pierdere semnificativă de locuri de muncă se traduce
în probleme serioase sociale, inclusiv creşterea în unele forme de criminalitate şi
economie gri, tensiuni politice şi în multe dintre ţări – probleme inter-etnice. Pe
scurt, există un acord larg asupra faptului că păstrarea locului de muncă este foarte
important şi că, odată ce s-au pierdut locuri de muncă, este foarte dificil de a crea
unele noi. Analiştii spun că recuperarea economică în Statele Unite nu va aduce
înapoi aşa de rapid locurile de muncă – nivelul pre-criză al locurilor de muncă va
fi restaurat doar în 2014 şi, având în vedere creşterea populaţiei, nivelul anterior al
locurilor de muncă va fi atins doar în 2020 – adică într-un deceniu.3
Cifrele referitoare la şomaj indică faptul că în Balcanii de Vest şomajul avea
un nivel alarmant chiar şi înainte de criză, dar el a fost exacerbat după 2008. Toate
ţările din regiune au rate mai ridicate ale şomajului decât media UE de 8,9%. Toate
ţările sunt afectate de criză şi au probleme, unele mai uşor sau mai greu de gestionat,
dar în FYROM, Bosnia şi Herţegovina şi Kosovo aproape jumătate din forţa de muncă
este oficial şomeră. Cifrele sunt de 32,2% în Fosta republică Iugoslavă a Macedoniei,
42,7% pentru Bosnia şi Herţegovina şi 47,5% pentru Kosovo şi sunt deosebit de
alarmante. Tendinţa generală este oarecum pozitivă, cu previziuni promiţătoare de
îmbunătăţire pentru Croaţia şi FYROM în 2011.
Grecia, un important partener comercial, a investitorilor şi de destinaţie
pentru imigranţii din Balcani, va continua să experimenteze o tendinţă de recesiune.
Rata şomajului a crescut de la 9,9% în 2009 la 11,8% în 2010 şi este estimată la
13,2% în 2011.
Datele utilizate şi previziunile sunt din Eurostat şi ECFIN – Previziuni Economice Europene – 2010 – Direcţia
Generală de Afaceri Economice şi Financiare. Datele şi previziunile despre candidaţi şi ţările potenţial candidate –
“Ţările candidate UE şi ţările în curs de pre-aderare – date economice trimestriale”, 2010. Listen Read phonetically
Dictionary 3
John Schmitt şi Tessa Conroy, Necesitatea creării de locuri de muncă, Centrul pentru cercetare economică şi
politică, iulie 2009.
2
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Un alt indicator important pentru piaţa forţei de muncă şi la fel de alarmant
– este nivelul de ocupare al forţei de muncă.
Nu este nici o surpriză că, între anii 2005 şi 2008, a avut o tendinţă generală
pozitivă de creştere de locuri de muncă (cu excepţia Kosovo, care a avut o scădere
accentuată în 2008, cu -12,9%).
Figura 5: Rata şomajului

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Similar cu PIB-ul, anul 2008, în întreaga UE, indică un climat în schimbare,
cu o creştere de doar 0,9% pentru ocuparea forţei de muncă (la acel moment cele mai
multe ţări din Balcani nu erau considerate în criză).
În 2009, au avut loc unele schimbări vizibil negative – în Serbia ocuparea
forţei de muncă a scăzut cu 4,6%, în Croaţia cu 3,2%, şi în Bosnia şi Herţegovina cu
2,8%. Este estimat ca rata de ocupare a forţei de muncă să crească abia după 2011.
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Figura 6: Rata de ocupare a forţei de muncă

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Datele balanţei comerciale cu privire la ţările din Balcani indică o discrepanţă
semnificativă, deoarece importurile depăşesc substanţial exporturile.4 În toate ţările,
deficitele sunt semnificativ peste media UE. Unele ţări au solduri negative în jurul a
30% - Albania şi Bosnia-Herţegovina, în timp ce Muntenegru şi Kosovo în apropiere
de 45%.
Doar România, din UE, şi Turcia, cu o producţie şi potenţial de export, au
lacune comerciale relativ mai mici – între -4% şi -5%. Dar chiar şi acestea nu sunt
aproape de media UE de -0,8% în 2009 şi 2010.
Există însă şi un anumit efect pozitiv al crizei asupra deficitelor comerciale
din Balcani, aşa cum a ajutat şi la scăderea diferenţei dintre exporturi şi importuri.
Cu toate acestea, ţările balcanice continuă să aibă deficite comerciale şi sunt
mai mult importatoare decât exportatoare.
Datele utilizate şi previziunile sunt din Eurostat şi ECFIN – Previziuni Economice Europene – 2010 – Direcţia
Generală de Afaceri Economice şi Financiare. Datele şi previziunile despre candidaţi şi ţările potenţial candidate –
„Ţările candidate UE şi ţările în curs de pre-aderare – date economice trimestriale”, 2010.
4
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Figura 7: Balanţa comercială

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Balanţa contului curent este o categorie urmărită îndeaproape pentru a
măsura starea economiei ca un raport între importurile şi exporturile de bunuri,
servicii şi transferuri. În cazul ţărilor balcanice, toate au fost debitori net. Este uşor
de concluzionat că, judecând după cifre, în anii buni, s-au marit deficitele de cont
curent. Cea mai mare parte a ajutat la redresarea economică globală înainte de 2008
şi a impulsionat accesul mai uşor la credite, pieţe deschise şi facilitarea importurilor,
stimulând astfel consumul care a crescut progresiv. Problema a fost vizibilă mai ales
în Bulgaria, care a avut un deficit de cont curent de peste 22% din PIB, şi care a refuzat
încrederea investitorilor. Serbia a avut un deficit de peste 17%. Dar Muntenegru a
rupt limitele cu un deficit de peste 50%, în 2009. Tendinţele viitoare indică niveluri
inferioare pentru deficitul de cont curent. În timp ce se înregistrează aceste cifre mai
bune, motivul scăderii nu este atât de sănătos.
Pentru a se dezvolta în anii de tranziţie, economiile ţărilor balcanice au mare
nevoie de investiţii şi, cum în interior nu există surse, atragerea investiţiilor străine
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directe (ISD) a fost o necesitate şi o piesă fundamentală a politicii lor economice.5
Investiţiile străine nu au adus numai finanţare, ci au deschis, de asemenea şi accesul
la alte pieţe şi, adesea, au adus practici noi şi inovaţii. În domeniul de afaceri şi
în politică, marii investitori, au introdus noi reguli de conduită în afaceri şi
interacţionează cu instituţiile guvernamentale. Prezenţa a tot mai multe companii
de renume în regiune, reprezintă un semnal că Balcanii nu mai sunt reprezentaţi de
imaginea unei zone de conflict.
Figura 8: Balanţa de cont curent

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Desigur, există şi cealaltă faţă a monedei – când o investiţie străină este de
cu totul altă natură şi scop şi, prin urmare, are efecte adverse (de exemplu, controlul
extern hegemonic, spălarea de bani la scară de masă, etc.). În anii pre-criză, Bulgaria
şi Muntenegru au fost primii în atragerea de ISD ca pondere în PIB, cu 29,7% pentru
Bulgaria în 2007 şi 20,8% pentru Muntenegru. Pe masură ce criza s-a dezvoltat,
fluxurile de ISD au scăzut drastic. Doar Muntenegru a reuşit nu numai să susţină
nivelul fluxurilor de ISD, dar şi să-l ridice în mod semnificativm după o uşoară
scădere în 2008, ISD ajungând la 29,5%, în 2009. Toate celelalte ţări au fost afectate
încă din 2008, deoarece ISD proveneau din ţările dezvoltate, unde criza a început în
2007 şi în 2008 era în plină desfăşurare.
5

Ibid.
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Figura 9: Investiţiile străine directe

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Dată fiind starea economică mondială actuală, când revenirea la ceea ce
a fost înainte de criză este foarte înceată, este puţin probabil să se atingă curând
nivelul precedent de investiţii străine directe în Balcani. În plus, există ţări care nu
se pot baza pe sectoare anterioare pentru a atrage investitori (de exemplu, Bulgaria şi
sectorul imobiliar) şi astfel trebuie găsite noi modalităţi de a face acest lucru.
Constatările din raportul Băncii Mondiale “Uşurinţa de a face afaceri”
demonstrează că ţările din Balcani se încadrează în intervalul de economii moderate,
prielnice pentru afaceri, economii ce au trecut prin numeroase reforme pentru a avansa
şi pentru a atrage investitori. Acest raport al Băncii Mondiale analizează în special
indicatorii de guvernare – de exemplu, punerea în aplicare a contractelor, eficienţa
şi integritatea administraţiei publice, etc. Statele balcanice ar putea beneficia de fapt
din punerea în aplicare a reformelor necesare şi astfel ar atinge valorile indicatorilor
câştigătorilor din clasament.
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Tabel: Clasament ţări

UŞURINŢA DE A ÎNCHEIA AFACERI
ECONOMIE

RANG

FYROM

32

Bulgaria

44

România

55

Muntenegru

71

Turcia

73

Albania

82

Serbia

88

Grecia

110

Sursa: Raport Banca Mondială „A face afaceri”, 2010
(prima este cea mai performantă economie)
Toate ţările din Balcani au acum comunităţi considerabile de emigrare care
trimit bani în ţările lor de origine. Având în vedere că remitenţele constituie o parte
considerabilă din PIB – mai mare de 14,8% pentru BiH, 12,2% pentru Albania, 11,1%
pentru Serbia – starea de sănătate a economiilor ţărilor gazdă a migranţilor este vitală
pentru economiile din Balcani. Din nefericire, criza a lovit puternic ţările de destinaţie,
iar acest lucru poate fi observat direct prin scăderea fluxurilor de remitenţe. Ele au
fost în creştere constantă în perioada 2005-2008, atunci când sumele au atins apogeul
în aproape toate ţările. 2008 a fost ultimul an bun, iar previziunile arată o scădere în
toată regiunea aşteptată la aproximativ 50%.
Pactul de stabilitate şi de creştere este un acord între ţările din zona euro
şi este fundamentul monedei europene comune. Acesta asigură viabilitatea euro
prin stabilirea unor criterii stricte pentru politicile fiscale ale statelor membre. Aşanumitele criterii Maastricht (de convergenţă) pentru candidaţii din zona euro au fost
dezvoltate pe baza criteriilor PSC. Ele trebuie să asigure că economiile aspirante sunt
stabile şi compatibile cu economiile altor state membre. Toate măsurile care sunt
dezvoltate acum pentru noul regim de guvernanţă economică a UE se bazează exact
pe criteriile de PSC. Cei mai importanţi doi piloni sunt:
- deficitul public nu trebuie să depăşească 3% din PIB anual;
- datoria guvernamentală nu trebuie să depăşească 60% din PIB la sfârşitul
anului fiscal precedent.
În multe cazuri, banii trimişi de cei ce lucrează în străinătate reprezintă sume
considerabile, cum se poate vedea în tabelul de mai jos.
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Figura 10: Fluxurile de intrare a remitenţelor

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Figura 11: Soldul bugetului general consolidat

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
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În plus, criteriile de la Maastricht acoperă şi inflaţia, care nu trebuie să
depăşească cu mai mult de 1,5% rata medie a celor trei membri UE care au cea mai
mică inflaţie (există, de asemenea, criterii pentru cursul de schimb pentru membrii
ERM II şi criterii pe termen lung pentru rata dobânzii). Deşi aceste criterii au fost
adesea criticate şi încălcate (în special de către creatorii lor, Germania şi Franţa),
criza din Grecia, care ameninţă din ce în ce mai tare stabilitatea economiei UE a
demonstrat importanţa capitală a respectării a regulilor. Acum datoria Greciei este
estimată la 124.5% din PIB.6
În ciuda apelurilor UE pentru politici fiscale prudente şi consolidarea
bugetelor, situaţia nu se va schimba prea curând. Media UE este de aşteptat să rămână
de două ori peste limita necesară: -7,2% pentru 2011 şi -6,5% în anul 2012. Ca o
chestiune de fapt, în iulie 2010, doar trei membri UE – Estonia, Luxemburg şi Suedia
– nu au încălcat limita de 3% şi nu au fost supuse procedurii de deficit excesiv - a
acţiunii penale care vizează corectarea ţărilor care încalcă regulile. Echilibrul bugetar
este un indicator de o importanţă critică în evaluarea situaţiei economice a unei ţări.
Figura 12: Datoria publică

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
Ţările din Balcani sunt, în general, executanţi buni în ceea ce priveşte datoria
suverană. În timp ce media UE este estimată să crească de la 62,8% din PIB în 2005
la 83,8% în 2011, valorile pentru majoritatea ţărilor din regiune sunt de aşteptat să fie
6

Datele şi estimări Eurostat şi ECFIN.
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cu mult sub necesarul de 60% din PIB. Desigur, Grecia este o excepţie, cu o datorie
de aşteptat de 133.9% din PIB în 2011, Albania şi-a dublat aproape rata datoriei
în doar un an – de la 54,9% în 2008 la 95,5% în 2009. Faptul că nivelul datoriei
este egal cu produsul intern brut anual al unei ţări este cu adevărat o chestiune de
îngrijorare. Restul ţărilor din Balcani s-au descurcat destul de bine şi, ca urmare a
crizei, creşterea este relativ mică. Bulgaria, care a avut o datorie uriaşă cu doar un
deceniu în urmă, a reuşit să depăşească situaţia în mod corespunzător, şi datoria a
fost de doar 14,8% în 2009, cu o creştere de aşteptat de puncte procentuale, 3-4, în
următorii doi ani. Macedonia este poziţionată destul de bine, deoarece a reuşit să
reducă datoria în anii buni, chiar dacă a avut o creştere a datoriei în anul de criză
2009, dar previziunile indică o scădere la un nivel mai mic chiar decât nivelurile
de dinainte de criză. În ceea ce priveşte un alt indicator important – inflaţia –, criza
a ajutat la încetinirea inflaţiei în Balcani, în măsura în care a apărut pericolul unei
spirale de deflaţie.
Figura 13: Indicele preţurilor de consum

Sursa: Institutul pentru studii regionale şi internaţionale (IRIS)
După cum se poate observa în tabelul de mai sus, inflaţia a scăzut ca urmare
a crizei. Ca şi în cazul altor indicatori, efectele crizei globale s-au resimţit după
2008, aşa cum era şi normal. Cu un consum mai mic, preţurile au scăzut – inflaţia din
FYROM a scăzut de la 8,3% în 2008 la un impact negativ de 0,8% în 2009, 1,3% în
2010 şi, în 2011, este de aşteptat să se întoarcă treptat la nivelul normal de 2%, cu o
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estimare medie pentru statele UE de 1,7%. În mod similar, Kosovo a fost aruncat de
la o inflaţie ridicată de 9,4% în 2008, într-o deflaţie de 2,4% în 2009. Numai Serbia
şi-a păstrat ratele ridicate ale inflaţiei, dar tendinţa de scădere este prezentă.
Membrii UE din Balcani au în general niveluri mici de inflaţie, doar România
situându-se mai sus, la aproximativ 5% -4%, dar pentru 2011 fiind aşteptat un nivel
mai mic de 3%, în scădere de la 4,3% în 2010. Situaţia depinde de politicile fiscale
prudente.
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GUVERNARE PRIN RISC?
- Un posibil răspuns: DA Conf. dr. ing. Gheorghe ILIE
Abstract
On ne peut pas considérer le risque comme un danger et on n’en doit pas
avoir peur. Le risque c’est la mesure de l’incertitude et, avec sa double valence
de connotations positives (quand l’incertitude baisse) et négatives (quand
degré de l’incertitude croit), représente un paramètre processuel propice pur
le gouvernement. Ses variations continues ou scientisées le transforme en
objet de l’action de la réaction pendent le processus a spore de raffinement
(comprendre essentiellement) et d’efficience. ans les organisations, comprises
comme des systèmes sociaux, l’utilisation du ris que a comme support
l’assimilation d’utilité (R = U* – Ui ; ou U* est l’utilité optimale, et Ui l’utilité
curent), en le recommandant comme élément principal d’institutionnalisation.
Les organisations qui ont réalisé ce saut se trouvent dans le cadre de
celles qui ont trouvé des réponses opportunes et ont de culpabilités accrues
d’adaptations, modelassions et d’assurer d’efficacité aux processus qu’’on
soutien.
1 Asupra conceptului de risc

Î

n limbaj natural, riscul este asimilat pericolului şi chiar hazardului; în
realitate însă riscul nu reflectă numai pericolul sau hazardul, nu are numai
conotaţie negativă, ci poate avea şi conotaţie pozitivă, fie în sensul unui câştig absolut
direct în urma acţiunii în condiţii de risc asumat (profit), fie al unei pierderi mai mici
decât cea anticipată sau calculată (câştig relativ).
Pentru a înlătura această contradicţie de percepere este necesară definirea
conceptului de risc (fig. 1), care trebuie să impună necesitatea de a analiza şi a
accepta riscul, de a-l trata, percepându-l, evaluându-l şi determinându-l, depăşind
stadiul de a judeca riscul aşa cum este perceput în viaţa de zi cu zi.
În acelaşi timp, conceptul de risc nu trebuie să fie opus percepţiei şi experienţei
de viaţă, ci trebuie să le explice, să le facă înţelese, să fundamenteze saltul de la a
vorbi despre risc, la a-l exploata sau guverna, ceea ce înseamnă că pot fi maximizate
câştigurile şi minimizate pierderile. Totodată, conceptul de risc nu poate rămâne în
sfera teoretică, având nevoie de a fi ilustrat prin situaţii specifice, prin cazuri reale
atât particulare, cât şi reprezentative.
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ACCEPTANŢĂ

CONCEPT DE
RISC

PERCEPERE

ANALIZĂ

EVALUARE

DETERMINARE

RISC

TRATARE

Fig. 1 – Esenţa concepţiei de risc
Conceptul de risc trebuie să ţină seama (fig. 2) de elementele cunoaşterii
aperceptive, pe care să le orienteze spre concluzii, sinteze şi chiar abstractizări
subscrise managementului, astfel:
- cunoaşterea descriptivă – faptele, întâmplările, consecinţele trebuie
orientate spre înţelegere şi explicaţie;
- cunoaşterea procedurală – dezvoltarea socială sau procesuală trebuie
orientată spre dezvăluirea cauzelor şi corelaţiilor, spre evaluarea impactului şi
frecvenţelor de producere, realizându-se astfel baza prognozelor de evenimente
viitoare, în vederea managementului sau guvernării prin risc;
- acceptarea realităţii trebuie orientată spre analiza evoluţiei, spre deducerea
cauzelor şi spre înţelegerea în profunzime a fenomenelor pentru a le putea înfrunta,
exploata sau guverna;
- experienţa personală, expertiza cunoştinţelor şi educaţia formală trebuie
să asigure orientarea, capacitatea de guvernare, exprimarea profesionalismului şi
a personalităţii, în strânsă legătură cu aspectele şi efectele pozitive sau mai puţin
nocive ori periculoase;

CONCEPT
DE RISC

CUNOAŞTERE

DESCRIPTIVĂ

ACCEPTAREA
REALITĂŢII

PROCEDURALĂ

EXPERTIZĂ

MANAGEMENT

COMUNICARE

ARMONIZAREA
DIFERENŢELOR

PERCEPŢIA
RISCULUI

GUVERNARE

CULTIVAREA
PERCEPŢIEI

Fig. 2 – Elementele conceptului de risc
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- comunicarea trebuie să fie permanent întreţinută, să nu fie orientată unilateral
(transformându-se în manipulare), ci să asigure cadrul valorificării expertizei şi a
sinergiei unităţii sau orientării spre acţiune;
- armonizarea diferenţelor de gândire şi de îngrijorare trebuie să fie
susţinută de aprofundarea procesului cognitiv – baza înţelegerii, previziunii şi
planificării;
- percepţia despre risc trebuie să fie orientată spre cunoaşterea realităţii,
înţelegerea factorilor de risc, consecinţelor, necesităţii asumării şi a depărtării de
interesele strict personale sau de poziţia individului faţă de locul producerii riscului,
devenind astfel direct corelată cu nivelul, amplitudinea sau evoluţia riscului;
- cultivarea percepţiei despre risc trebuie să urmeze un proces interactiv,
construit spre fundamentarea şi adoptarea deciziilor, diminuându-se influenţa
reacţiilor strict personale (individuale, familiale sau determinate de locul acţiunii),
cultivându-se exprimarea expertizei şi responsabilităţii faţă de problematica supusă
riscului, în interacţiunea socială.
Concluzionând asupra elementelor care delimitează conceptul de risc, este
necesar să subliniem următoarele:
a. Cunoaşterea trebuie să stabilească o formalizare precisă a problemei
care se rezolvă prin decizie şi să stăpânească relaţia sistemică a intrărilor, stărilor
şi ieşirilor, a variaţiilor acestora, anticipând, cu o anumită probabilitate – în funcţie
de riscul asumat –, rezultatul deciziei. Cunoaşterea reprezintă un proces complex,
bazat pe conceptualitate, metodică şi proceduralitate, cu participare directă, intensă
şi continuă. Cunoaşterea trebuie să mărească gradul de raţionalitate, să asigure
completitudinea necesară variantelor de soluţii, probabilitatea şi consecinţele
acestora. În egală măsură, cunoaşterea trebuie să asigure necesarul de cunoştinţe şi de
construcţii pentru fundamentarea deciziilor care să permită reducerea semnificativă
a incertitudinii şi apropierea de incertitudinea reziduală (considerată ireductibilă),
dar care poate fi dominată prin asumarea raţională a riscului.
Semnalăm aici faptul că marele pericol al cunoaşterii este suficienţa şi gândirea
exclusiv economică asupra deciziei – în raport de cunoaştere –, datorită faptului că
oricărei decizii i se asociază întotdeauna un nivel de incertitudine, un mediu în care
criteriile nu sunt suficient conturate, dar în pofida nivelului de incertitudine care
caracterizează mediul decizional, atitudinea şi expertiza pot asigura succesul. În
acelaşi timp, trebuie scos în evidenţă şi pericolul suprasaturării informaţionale,
direcţionată mai ales spre elementele de coloratură şi de detaliu, care nu asigură un
nivel mai ridicat fundamentării deciziilor, ci – paradoxal – măreşte incertitudinea şi
indecizia.
Optimalitatea cunoaşterii este un concept care trebuie privit nu numai din
punct de vedere economic, ci şi din punctul de vedere al incertitudinii reziduale şi,
mai ales, din cel al confortului raţional al deciziei.
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b. Acceptanţa reprezintă necesitatea asumării riscului atingerii obiectivelor
propuse într-un mediu de incertitudine. Acceptanţa se mai asimilează şi cu
măsura credibilităţii, constituind, în acelaşi timp, un sistem multidimensional de
relaţionalitate între decident, problemă, sistem, mediu şi consecinţe.
O definiţie larg răspândită1 stabileşte că „acceptanţa reprezintă capacitatea
unui individ sau a unui competitor (decident) de a tolera (sau înțelege) abaterile de
la o convenţie perfectată sau de la o performanţă previzionată, proiectată sau chiar
garantată”.
Nivelul toleranţei (acceptabilităţii) reprezintă o problemă de evaluare, de
interes şi, deci, de decizie, fiind strict determinat de domeniul la care se referă
acceptabilitatea, iar adoptarea unuia dintre niveluri este o manifestare de putere
în raport cu interesele proprii, dinamica variabilităţilor performanţelor, imprecizia
(nivelul de definire) relaţiilor şi interfeţelor competitoare, precum şi a culturii şi a
atitudinii celui care decide asupra nivelului de acceptanţă. Nivelul acceptabilităţii
poate fi guvernat prin risc.
Motivaţia acceptabilităţii este intrinsecă, de interese, de atitudine şi de putere.
Motivaţia este orientată şi guvernată de cultură şi expertiză, iar ca expresie a puterii,
de responsabilitate.
Formele şi nivelurile de acceptanţă depind mai mult de caracteristicile
personale şi, respectiv, de interesele şi palierul de la care se participă la putere.
Formele de acceptanţă sunt diverse şi se manifestă vizibil, angajat, sau mai
puţin vizibil, relativ dezinteresat.
Reflectarea formelor de acceptanţă este diversă şi depinde, evident, de
percepţie, ca o primă expresie, dar şi de reprezentativitatea problemei şi angajatului
în proces, ca expresie a evaluării:
- acceptanţa locului de muncă este o sumă de atitudinii şi de evaluări şi
depinde de personalitatea şi experienţa individului care pune în balanţă (evaluează
şi determină riscurile de acceptare sau de neacceptare) calificarea cerută, siguranţa
locului şi condiţiile de muncă, reprezentativitatea şi colectivul, precum şi retribuţia;
- acceptanţa pericolului la locul de muncă este o problemă de interes direct,
de apartenenţă la fenomenul respectiv, de obişnuinţă şi tradiţie, precum şi de lipsă a
variantelor; generaţiile de mineri sau de petrolişti reprezintă exemple ilustrative, dar
lor li se pot adăuga şi generaţiile de piloţi, medici, profesori, militari etc.;
- acceptanţa variantei unice reprezintă o soluţie considerată neguvernabilă şi
care devine obligatorie din cauza neexistenţei altei variante;
- acceptanţa „oarbă” (fără analiză şi expertiză) este, de asemenea, o soluţie
neguvernabilă şi depinde de convingeri religioase, de ignoranţă sau de educaţie
strict orientată, bazându-se mai puţin pe logică şi mai mult pe convingerea utilităţii,
apartenenţei sau dedicării faţă de o anumită cauză.
<?>

RITCHIE,B.; MARSHALL, D., Business Risk Management, Londra, 1993, pag. 90
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c. Expertiza reprezintă o caracteristică comportamentală a celor care
activează într-un anumit domeniu. Expertul este de fapt un specialist care şi-a probat
competenţa, fiind recunoscut şi apreciat ca atare.
Expertiza este proba firească, dar fundamentală, a aplicării cu succes a
cunoştinţelor şi aptitudinilor într-un domeniu. În esenţă, expertiza înseamnă
cunoştinţe, aptitudini, tenacitate, experienţă şi rezultate.
În domeniul riscului, expertiza este o caracteristică colectivă a unei echipe care
se ocupă de formalizarea problemelor şi proceselor guvernate prin risc, de evaluarea
şi determinarea riscurilor, de realizarea planurilor de contingenţă pentru amendarea
sau exploatarea riscurilor, de managementul sau guvernarea prin risc, precum şi de
restabilirea proceselor după producerea unor evenimente nedorite sau neaşteptate.
d. Comunicarea despre risc reprezintă atât o funcţie a comunicării unei
organizaţii, cât şi o funcţie a managementului de risc. Şi în acest caz, cu particularităţile
date de subiectul comunicării – riscul –, comunicarea de risc presupune:
- existenţa subiectului, care trebuie să fie un element de interes atât pentru
comunicatori, cât şi pentru cei cărora li se transmite subiectul;
- credibilitatea subiectului, ce se înscrie în lema potrivit căreia adevărul şi
încrederea sunt elementele fundamentale ale comunicării;
- voinţa de a comunica, care trebuie să se manifeste în toate situaţiile (şi la
bine, şi la rău), la toate nivelurile (top management, grupul de manageri, personal
angajat atât la nivel superior şi mediu, cât şi la cel periferic) şi în toate sensurile
(descendent, ascendent şi pe orizontală);
- ştiinţa, atitudinea sau formaţia de a asculta, elemente care trebuie să fie
prezente atât la cei cărora li se adresează fluxul comunicării, cât şi la comunicatori,
pentru care feed-back-ul reprezintă elementul esenţial al reglajului şi adaptării în
comunicare;
- posibilitatea anticipării producerii evenimentelor eliminând surpriza şi
incertitudinea (atât cât este posibil), mărind raţionalitatea şi participarea în cunoştinţă
de cauză;
- relaţionalitatea schimbării atât ca efect al comunicării, cât şi ca element al
participării la comunicare;
- respectul identităţii tuturor celor care participă la comunicare, factor ce
asigură receptarea şi respectarea subiectului comunicării la adevărata sa valoare,
precum şi la adevăratele sale dimensiuni.
Lucrul în echipa de guvernare a riscului impune obligatoriu specializarea
şi chiar creşterea importanţei acesteia, dar în condiţiile orientării către sistemica
procesuală, pe baza unei responsabilităţi de oportunitate.
Când ne referim la comunicare, înţelegem precizia mesajelor de scop,
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claritatea mesajelor de colaborare, precum şi profesionalismul mesajelor de acţiune
(procesare).
Conform acestor elemente, managementul organizaţiei trebuie:
- să fie pregătit să îşi asume riscurile şi costurile;
- să includă ştiinţa comunicării;
- să transmită mesajele clar, corect, profesionist şi oportun;
- să recepţioneze reacţiile opoziţiei, să le analizeze constructiv şi să-şi corecteze
excesele de putere.
e. În ceea ce priveşte percepţia riscului (fig. 3), trebuie subliniat faptul că
aceasta reprezintă un aspect subiectiv, fiind influenţată de următorii factori:
- beneficiul (câştigul) sau dezavantajul (pierderea) rezultat în urma asumării
riscului;
- raportul dintre alegerea liberă a deciziei şi cea impusă prin anumite
restricţii, convingeri sau reguli;
- implicaţia şi expertiza personală în acţiunea guvernată prin risc;
- timpul la dispoziţie pentru analiza rezultatului acţiunii guvernate prin risc;
- imaginea celui ce îşi asumă riscul în grupul său imediat de interese (în
grupul apropiaţilor săi);
- reacţia celor păgubiţi sau avantajaţi de rezultatul acţiunii guvernate prin
risc;
- responsabilitatea faţă de implicarea directă.

DECIZIE
BENEFICIU /
DEZAVANTAJ

IMPLICAŢIE
PERCEPŢIA RISCULUI

EXPERTIZĂ

TIMP

RISC

REACŢIE

IMAGINE

RESPONSABILITATE

Fig. 3 – Factorii perceperii riscului
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În 1987, Slovic 2 arăta: „cu cât riscul este mai depărtat de mediul personal al
unui individ, cu atât este mai greu de perceput şi deci de determinat”.
Riscul familial este perceput direct, pe când riscul social este perceput mai
distanţat. Implicaţia faţă de riscul din mediul familial este totală, implicaţia faţă de
riscul din mediul social este filtrată şi determinată de interesele directe.
2. Guvernarea riscului
Guvernarea riscului sau guvernarea prin risc reprezintă un element de
interacţiune socială (fig. 4) bazat pe expertiză şi percepţie colectivă, pe determinări
şi corelaţii. Calitatea guvernării prin risc este direct determinată de individul
(guvernantul), care îşi pune amprenta pe proces prin nivelul său cultural, opiniile
şi interesele sale, în timp ce indivizii guvernaţi, deşi se află în centrul guvernării,
suportă consecinţele şi reacţionează numai la efectele guvernării.
După identificarea ameninţărilor şi oportunităţilor, amendarea sau valorificarea
acestora depinde direct de implicarea decidentului care îşi asumă guvernarea
prin risc. În aprecierea implicării, trebuie să se ţină seama nu numai de expertiza
decidentului, ci şi de atitudinea acestuia faţă de guvernarea riscului, care se poate
manifesta sub formă de aversiune, neutralitate, conservatorism, timiditate, încredere
sau siguranţă.
Dacă analiştii şi managerii sunt afectaţi de acţiunea guvernată prin risc, fără
a ignora prioritatea stabilită de ierarhie, aceasta asociază şi alte tipuri de criterii
care se pot referi la: apropierea de locul observării sau implicării; nivelul atragerii
intereselor directe; propagarea spre zona proprie protejată; nivelul de perturbare
a mediului propriu de existenţă; responsabilitatea implicării directe; atitudinea şi
înţelegerea faţă de risc.
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Fig. 4 – Elementele guvernării prin risc
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În acest context, aşa cum au arătat, în 1965, Driscoll şi Lanzetta3, „nu se poate
determina o relaţie directă între nivelul incertitudinii (măsurat prin risc) şi cantitatea
(volumul) informaţiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor”.
Analiştii şi managerii neafectaţi de acţiunea guvernată prin risc nu sunt
dependenţi (nu sunt influenţaţi) de magnitudinea variaţiilor consecinţelor şi, de aceea,
recomandarea lor pentru tratarea riscurilor este adresată direct top managementului
sau vârfului ierarhiei organizaţiei.
Eficienţa unei activităţi poate fi exprimată mai pragmatic în beneficiu. Prin
beneficiu se înţelege valoarea rămasă în urma activităţii, după ce au fost scăzute
toate costurile ce acoperă cheltuielile pregătirii, desfăşurării şi finalizării acţiunii,
precum şi costul deciziei ca organizaţia să se oprească la acea acţiune (considerată
singulară) sau să o repete la aceeaşi parametri sau la parametri modificaţi (superiori
sau intensivi).
Dacă riscul a fost partajat între decidenţi şi executanţi (managerii şi lucrători),
atunci şi beneficiul trebuie partajat în aceeaşi proporţie.
Trebuie revăzută percepţia potrivit căreia schimbările propuse de angajaţi duc,
de regulă, la asumarea de către patronat a unor riscuri cu conotaţie (dimensiune)
negativă, probându-se, de multe ori, disponibilitatea şi capacitatea angajaţilor de a
iniţia şi susţine schimbări benefice pentru procesele de producţie, direct sau indirect,
şi deci asumarea şi a unor riscuri cu conotaţie pozitivă.
În raportul dintre manageri, planificatori şi utilizatori, privind adoptarea
şi implementarea unor decizii (transformarea acestora în acţiuni), apar corelaţii
complexe de loc, proces, responsabilitate, acţiune, atitudine şi participare (fig. 5).
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Fig. 5 – Corelaţiile transformării deciziilor în acţiuni
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Nici organizaţia nu poate avea beneficiu dacă nu-şi asumă riscul costurilor
asigurării muncii, după cum nici angajaţii nu pot avea beneficii dacă nu-şi asumă şi
ei o parte a costurilor investiţiei pentru acţiune.
Acest lucru se datorează relaţiei dintre risc (măsură a incertitudinii acţiunii)
şi eficienţa (exprimată prin beneficiu). În 1976, Lowrance4 observă acest lucru, deşi
în acea perioadă riscul luat în considerare era numai cu conotaţie negativă. Dacă
analizăm observaţia, atunci poate fi sesizat elementul de necorelaţie, care constă în
echivalentele dintre paranteze – măsură a incertitudinii cu beneficiu.
Ţinând seama de dubla relevanţă a riscului, observaţia lui Lowrance trebuie
completată cu precizarea că, pentru o acţiune, riscul asumat poate avea conotaţii
pozitive (câştig) sau negative (pierderi) şi că acestea trebuie suportate în proporţia
stabilită atât de decidenţi, ca şi de cei ce duc acţiunea la îndeplinire.
Asumarea înseamnă acceptanţă şi cunoştinţă de cauză. În acest fel, este moral
dacă s-a greşit ca toţi cei care au participat la greşeală să suporte cheltuielile, după
cum este la fel moral şi dacă s-a câştigat să se partajeze câştigul. În cultivarea unei
astfel de relaţii, hotărâtoare este comunicarea care trebuie să conducă la armonizarea
intereselor şi la exploatarea sinergiei echipei ce s-a format în jurul acestei acţiuni.
Fiind vorba de risc şi de mărimea proporţiilor de asumare (deci şi de consecinţa
partajării rezultatelor), comunicarea nu trebuie să fie doar o simplă informare, ci un
proces complex de înţelegere, hotărâri prin consens – decizii asumate, cu atât mai
mult cu cât valenţele riscului asumat se schimbă de la etapă la etapă, chiar dacă, să
presupunem, îşi păstrează aceleaşi valori determinate. De aceea, când se analizează
valenţele riscului asumat, trebuie să se ţină seama şi de următoarele elemente
dinamice:
- în funcţie de momentul de referinţă, riscul asumat are valenţe diferite; un
risc de valoare mare este mai greu de guvernat la începutul acţiunii când variabilele
au o dinamică mai mare şi, se apreciază că, poate fi guvernat cu un risc mai redus
către sfârşitul acţiunii, când apar chiar rezultate încurajatoare;
- pentru a aprecia cât mai bine valenţa riscului asumat pentru desfăşurarea
acţiunii, valoarea acestuia trebuie comparată cu valoarea riscului asumat pentru
situaţia neînceperii acţiunii; acest lucru este valabil şi pentru situaţia variantelor
complementare, deci a alternativei;
- pentru a avea o imagine a dinamicii evoluţiei riscului asumat, valoarea
curentă a acestuia, ri, trebuie comparată în permanenţă cu media evoluţiei riscului,
r i = m r − ri ;
mr, determinându-se astfel un grafic al distribuţiei evoluţiei, d
- în ideea de a aprecia consistenţa riscului asumat (acesta fiind o sumă de
riscuri ponderate), trebuie să se urmărească nu numai evoluţia riscului asumat, ci şi
a componentelor sale;
- problema este cu atât mai complicată, cu cât, în procesul desfăşurării acţiunii,
4
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se pot schimba, pe lângă valorile de risc, şi ponderile acestora (se schimbă atât rj,
cât şi pj).
n

ri = ∑ p j * r j ,
j =1

n

∑p
j =1

j

= 1;

În 1991, Haimes aprecia că: „între calitatea managerială şi eficienţa
managementului de risc este o relaţie de corelaţie directă, în sensul că un
management al riscului eficient determină o calitate managerială corespunzătoare”.
Mai mult chiar, completându-şi susţinerea, Haimes dezvoltă ideea că optimalitatea
managementului de risc nu este o problemă determinată în principal de resurse,
ci de înţelegerea procesului supus deciziei, de fundamentarea ştiinţifică a acesteia
(determinarea riguroasă a riscului), de atitudinea decidenţilor faţă de risc şi de
responsabilitatea organizatorică. Termenul optimal este gândit în sensul Pareto al
ierarhizării acţiunilor, obiectivelor, impactului temporal sau în perspectivă.
Optimalitatea este direct legată şi de natura multidimensională a riscului,
multifactorial din punctul de vedere atât al structuralităţii, cât şi al percepţiei
atitudinii faţă de risc. În afară de acest aspect, să reamintim faptul că riscul este
măsura incertitudinii, iar incertitudinea ca stare este multidimensională şi dinamică,
modelul său de formalizare fiind multivariabil atât în intrare, cât şi ca stări şi în ieşire.
După Primul Război Mondial, o parte a lucrărilor care se referă la noţiunea
de risc îi consolidează relevanţa de măsură a incertitudinii şi scoate în evidenţă
posibilitatea decidenţilor (cei care operează cu noţiunea de risc) de a acţiona în
cunoştinţă de cauză, reuşind ca, pe baza cunoştinţelor acumulate şi a expertizei în
domeniu, să poată face o predicţie apropiată de realitate asupra atingerii obiectivelor
stabilite.
Fundamentându-şi analiza pe posibilitatea de a maximiza o funcţie variabilă
obiectivă (un profit sau o utilitate) sau de a minimiza evoluţia unui pericol, sunt mulţi
autori care subliniază posibilitatea construcţiei unui instrument cu ajutorul căruia să
poată fi guvernate situaţiile de oportunitate sau de pericol.
Deşi ideea guvernării prin risc se înscrie între teoriile revoluţionare ale acestei
perioade, aplicaţiile în domeniu sunt destul de restrânse şi nerelevante, orientându-se
mai ales spre teoria jocurilor şi domeniul financiar-bancar.
O problemă deosebită a riscului o constituie dependenţa percepţiei de
ambiguitatea soluţiilor, de noutatea rezultatelor, precum şi de multitudinea variantelor
de acţiune sau chiar de percepţie.
Datorită insuficienţei înţelegerii acestui proces complex, unii decidenţi confundă
incertitudinea cu ambiguitatea sau riscul cu iresponsabilitatea. Alţii, care doresc
neapărat implicarea, chiar şi în situaţia unei expertize ce nu le permite înţelegerea
realităţii, ignoră incertitudinea, deformează realitatea şi perioadele de manifestare a
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acesteia, precum şi relevanţa variantelor de acţiune şi confundă rapiditatea deciziei
cu oportunitatea acesteia (timpul real cu cel operaţional). De aceea, trebuie făcută o
distincţie netă între bunăvoinţă şi responsabilitatea asumării riscului, pe de o parte, şi
între asumarea în cunoştinţă de cauză a riscului (pe bază de expertiză) şi atitudinea,
zisă curajoasă, de căutare şi acţiune în situaţii de incertitudine, pe de altă parte.
Asumarea riscului nu este o atitudine de curaj, ci o atitudinea raţională.
Respingerea riscului nu este o comportare responsabilă, ci o atitudine iraţională.
Pentru a mări obiectivitatea modelelor şi pentru a aprecia mai corect
instrumentul risc în vederea guvernării prin risc, trebuie constituit un cadru de
înţelegere, evaluare şi exploatare a riscului, care să scoată în evidenţă:
- sursele riscurilor, prin care se înţeleg atât originile acestora (locurile de
iniţiere, producere şi propagare), cât şi factorii care le determină;
- expunerea la risc din punctul de vedere al consecinţelor, cât şi din cel al
perioadelor de timp cât evenimentul guvernat prin risc se manifestă;
- relaţionarea consecinţelor deciziei cu dinamica evoluţiei riscurilor;
- nivelul de obiectivitate al determinării riscului.
Deosebit de importantă în guvernarea riscului este evoluţia acestuia dată de
dinamica variabilelor factorilor de risc. Având posibilitatea previziunii asupra acestei
evoluţii, riscul poate fi exploatat sau atenuat, adică poate fi guvernat.
Totuşi raţionalitatea, cea care este primordială în asumarea riscului, ţine seama
de cunoaşterea situaţiei, de fundamentarea alegerii şi de manifestarea în consecinţă a
atitudinii faţă de risc. Se poate aprecia că o rezolvare raţională a unei situaţii de risc
corespunde unui comportament de asumare a riscului specific situaţiei, determinat
însă de interacţiunea caracteristicilor personale, de cunoaştere şi de situaţie. Esenţa
eficienţei este dată de apropierea de realitate şi de atitudinea faţă de risc, iar esenţa
democratică este asigurată atât de obiectivul deciziei, cât şi de modalitatea de
adoptare a acesteia.
Orientarea riscului spre esenţa eficienţei şi democraţiei reprezintă aspectul
fundamental al evaluării poziţiei indivizilor sau grupurilor faţă de decizie. Această
orientare poate fi judecată şi în funcţie de următoarele aspecte:
- partajarea responsabilităţii faţă de eşecul unei decizii este o problemă de
solidaritate de grup (dacă grupul a fost altfel constituit şi în acest mod a participat
la decizie) sau de ierarhie (dacă grupul are o structură ierarhică); în ambele situaţii,
nimeni din grup nu trebuie să se simtă mai lezat, mai neîndreptăţit sau mai vizat
de eşec, după cum nimeni nu trebuie să-şi aroge o mai mare importanţă decât cea
stabilită prin structura de grup în caz de succes;
- poziţia de lider conferă de drept posibilitatea de a influenţa mai mult decizia
şi tot de drept atrage după sine şi responsabilitatea faţă de eşec;
- expertiza grupului nu trebuie ponderată de poziţia ierarhică a indivizilor;
indiferent de ce poziţie ocupă în grup, individul cu cea mai relevantă expertiză trebuie
să fie ascultat şi valorificat corespunzător;
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- atitudinea faţă de risc, însă, este ponderată de poziţia ierarhică, în sensul
că cei ce deţin poziţii dominante influenţează decisiv, prin comportamentul lor,
atitudinea de grup faţă de decizie;
- armonizarea participării indivizilor în grup este hotărâtoare şi cu cât
aceasta este mai bună, cu atât esenţa democratică a deciziei se manifestă mai intens;
- pentru a-şi manifesta relevanţa democratică, grupul decizional trebuie să
atragă spre el atât participanţi la fundamentarea deciziei, cât şi beneficiari sau pe cei
care suportă consecinţele unei decizii;
- nivelul de suportabilitate a deciziei este mai degrabă determinat de
înţelegere decât de suportabilitate; la rândul său suportabilitatea este strâns legată de
înţelegere
3. Motivaţiile instituţionalizării riscului5
Managementul riscului este un instrument de guvernare a variabilităţilor
performanţelor, diferit substanţial de un mecanism de reacţie sistemic, pe care de
altfel îl guvernează, având în vedere că acesta cuprinde elemente de previziune
strategică şi operaţională, proceduri şi tehnici de fundamentare a deciziilor, capacităţi
de urmărire şi evaluare a rezultatelor acţiunilor, intervenţii directe în proces (prin
mecanisme de reacţie), de monitorizare a schimbărilor organizatorice sau structurale,
posibilităţi de simulare şi determinare a tendinţelor de evoluţie, precum şi metodici şi
proceduri de restabilire a normalităţii variabilităților monitorizate.
Având în vedere aceste aspecte, se impune concluzia certă că managementul
riscului este un instrument de conducere, acţiune şi evaluare a rezultatelor care
trebuie să fie instituţionalizat, în sensul cuprinderii sale în managementul general,
având strategie proprie, metodici şi tehnici, structură şi proceduri, responsabilităţi şi
împuterniciri şi, evident, resurse la dispoziţie.
Se impune necesitatea integrării structurii managementului riscului în structura
de conducere a organizaţiei, cheia succesului utilizării acestui instrument deosebit de
eficace.
Situaţia actuală a instituţionalizării managementului riscului este departe de a
fi satisfăcătoare, din cauza faptului că:
- majoritatea organizaţiilor gestionează riscurile în cadrul departamentelor
individuale de management;
- fiecare manager ia deciziile referitoare la gestionarea riscurilor de care este
răspunzător;
- deciziile de tratare a riscurilor individuale nu sunt corelate şi nici integrate în
managementul operaţional;
- costurile neintegrării pot fi uneori mai mari decât costurile riscurilor.
ILIE, Gh., De la management la guvernare prin risc, Editura UTI PRESS şi Editura Detectiv, Bucureşti, 2009,
pag. 283
5
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Un studiu al Institutului de Management al Riscului, din aprilie 2002, arată că
instituţionalizarea managementului riscului este un proces departe de consolidare,
având în vedere faptul că şi în organizaţiile care se ocupă de consultanţă, calitate,
securitate, relativ specializate în managementul riscului, instituţionalizarea acestuia
nu este realizată decât în proporţie de 41%. În acelaşi timp (fig. 6):
- 27% din aceste organizaţii nu au structură instituţionalizată;
- 13% gândesc instituționalizarea peste 2 la 5 ani;
- 19% prevăd instituţionalizarea peste 1 an.
În afara argumentelor directe ale sporului de eficienţă în conducere obţinut
de organizaţiile în care este instituţionalizat managementul riscului (apreciat la
circa 10%), precum şi ale înmulţirii cazurilor de exploatare cu beneficii însemnate
a oportunităţilor, în acelaşi timp cu scăderea costurilor tratării cazurilor de pericol,
trebuie avută în vedere şi evoluţia ulterioară a mediului de incertitudine, cauzată de:
- ritmul şi profunzimea schimbărilor;
- dinamica reglementărilor legislative şi a acţionariatelor;
- asocierea organizaţiilor în grupuri de interese şi reţele;
- extinderea, concentrarea sau internaţionalizarea pieţelor;
- asumarea raţională şi atitudinea proactivă faţă de risc;
- multiplicarea portofoliilor, contractelor şi proiectelor;
- standardizările referitoare la managementul riscului (calitate, securitatea
muncii, securitate, nuclear, transporturi sensibile, aviaţie, managementul
informaţiilor).

19%
41%

13%
27%

Fig. 6 - Proporţia instituţionalizării managementului riscului
Alte argumente care pledează pentru instituţionalizarea riscurilor se referă la
necesitatea corelării strânse a acestuia cu managementul calităţii, al securităţii şi al
producţiei, aceasta cu atât mai mult, cu cât managementul riscului:
86

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
- se încadrează în procesele care greu pot fi modelate teoretic, sunt dificil de
studiat şi de monitorizat;
- poate fi modelat totuşi în vederea simulării de proces, folosindu-se un model
cibernetic intuitiv, care scoate în evidenţă elementele de sistem, dependenţele de
factorii perturbatori şi disfuncţiunile apărute;
- are o structură organizatorică definită la ieşire de o serie de parametri ale
căror valori acceptabile pot determina calitatea unui produs;
- îşi defineşte obiectivul tratării ca un element pragmatic de comparaţie între
performanţele produsului şi un standard care îl caracterizează;
- se manifestă diferenţiat în funcţie de mărimea limitelor dintre propria
performanţă şi standardul utilizat pentru comparaţie, astfel: cu cât limitele sunt mai
largi, cu atât riscul acceptat este mai mare, iar managementul riscului mai larg; cu cât
limitele sunt mai strânse, cu atât managementul este mai coercitiv, iar riscul mai mic.
Dar motivaţia cea mai elocventă pentru instituţionalizarea managementului
riscului constă în necesitatea creării cadrului de manifestare a funcţiilor sale
strategice, de planificare, de control, de intervenţie, de corecţie şi de analiză în timp
real sau post eveniment.
Din studiul structurilor prin care se instituţionalizează managementul riscului
în diferite organizaţii, se desprind următoarele concluzii:
- pentru organizaţiile mari şi care se ocupă de aspecte de securitate, vânzări,
cercetare şi producţie, având proiecte de valori şi perioade de realizare mari (doi
sau mai mulţi ani), instituţionalizarea cea mai eficientă presupune înfiinţarea unui
departament al managementului riscului, coordonat direct de managerul general,
similar departamentelor calitate, resurse umane, financiar-contabil, cercetaredezvoltare, securitate etc.;
- pentru organizaţiile mijlocii se poate alege între un departament sau
un consilier pentru managementul riscului;
- pentru organizaţiile mici se poate alege între un consilier dedicat
managementului riscului sau un consilier pentru calitate, risc şi securitate.
În practica implementării managementului riscului sunt şi alte tipuri de
construcţii adecvate structurilor organizaţiilor respective, cu sau fără coordonare
directă din partea managerului general.
Cea mai răspândită formă de implementare a managementului riscului rămâne
cea empirică de responsabilizare şi, mai mult sau mai puţin, de specializare în cadrul
departamentelor a unei persoane (sau mai multe) în managementul riscului specific
departamentului respectiv. Acest cadru empiric nu înseamnă însă instituţionalizare,
ci doar o încercare de a folosi, ca metodă de management, managementul riscului,
similar metodelor de management prin obiective, buget, proiect etc.
Managementul riscului este însă, am demonstrat aceasta, mult mai mult decât
o metodă de conducere, de aceea el trebuie instituţionalizat cel puţin la nivelul unui
departament specializat.
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Concluzii
- Definirea conceptului de risc,trebuie să impună necesitatea de a analiza
şi a accepta riscul, de a-l trata, percepându-l, evaluându-l şi determinându-l,
depăşind stadiul de a judeca riscul aşa cum este perceput în viaţa de zi cu zi.
- Conceptul de risc trebuie să ţină seama de cunoaştere, acceptanţă,
expertiză, comunicare şi percepţie.
- Slovic arăta: „cu cât riscul este mai depărtat de mediul personal al unui
individ, cu atât este mai greu de perceput şi deci de determinat”.
- Guvernarea riscului sau guvernarea prin risc reprezintă un element de
interacţiune socială bazat pe expertiză şi percepţie colectivă, pe determinări şi corelaţii.
Calitatea guvernării prin risc este direct determinată de individul (guvernantul), care
îşi pune amprenta pe proces prin nivelul său cultural, opiniile şi interesele sale, în
timp ce indivizii guvernaţi, deşi se află în centrul guvernării, suportă consecinţele şi
reacţionează numai la efectele guvernării.
- Haimes aprecia că: „între calitatea managerială şi eficienţa managementului
de risc este o relaţie de corelaţie directă, în sensul că un management al riscului
eficient determină o calitate managerială corespunzătoare”.
- Orientarea riscului spre esenţa eficienţei şi democraţiei reprezintă aspectul
fundamental al evaluării poziţiei indivizilor sau grupurilor faţă de decizie şi poate fi
judecată şi în funcţie de următoarele aspecte: partajarea responsabilităţii, poziţia
de lider, expertiza grupului atitudinea faţă de risc, armonizarea participării,
relevanţa democratică şi nivelul de suportabilitate a deciziei.
- Managementul riscului este un instrument de conducere, acţiune şi evaluare
a rezultatelor care trebuie să fie instituţionalizat, în sensul cuprinderii sale în
managementul general, având strategie proprie, metodici şi tehnici, structură şi
proceduri, responsabilităţi şi împuterniciri şi, evident, resurse la dispoziţie.
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TERAPIA DE ŞOC SAU CRIZA
MONDIALĂ A CAPITALISMULUI.
SĂGEATA TIMPULUI
Nina GEORGESCU1
Abstract
La structure sociale-politique du monde contemporaine a souffert, après
les événements des années 1989-1991 qui se sont déroules dans l’Europe de
l’Est, des modifications d’envergure qui ne se sont finalises complètement.
De ca, il e difficile a prévoir en ce moment l’avenir de cette troisième crise
économique du système capitaliste mondial qui s’est déclenché en 2008.
En conséquence, il y a, dans ce début de siècle, une grande quantité de
souffrance humaine, que le monde occidentale et l’USA, mais le monde des
pays est- européennes périphériques aussi n’en la peuvent supporter.
Cuvinte-cheie: criză, sistem, terapie, şoc, revoluţie, haos

A

şadar, actuala criză este o criză de sistem care a afectat nu doar economia,
ci şi toate laturile vieții sociale. Actuala criză de sistem poate aduce
efectiv capitalismul în situația de a nu mai putea funcționa în aceleaşi coordonate de
până acum. Această criză pune în discuție chiar modul de producție capitalist. Așa se
explică de ce burghezia, azi neo-liberală, care a cucerit puterea în numele libertăţii, al
dezvoltării inițiativei private şi al neintervenției statului în economie, renunţă acum
la toate principiile sale şi cere statelor, la nivel internaţional, prin UE şi G 7 care a
devenit G 20, să intervină pentru a împiedica prăbușirea sistemului capitalist, a FMI
şi a Băncii Mondiale .
În acest context, unii consideră că devine importantă ideea construcției
socialismului ca alternativă la calea capitalistă. Pare o afirmaţie greu credibilă, dacă
avem în vedere înverşunarea cu care sunt atacate doctrinele socialiste şi tot ce a creat
şi a generat sistemul socialist care, în aproape toate ţările foste socialiste (mai puţin
China şi Coreea de Nord) a eşuat.
1
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Diversiunea politică din 1989-1991 din Europa de est numită fals revoluție şi
diversiunea economică bazată pe teoria terapiei de şoc impusă sub falsa denumire de
tranziţie, care au deturnat socialismul din Europa de est spre un capitalism primitiv,
au determinat absenţa unor elite succesoare consacrate ideilor socialiste, favorizând
gradul de confuzie a vieții în întreaga zonă europeană şi dezorientând şi alte popoare
din alte zone ale lumii care căutau o nouă cale de evoluție a societăţii.
Acest început din Estul Europei de deturnare a mersului omenirii spre
Socialism nu va putea pune capăt unei căutări de milenii pentru o societate mai bună
şi mai dreaptă. Spunem acest lucru, întrucât, renunţarea violentă sau doar virulentă la
sistemul socialist de către ţările în care s-a instaurat după cele două războaie mondiale
a unui astfel de sistem, nu a adus un sistem mai bun, ci, dimpotrivă, a dus la sărăcirea
populaţiei, la injustiţie şi la conflicte şi tensiuni dintre cele mai grave. Din timpuri
străvechi, ideea de justiție socială a fost şi este sădită în conștiința oamenilor ca o
necesitate obiectivă. Atâta vreme cât lumea este împărțită în 20 % lumea bogaților si
80 % lumea săracilor, căutarea justiției sociale nu poate sa dispară, întrucât lumea
este dominată de injustiţie şi nu de o aşezare corectă şi echitabilă a raporturilor dintre
oameni. De asemenea, nu poate să dispară nici ideea de internaționalism, de vreme
ce interdependenţele cresc, iar raporturile dintre state nu exclud, ci, dimpotrivă,
presupun mecanismul cooperării şi colaborării sau cel puţin al relaţiilor bazate pe
competenţă şi putere, în contextul necesităţii prevenirii conflictului şi războiului şi
rezolvării paşnice a problemelor şi diferendelor.
Dacă victoria Revoluției Socialiste din Octombrie 1917 din Rusia şi victoria
Aliaților asupra nazismului din al Doilea Război Mondial şi chiar Războiul Rece ce a
urmat, declanșat de Truman împotriva URSS şi a lumii socialiste au fost evenimente
care au oferit soluții de rezolvare a problemelor sociale la nivel de mase, nu același
lucru se poate spune despre falsele Revoluții – unele, sângeroase, altele, mai puțin
sângeroase sau de catifea din Europa de Est din 1989-1991 – şi despre aşa-zisa
tranziție post socialistă din aceste ţări.
Așa-zisele Revoluții şi așa-zisa tranziție globală post socialistă bazată
pe Terapia de Şoc a lui SACHS şi pe Haos, ca fapte politice care au determinat
istoria recentă a Europei, suscită comentarii în interpretarea lor. Totuși, examinarea
obiectivă a datelor oferite de aceste fapte politice din punctul de vedere al intențiilor,
al utilităţii şi al rezultatelor, face lumină şi relevă fără îndoială că ele capătă cu totul
alte dimensiuni prin rolul unic jucat în deturnarea timpului istoric al Socialismului
din Europa. Deturnarea s-a făcut la vremurile din secolele al XVIII-lea şi al XIXlea, demult apuse, la care omenirea nu vrea sa se mai întoarcă . Şi, totuși, în Europa
de Est, istoria a fost forţată în sens invers şi s-a restaurat un capitalism primitiv şi
banditesc asemănător celui din secolul al XIX-lea din SUA. Altfel spus, așa-zisele
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Revoluții si Tranziția globală bazată pe Terapia de Şoc a lui SACHS şi pe Haos s-au
opus sensului unic de scurgere a timpului căruia astronomul si fizicianul englez A.S.
Eddington i-a dat sugestiva si eleganta denumire de “Săgeata a Timpului”2.
Strâns legată de problema Săgeții Timpului de la stânga la dreapta, de la
Trecut spre Viitor este şi aceea a ireversibilității timpului, atacată de asemenea de
falsele revoluții şi falsa tranziție globală din fostele ţări socialiste pentru restaurarea
capitalismului primitiv, banditesc, lipsit de orice logică şi de orice măsură.
Cu toții ştim că, în spațiu, putem să ne ducem şi să ne întoarcem, dar nu ne
putem întoarce în timp. Sensul timpului rămâne îndreptat exclusiv dinspre trecut
spre viitor. Iar știința şi-a spus cuvântul în acest domeniu. Știința respinge corecțiile
în timpul social-istoric.
Dar chiar şi marile sensuri ale ființei umane care sunt ancorate pe cele trei
dimensiuni ale timpului au fost atacate. Acestea sunt :
- puterea de a institui creator prezentul;
- puterea de a descifra viitorul;
- puterea de a reconstitui trecutul în sensul de a-l reface din memorie, de a-l
evoca.
Însușirile generale ale timpului, profund încorporate în timpul social al
oamenilor, au fost supuse unei atac politic major niciodată întâmplat în istorie, acela
al deturnării cursului istoriei din Europa de Est. A avut loc încălcarea grosolană a
Legii Continuității şi a fost provocată în mod artificial şi brusc Discontinuitatea vieții
economice şi sociale a milioane de oameni de pe o imensa suprafaţă a Europei, inclusiv
URSS , afectând prezentul şi viitorul acestor națiuni. Spunem acest lucru nu dintr-o
perspectivă nostalgică, ci din una obiectivă, constructivă. Întoarcerea societăţilor
din estul Europei la capitalismul primitiv din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea
nu reprezintă un progres, ci un regres. Soluţia nu era întoarcerea la primitivism, ci
construirea unei societăţi echitabile, care să scoată populaţiile din efectele dictaturii
de tip comunist, dar nu prin aruncarea acestora într-un haos primitiv, ci prin noi
soluţii care să asigure progresul, echitatea, securitatea şi prosperitatea. Or, în niciuna
dintre aceste ţări nu s-a realizat niciuna dintre coordonatele dezvoltării durabile,
prospere şi sigure.
Timpul social al oamenilor fiind atacat prin rupturi şi şocuri, a fost atacată
violent şi conștiința umană, securitatea şi siguranţă socială şi civică. O mână de
oportunişti (cei mai mulţi dintre ei fiind de proastă calitatea umană, morală şi civică)
au pus mâna pe bogăţiile ţărilor şi au făcut ce au vrut cu ele. S-a distrus patrimoniul
2

Timpul şi gândirea fizică contemporană , Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1972, p. 199
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s-a aruncat la coş imensul volum de experienţă şi de informație care sta la baza
instruirii, element fundamental ce dă sens istoriei şi vieții oamenilor. Totodată, o
mare lovitură a fost dată potențialului creator, ca reprezentant al Timpului, știindu-se
foarte bine că un astfel de potențial se mărește cu timpul, se cumulează în timp şi nu
acceptă discontinuităţi sau distrugeri.
Prin aplicarea experimentului tranziției globale în Europa de Est, tranziţie
bazată pe Terapia de şoc a lui SACHS si pe haos, Timpul , ca resursa a societăţii, a
fost pierdut în cea mai mare parte.
Ţările Europei de Est, cărora le-a fost diabolizat şi distrus Timpul Istoric al
construcției economice, sociale, politice, culturale, istorice etc. dintr-o jumătate de
veac, sub pretextul distrugerii comunismului şi a conceptelor socialiste – de fapt,
timpul ireversibil al vieţii oamenilor – , au fost forțate să treacă de la un nivel
mediu superior de dezvoltare avut la sfârșitul secolului al XX-lea , la un nivel de
sub-dezvoltare caracteristic secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, încât acum nu mai
sunt asigurate nici măcar elementele necesare susținerii biologice a fostelor popoare
socialiste din Europa. Mai mult , pana în 1989 națiunile socialiste din Europa inclusiv
URSS , contribuiau în mod exemplar la făurirea civilizației prin potențialul creativ
al economiilor lor, al experimentelor, prin calitatea oamenilor, prin sistemele de
învăţământ gratuit şi obligatoriu.
In 1989-1991 drumul firesc spre Socialism al dezvoltării societăţii în Europa
de Est a fost întrerupt în mod brutal şi cu viclenie.
Istoria dezvoltării societăţii omeneşti arată că orice sistem social a avut nevoie
de un anumit timp pentru a-si demonstra superioritatea faţă de sistemul precedent şi
în comparație cu sistemele alături de care coexistă. În 1989-1991, ţările socialiste din
Europa, inclusiv URSS, nu au mai fost lăsate să-şi continue drumul, să-şi trăiască
adică Timpul lor istoric. Aceste ţări reuşiseră, într-un timp istoric foarte scurt –
comparativ cu durata de aproximativ cinci secole de existenţă a Capitalismului –,
sa obţină rezultate superioare în domeniul economic şi în cel al finalităţii sociale
a domeniului economic, respectiv, calitatea vieţii tuturor oamenilor în întreaga sa
complexitate şi nu doar a unor categorii privilegiate. Normal că noii îmbogăţiţi ai
naţiei, în numele unor concepte liberale şi democratice pe care ei înşişi le încalcă
cu grosolănie, nu vor fi, sub nicio formă de acord cu cele scrise de mine aici. Ei
nu ştiu şi nu vor să preţuiască munca, singurul mijloc legal şi normal de vieţuire
şi convieţuire în societatea omenească. Ei vor trece totdeauna pe prim plan efectul
proprietăţii, al averii, al inegalităţii. Cine are avere arte de toate şi nu trebuie să
muncească… Aceasta-i societatea primitivă la care ne-am întors. Dispreţul complet
al muncii, cultivarea speculaţiilor financiare, competiţia pentru averi personale şi
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privilegii consfinţite prin lege.
Încă din timpul celei de a 2-a Mari Crize Mondiale a Sistemului Capitalist din
anii 1970, Socialismul devenise pentru Capitalism un concurent redutabil pe plan
mondial din punct de vedere economic, politic si social. De aceea, în 1989-1991,
acest concurent socialist a fost înlăturat pe cai oculte numai în zona Europei de Est şi
URSS. Timpul istoric al Socialismului european a fost frânt şi întors din drumul lui.
Sociologul şi antropologul profesor emerit Shamuel Noah Eisenstadt din
Israel arată că fostele regimuri socialiste din Europa de Est au promovat regimuri
moderne. El precizează: “Atât Constituțiile cât şi alegerile au atestat faptul că aceste
regimuri, prin tipul lor de legitimare, prin relațiile lor internaționale, precum şi prin
programul lor politic şi cultural total, au fost regimuri moderne, au făcut parte din
modelul cultural al modernității, iar modul lor caracteristic de industrializare a fost
legat de mobilizarea socială pe scară mare şi pe extinderea educației, emanciparea
realizându-se în toate straturile sociale”3.
După aplicarea experimentului Tranziției bazată pe Terapia de Şoc şi pe
Haos în Europa de Est timp de 20 de ani, 1989-2009, contribuția benefică a ţărilor
socialiste din Europa la civilizația întregii Europe a dispărut. Marele Capital al lumii
occidentale şi al Statelor Unite a reușit performanţa negativă de a prăbuși ţările
socialiste de la nivelul lor mediu superior de dezvoltare, la un nivel de sub-dezvoltare
caracteristic Lumii a Treia, prin politica Terapiei de Şoc, a FMI, a Băncii Mondiale
şi a UE. Distrugerea pe căi oculte a Socialismului în Europa de Est, ca urmare a
voinței născute în mințile oamenilor marelui capital şi a serviciilor secrete a adus
profituri atât de mari marelui capital , încât marea majoritate a populației din fostele
ţări socialiste a fost aruncată într-un imens malaxor al mizeriei şi sărăciei, cu toate
urmările ce decurg în mod firesc de aici – migraţiune, inclusiv ilegală, trafic, sărăcire,
dependenţă, şomaj etc. –, realităţi care pun grav în pericol supraviețuirea ființei
umane, demnitatea acesteia şi chiar existenţa unor dintre state în frontierele actuale.
Puţin cate puțin, aceste efecte negative provocate în Europa de Est prin
experimentul politic, economic şi social din perioada 1989-2009 s-au adăugat
problemelor sociale destul de grave din lumea capitalistă nesoluționate de secole,
astfel încât actuala Mare Criză Generală a Capitalismului – cea de a treia –, care este
şi mai gravă din istorie, pune în mare încurcătură Europa după încheierea Războiului
Rece.
Este știut că științele politico-istorico-strategice sunt diferite de științele
exacte prin lipsa totală a posibilității de experimentare. În acest sens, istoricul roman
S.N.Eisenstadt, sociolog si antropolog, profesor emerit din Israel distins cu Amarfi Prize for Sociology and Social
Sciences în 2001 şi cu EMET Prize în Sociology în 2005 (Internet – pagina revăzută la 16 sept.2009)
3
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acad. Florin Constantiniu precizează: “Istoria nu este o știință experimentală precum
chimia”. Şi totuși transpunerea în practică a Tranziției globale a Europei de Est bazată
pe teoria Terapiei de Şoc a lui SACHS pentru restaurarea Capitalismului Primitiv,
reprezintă un experiment de anvergură unic în istorie, executat asupra populațiilor de
pe o mare suprafață a Europei inclusiv asupra teritoriului URSS.
Acest experiment global unic întrece, prin urmările sale, Holocaustul lui Hitler
împotriva evreilor din al Doilea Război Mondial şi ale cele două bombe atomice
lansate de aviația americana, la 6 august 1945, asupra oraşului Hiroshima şi asupra
orașului Nagasaki, la 9 august 1945.
Ţările Europei de Est cărora le-a fost atacat Timpul istoric al Socialismului în
scopul restaurării Capitalismului Primitiv, au devenit Laboratorul lumii capitaliste de
experimentare în plan economic, politic şi social a teoriei Terapiei de Soc fabricată
de CIA în sprijinul unei la fel de absurde şi de limitate şi al unor teorii apologetice
referitoare la veșnicia şi renovarea continuă a Capitalismului. După cum se vede,
Capitalismul este la fel de falimentar şi la fel de voluntarist ca şi celelalte orânduiri
care l-au precedat şi nu constituie o alternativă viabilă şi consistentă la socialism.
Tarile foste socialiste au fost forțate prin Operațiuni sub Acoperire să se
întoarcă dintr-un drum care, orice s-ar spune, a generat progres, la o formă desuetă
şi distrugătoare a Capitalismului Primitiv care, cel puţin în România, a generat
inegalitate, insecuritate, sărăcie, infracţionalitate şi dezastru economic şi social.
Teoria Terapiei de Soc este o teorie susţinută şi pusă în operă, aşa cum afirmă mulţi
cercetători, prin operaţiuni sub acoperire ale unor servicii secrete, în principal,
pentru schimbarea cursului evoluţiei ţărilor din Europa de Est şi a zonei strategice a
resurselor energetice, iar efectele lor sunt departe de a fi benefice pentru ţările care au
făcut parte din acest experiment. Probabil, că nici nu s-a urmărit aşa ceva.
Analistul politic militar roman col.(r) Florian Gârz aratăa că : “Terapia de
Şoc , invenție a unor economiști americani patronați de CIA, specialiști în diversiuni
economice, s-a dovedit în final dezastroasă pe toate planurile”.4
Mai multe personalităţi academice cum ar fi: Linnet Mazers de la Chicago
Tribune, olandezul Jan Trimbergsen, laureat al Premiului Nobel, şi colaboratorul său
Jan Berkawer au criticat puternic reformele impuse de specialiștii americani fostelor
ţări socialiste din Europa de Est, subliniind că aceste reforme nu au produs decât
prăbușiri, sărăcie, disperare şi o imensă prăpastie între săraci şi bogați.5
Profesorul american Noam Khomski, preşedintele Institutului de Cercetări de
pe lângă Universitatea Columbia din New-York, în studiul sau “Ordine internaționale
vechi şi noi” publicat în 1996 arată că: “Obiectivul strategic fundamental al
Marelui Capital în fosta lume socialistă l-a reprezentat prăbușirea ei economică la
4
5

Florian Gârz, Istoria Interzisă, Editura Obiectiv Craiova, p. 112
Florian Gârz, Ibidem.
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nivelul de dezvoltare al Lumii a Treia. Acest obiectiv a fost realizat cu un succes
extraordinar, fosta lume socialistă fiind, în prezent, o nouă Lume a Treia din toate
punctele de vedere”. Şi profesorul Noam Khomski continuă: “Marele Capital, cu
capitalul american în frunte, a acționat în același mod în care au acționat englezii
după cucerirea Indiei prin campaniile militare din 1756-1763. În perioada respectivă,
India avea un nivel de dezvoltare industrială egal cu cel al Angliei. Ocupanții englezi
au distrus orice formă de industrie indiană aruncând această gigantică tară, izvor de
cultură şi civilizație, în cea mai îngrozitoare stare de subdezvoltare şi de sărăcie care
exista pe lume.”6
Profesorul universitar american Gregory D. Foster de la Colegiul Industrial
al Apărării din Washington a publicat în 1995 cartea sa “O viziune strategică post
Războiul Rece”. Această carte prezintă, în cel mai exact mod posibil, evenimentele
care s-au produs în lume după al Doilea Război Mondial.
Profesorul Gregory D. Foster face aprecieri de o extraordinară importanţă
şi de o mare actualitate cu privire la modificarea cursului istoriei şi plasarea ei pe
coordonate foarte periculoase din cauza dogmei Războiului Rece.
Iată ce afirma Gregory D. Foster: “Aderenţa la anti-comunism şi mai ales
la anti-sovietism şi la aberanta dogmă a Războiului Rece timp de 45 de ani au
produs o auto-orbire a tuturor forțelor politice tradiționale din Statele Unite, iar după
terminarea Războiului Rece cursul istoriei a fost deturnat şi plasat pe coordonate
foarte periculoase.7
Orice apreciere a actualei Crize Generale a Capitalismului numai prin luarea
în considerație a prezentului, fără o analiză retrospectivă a trecutului istoric, cel puțin
a celui apropiat, din bulversata şi mutilata Europă de Est şi fără o prospectivă postcriză, când va fi şi dacă va fi, ar fi unilaterală si ar duce inevitabil la concluzii eronate.
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CORIDORUL STRATEGIC
ENERGETIC
ÎN GEOPOLITICA
ŞI GEOSTRATEGIA SPAŢIULUI
EURO-ASIATIC
Gheorghe VĂDUVA
Abstract
The new security environment - on European, Euro-Atlantic and
Eurasian level- was reconfigured by NATO and EU enlargement, resettlement
of the power centers based on some strategic partnership support and fight
for resources. These strategic corridors need to be considered and analyzed
both from an optimistic perspective (due to the partnerships) and in a less
optimistic one, connected with the history’s lessons and phantoms, population
mix, different religions, cultures, prejudices and the interests’ game involved
in this fight for resources.

Cuvinte-cheie: Marea Neagră, coridor energetic, strategic, resurse, euroasiatic, politică, strategie

M

area platformă eurasiatică a fost, este şi va fi totdeauna generatoare
de resurse, de mişcare şi de conflicte. Spaţiul extrem de diversificat,
măturat continuu de furtunile populaţiilor foaierului perturbator grupat în heartlandul lui Makinder şi borduit de rimland-ul lui Spykman, va fi totdeauna flexibil,
inepuizabil şi, pe această bază, plin de surprize. Nimeni nu ştie cu certitudine ce
se ascunde sub platforma Siberiei şi sub cea a Ikuţiei, ce tărâmuri drenează Obi şi
Ienisei, cum se prezintă lenaland-ul cu adevărat sau ce ascund groapa Marianelor
şi Himalaya, deşertul Kara-Kum sau lanţul Munţilor Tianşan. Singura certitudine
o reprezintă acest coridor strategic al resurselor energetice, care se întinde de la
Marea Neagră până dincolo de Asia Centrală. După ce Orientul Mijlociu a intrat şi
a ieşit, iarăşi a intrat şi iarăşi a ieşit, aşa cum a ieşit, şi iarăşi a intrat şi nu a mai ieşit
din vizibilele sau ascunsele bătălii pentru petrol, coridorul strategic al resurselor
central asiatice pare să atragă şi să configureze o nouă politică şi o nouă strategie în
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veşnica bătălie pentru resurse: politica şi strategia confruntării prin… parteneriate
strategice.
Petrol, politică şi strategie
Vorbim de conceptul de petrol provenit din şi prin fosilizarea biosferei de
odinioară şi de trimiterea ei sub pământ, adică de teoria şi practica petrolului
fosilizat. Potrivit acestei teorii, petrolul s-a format prin fosilizarea unui material
biologic din vremuri străvechi (dinozauri, plante uriaşe) şi, din acest motiv, ele
este epuizabil. Mulţi dintre geologi au preconizat de mai multe ori limita în timp
a rezervelor de petrol ale planetei, de unde şi teoria vârfului petrolifer, susţinută
îndeosebi de către occidentali, potrivit căreia rezervele de petrol se vor epuiza întrun interval de timp previzibil şi calculabil. Ultima previziune a fost pentru anul
2012. Or este puţin probabil că, în următorii doi ani, se vor epuiza rezervele de
petrol ale planetei, oricât de mult va creşte consumul american şi cel chinez.
Efectul politic şi strategic al acestei teorii este competiţia pentru controlul
rezervelor de petrol şi al rutelor care duc la acesta, adică războiul petrolului. Un
război necruţător, care îmbracă toate formele şi formulele – de la cele de ameninţare
la cele de atriţie, de la cele economice, informaţionale, mediatice şi psihologice la
cele militare – şi creează panică şi derută în întreaga lume, pentru că, în momentul
de faţă, omenirea se află încă pe panta de ascensiune a civilizaţiei petrolului. Tot ce
există pe lumea aceasta funcţionează pe suport energetic de petrol. Cine va schimba
asta? Când şi cum se va trece de la civilizaţia petrolului la acea a atomului, spre
exemplu? Pentru că, următoarea epocă istorică în civilizaţia energetică a omenirii,
va fi, considerăm noi, cea a civilizaţiei atomului. Lumea se va întoarce astfel la
energia ei primară, la energia Cosmosului, la energia Universului care, după opinia
noastră, nu poate fi decât nucleară. Nu ne îndoim nici o clipă de acesta adevăr.
Primele încercări s-au făcut pe cele două planuri: al distrugerii şi al construirii.
Planul distrugerii se materializează prin crearea armei nucleare şi folosirea ei la
Hiroshima şi Nagasaki, precum şi prin dezvoltarea unui arsenal nuclear uriaş şi
ameninţător, iar cel de al doilea, prin crearea centralelor nucleare. Pe plan energetic
civilizaţional, păstrând desigur proporţiile, ceea ce s-a obţinut până acum în
domeniul energiei nucleare se aseamănă cu primele rezultate în folosirea acelor
flinte primitive, care se încărcau pe la gura ţevii, de aprindeau cu cremene, făceau
un zgomot îngrozitor, erau periculoase pentru cine le folosea şi nu băteau decât …
60-80 de metri, pe când arcaşii englezi trimiteau săgeţile la peste două sute de metri,
cu o precizie uimitoare… Şi totuşi, arma de foc a învins…
Există, de fapt, două teorii. Adepţii occidentali ai „vârfului petrolifer”,
potrivit căreia zăcămintele de petrol sunt de natură organică, produse prin fosilizarea
dinozaurilor şi a vegetaţiei din epocile trecute şi „teoria abiotică”, descoperită de ruşi
prin anii ‘50, dar cu origini foarte vechi în lumea ştiinţifică, potrivit căreia zăcămintele
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de petrol nu sunt rezultate din fosilizarea vegetalelor şi animalelor preistorice, ci
provin din activitatea interioară a pământului, prin combinarea, la temperaturi înalte
şi presiuni foarte mari, a unor elemente esenţiale.
Începând cu anii ‘50, ei consideră că teoria americană a originii biologice a
petrolului este absurdă şi nu poate fi dovedită ştiinţific. Începând cu 1940, oamenii de
ştiinţă de la Institutul de Geofizică al Academiei de Ştiinţe din Rusia şi ai Institutului
de Geologie al Academiei ucrainene au început o cercetare fundamentală pe această
temă. În 1956, profesorul Vladimir Porfiriev a dat următorul răspuns: „Petrolul brut
şi gazul natural n-au nici o relaţie imanentă cu substanţele biologice care se formează
la suprafaţa terestră. Acestea sunt elemente care vin din profunzimi abisale”. Teoria
aceasta s-a numit „teoria abiotică” privind originea petrolului. Potrivit acestei teorii,
rezervele nu sunt limitate decât prin masa de hidrogen anorganic care se găseşte
în profunzimile Pământului încă de la creaţia lumii. S-a constatat, de asemenea, că
zăcămintele de petrol se refac. Petrolul se formează la adâncimi mari, la temperaturi
înalte şi presiuni foarte mari, ca diamantul. Sub efectul presiunilor puternice, este
împins sub scoarţa pământului, prin procese de erupţie rece.1
Această teorie nu a fost difuzată în Occident. Abia de câţiva ani au început să
apară unele articole care vorbesc despre ea. O astfel de teorie, acceptată şi aplicată, ar
face caducă bătălia pentru resursele energetice, întrucât, cu tehnologiile adecvate de
forare la mari adâncimi, aceste resurse pot fi găsite şi în alte locuri sau, în orice caz,
cele existente sunt, practic inepuizabile. Şi atunci, la ce bun acest război din Irak?!

Dar, deocamdată, vorbim de coridorul strategic energetic. La acest imens
bazin al resurselor care se suprapune, practic, peste o mare parte din foaierul
perturbator2 de odinioară, se poate ajunge prin Rusia, prin China, prin Afghanistan,
prin coridorul asiatic islamic şi prin Marea Neagră. Într-un fel, am putea spune
că Marea Neagră chiar face parte din acest spaţiu strategic al hidrocarburilor, ca
poartă europeană sau euro-atlantică, deschisă sau închisă, în funcţie de nevoi şi
interese. De aceea, nu încape nici o îndoială că Marea Neagră joacă şi va juca şi
în continuare un rol foarte important în strategia reconfigurării spaţiului eurasiatic,
în viziune europeană şi euro-atlantică, dar şi eurasiatică. Este o zonă de falie şi de
confluenţă, de unde se conturează realităţi complexe, contrastante, dar şi numeroase
perspective. Desigur, Marea Neagră nu are o importanţă în sine, doar ca spaţiu de
confluenţă şi de contrast, ci mai ales prin direcţiile de valoare strategică ce se deschid
de aici şi care, în acelaşi timp, converg aici. Există direcţii sau coridoare strategice
europene şi direcţii de importanţă strategică asiatice. Marea Neagră îndeplineşte
rolul de sinapsă strategică între acestea. Aceste direcţii (coridoare, culoare) sunt:
http://www.horizons-et-debats.ch/36/36_12.htm, william engdahl, Le mythe des stocks illimites. les reserves
petrolieres dans les profondeurs du globe
2
Foaierul perturbator se întindea între Marea Caspică şi Manciuria şi a reprezentat spaţiul de migraţia a populaţiilor
războinice spre Vest.
1
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Pentru zona europeană:
• culoarul strategic maritim (Marea Neagră, Strâmtorile, Marea Mediterană);
• culoarul strategic al Dunării;
• culoarul strategic nord-european, situat la nord de lanţul muntos european
(Marea Neagră se leagă de acest culoar prin rocada strategică reprezentată de spaţiul
dintre Prut şi Nistru şi prin direcţia strategică ucraineană).
Cel de al patrulea culoar strategic pentru zona europeană este culoarul
strategic baltic, dar acesta nu se află în zona coridorului strategic energetic, ci în
nordul continentului, având o importanţă colosală pentru reconfigurarea reţelei de
transport energetic prin conducte (proiectul North Stream)
Pentru zona asiatică:
• culoarul (spaţiul) strategic energetic (Caucaz, Marea Caspică, Asia
Centrală);
• culoarul (spaţiul) strategic sud-vest asiatic (Marea Neagră, Turcia, Irak,
Iran, Golful Persic, prin Câmpia Mesopotamiei);
• culoarul (spaţiul) strategic Don, Volga, Siberia Vestică;
• direcţia strategică ucraineano-poloneză.
Fiecare dintre aceste culoare (spaţii, coridoare, direcţii) îşi are importanţa sa
deosebită. De-a lungul istoriei, aceste culoare (spaţii, coridoare, direcţii) strategice
au fost mai mult sau mai puţin active, în funcţie de situaţia politică, economică,
socială şi militară a Europei şi de cea a Asiei, dar niciodată n-au încetat să existe şi
să fie luate în consideraţie, într-o formă sau alta.
Zona caucaziană este ea însăşi o zonă de falie, un spaţiu în care, datorită
numeroaselor determinări, există un amalgam de populaţii, de culturi, de mentalităţi
şi de interese. Unele endogene, altele de influenţă exterioară din vecinătatea
imediată, altele complet exterioare, care vin din zona marilor puteri, a organizaţiilor
internaţionale şi a altor entităţi.
În noua reconfigurare (europeană, euro-atlantică şi eurasiatică) a mediului de
securitate, prin extinderea NATO şi a Uniunii Europene şi reaşezarea centrelor de
putere pe suportul unor parteneriate strategice şi, deopotrivă, pe cel al bătăliei pentru
resurse, aceste direcţii se cer privite şi analizate atât într-o perspectivă optimistă
(datorită parteneriatelor), cât şi în una mai puţin optimistă, care ţine de lecţiile şi
fantasmele istoriei, de amestecul de populaţii, de religii, de culturi, de prejudecăţi şi
de jocul intereselor în această confruntare pentru resurse.
Cel mai semnificativ dintre aceste coridoare strategice, în noua realitate a
unei NATO extinse şi a unei Uniuni Europene cu graniţele sud-estice exterioare
pe Prut şi în Marea Neagră, este, fără îndoială, cel energetic. Mai ales că Uniunea
Europeană importă 75 % din necesarul ei de energie din această zonă. Acesta este
un coridor sau un spaţiu eurasiatic median, situat între heartland-ul despre care
scria britanicul Harfold Mackinder, sau la marginea acestuia, şi rimland-ul (Iran,
Pakistan, India, Indochina, coastele oceanice ale teritoriului chinez) despre care
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vorbea americanul Nicolas Spykman, cu determinări complexe şi influenţe multiple,
în reţea şi, în acelaşi timp, în mozaic. Cele mai importante dintre aceste determinări
sunt următoarele:
♦ spaţiul Caucaz, Marea Caspică, Asia Centrală corespunde cu un tronson
marcant din vechiul drum al mătăsii;
♦ se situează într-o zonă care este, deopotrivă, de falie, de confluenţă şi de
confruntare;
♦ face parte din coridorul islamic;
♦ cuprinde o parte însemnată din vechiul foaier perturbator din Antichitate şi
Evul Mediu, care se întindea între Caspica şi Manciuria;
♦ este o zonă conflictuală, cu foarte multe probleme.
Actuala configuraţie a zonei la care ne referim este şi un rezultat al bătăliilor
anterioare pentru acest spaţiu, care au avut cel puţin două obiective fundamentale:
♦ desfiinţarea sau dezamorsarea foaierului perturbator;
♦ controlul resurselor energetice.
Urmarea directă a primului obiectiv a fost amestecul de populaţii (în
Kazahstan, spre exemplu, sunt 40% cazahi, 36% ruşi şi 4%, turci, tătari, polonezi
etc.), iar efectul celui de al doilea este o bătălie deschisă şi redeschisă mereu, adică
o bătălie continuă, pentru controlul şi valorificarea resurselor.
Presiunile care se exercită asupra acestui spaţiu sunt şi ele numeroase şi
greu de armonizat şi de răspuns la ele. Unele sunt presiuni exterioare şi provin,
îndeosebi, din jocul de interese al centrelor de putere mondială şi regională şi al altor
entităţi privind resursele energetice şi mediul de securitate. Mediul de securitate
este determinat de politica de parteneriat sau de confruntare în ceea ce priveşte, în
primul rând, aceste resurse.
Presiunile asupra coridorului energetic principal sau esenţial sunt numeroase,
pe suporturi endogene şi exogene, concentrice şi în creştere. Aceste presiuni sunt
exercitate, într-o formă sau alta, de următoarele centre de putere şi entităţi:
• Federaţia Rusă, care deţine principalul sistem de conducte pentru transportul
hidrocarburilor şi doreşte să-şi menţină controlul strategic asupra resurselor Caspice
şi Asiei Centrale, stabilitatea la frontierele sale şi controlul migraţiei islamice în
Siberia, dar prin cu totul alte metode decât cele imperiale de odinioară;
• Statele Unite ale Americii, care doresc nu numai ca firmele americane să
aibă un rol important în valorificarea resurselor energetice din zonă, ci şi, subsumat
strategiei de gestionare a crizelor şi de combatere a terorismului, un mediu de
securitate caracterizat de stabilitate politică, economică şi strategică, religioasă
şi culturală, care să prevină conflictele majore şi să se alinieze luptei împotriva
reţelelor teroriste;
• NATO, care doreşte controlul strategic al situaţiei din zonă, prevenirea
ameninţărilor asimetrice şi a conflictelor majore şi protejarea intereselor europene
şi euro-atlantice;
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• Uniunea Europeană, care doreşte extinderea, în continuare, în zona
Caucazului, accesul major la resursele energetice caspice şi folosirea acestui coridor
în relaţiile cu China şi cu Asia de Sud-Est;
• China, care doreşte relaţii de bună vecinătate cu ţările din Asia Centrală,
accesul la resursele energetice, continuarea în ritm rapid a dezvoltării sale economice
şi echilibrarea situaţiei economice din zonă;
• Japonia, care doreşte accesul la resursele energetice, construirea unor
conducte cu terminale accesibile Japoniei şi stabilitatea în zonă;
• Turcia, care doreşte creşterea rolului său stabilizator în zonă, accesul la
resurse, combaterea terorismului şi prevenirea conflictelor şi diferendelor etnice şi
religioase;
• Iranul şi alte ţări din coridorul islamic, care doresc valorificarea în folos
propriu a resurselor şi creşterea influenţei în zonă.
Presiunile care rezultă din parteneriatele strategice sunt, în general,
stabilizatoare, iar confruntările dintre marile puteri, centrele de putere şi factorii
exteriori interesaţi de zonă, deşi sunt destul de vizibile, cedează încet, încet (dar
nu pe deplin) locul unor colaborări în care sunt implicate Federaţia Rusă, Uniunea
Europeană, Statele Unite şi China.
Există şi o serie de alte presiuni externe, deosebit de periculoase, din partea
reţelelor teroriste, a traficanţilor de droguri, a crimei organizate, care urmăresc
menţinerea contrastelor, a tensiunilor şi situaţiei incerte necesare pentru activităţi
ilegale, producerea şi valorificarea materiei prime pentru traficul de droguri,
conexarea la resursele de materii prime pentru droguri din Asia de Sud-Est şi
activarea continuă, pe această bază, a foaierului perturbator.
Ceea ce îngrijorează foarte mult sunt presiunile interne. Ele pun încă sub
semnul instabilităţii întreaga zonă, de unde rezultă că procesul de anihilare a
foaierului perturbator încă nu s-a încheiat. Aceste presiuni sunt numeroase. Unele
sunt moştenite de secole, altele poartă amprenta mutaţiilor strategice produse la
sfârşitul secolului al XX-lea, prin destrămarea Uniunii Sovietice şi prin reuşita
strategiei de îndiguire aplicată de Statele Unite în decursul Războiului Rece. Cele
mai multe rezultă însă din intersecţia problemelor economice şi sociale grave cu
care se confruntă ţările din zonă, măcinate ele însele de numeroase contraste, şi
presiunile externe subterane exercitate de reţelele teroriste zonale şi transfrontaliere,
de traficanţi, de alte cercuri de interese, dar şi de marile puteri interesate pentru
controlul zonei.
Jocul petrolului. De fapt, coridorul Caucaz, Marea Caspică, Asia Centrală
este un coridor strategic al resurselor energetice. Se apreciază că deşertul Karakum
din Turkmenistan deţine locul trei în lume în ceea ce priveşte rezervele de
gaze naturale (3 trilioane metri cubi şi şase miliarde barili de petrol). În 2007,
administraţia Bush a făcut eforturi mari pentru dezvoltarea unor noi linii de tranzit
şi a unor noi infrastructuri de transport a resurselor caspice şi din Asia Centrală, care
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să ocolească Rusia. Washingtonul a insistat să fie aplicate propunerile sale pentru
construirea unor petroducte şi gazoducte care să lege Kazahstanul şi Turkmenistanul
de Europa, prin Marea Caspică. Cu acelaşi scop, au fost prevăzute noi conducte care
să conecteze oleoductul Baku-Tbiklisi-Ceyhan (BTC) cu gazoductul Baku-Erzum.
Acest gazoduct ar face, din Turcia, un nod energetic pentru Europa, îndatorând astfel
Uniunea Europeană faţă de Turcia, şi accelerând procesul de primire a acestei ţări în
comunitatea continentului european.
Proiectul Nabucco are aceeaşi motivaţie: aducerea gazului din Asia Centrală,
îndeosebi din Turkmenistan, în Uniunea Europeană. La aceste politici şi strategii,
Rusia a aplicat politici şi contra-strategii pe măsură, făcând să crească şi mai mult
dependenţele ţărilor Uniunii Europene faţă de infrastructurile ruseşti de transport
şi de resursele energetice ruseşti. În luna mai 2007, în cadrul unui summit tripartit
desfăşurat în oraşul Turkemenbashi din Turkmenistan, Vladimir Putin (pe atunci,
preşedintele Rusiei, acum prim-ministru), omologul său din Kazahstan şi cel din
Turkmenistan au semnat o declaraţie de intenţie pentru a aduce la zi şi a extinde
gazoductele din Kazahstan şi Turkmenistan de-a lungul coastelor Mării Caspice
direct către Rusia. Este vorba de două conducte destinate aproape în exclusivitate
transportului gazului din Turkmenistan în Rusia. Aceasta a cumpărat aproape în
întregime gazul turkmen pe o perioadă de un sfert de secol.
Statele Unite şi UE au încercat să determine Turkmenistanul să rezilieze
acest contract, dar n-au reuşit. În decursul anului 2007, Washingtonul a trimit
16 delegaţii la Ashgabat, capitala turkmenă, pentru a soluţiona această problemă,
dar, pe 12 decembrie 2007, acordul cu Rusia a fost semnat. S-a încheiat astfel una
dintre cele mai dure bătălii din zona geoenergetică central-asiatică din perioada
post-sovietică. Câştigarea de către Moscova a acestei bătălii pune mari probleme
proiectului Nabucco, care va trebui să găsească şi alte surse de gaz în afară de cele din
Turkmenistan şi Kazahstan. Propunerile făcute de Statele Unite pentru construirea
unei conducte trans-caspice şi realizarea proiectului Nabucco depind în cea mai mare
măsură de gazul turkmen şi kazah. Viitorul acestor proiecte devine astfel discutabil,
chiar nesigur.
În această situaţie, Europa este obligată să se orienteze şi spre gazul iranian.
Dar Iranul se află deja într-o strânsă conexiune geopolitică cu Rusia. Mai mult, Rusia
a angajat Austria, în acelaşi an, într-un parteneriat energetic semnificativ. Această ţară
devine astfel o bază pentru expansiunea Gazprom pe teritoriul european. În Austria,
Gazprom va construi un fel de centru al gazului natural pentru Europa Centrală şi,
la Baumgarten, cel mai mare centru din zonă de gestionare a tranzitului gazifer spre
Europa Occidentală. Austria devine astfel un centru de interes energetic, o zonăsuport pentru o viitoare reconfigurare a structurilor şi infrastructurilor energetice
eurasiatice, în care Rusia deţine iniţiativa strategică.
La ora actuală, din această zonă se construiesc conducte pentru aprovizionarea
Japoniei şi Vestului. Atât în construcţia acestor conducte, cât, mai ales, în forarea şi
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

103

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
extracţia hidrocarburilor, sunt prezente numeroase companii americane şi britanice,
ruseşti, chineze şi chiar japoneze.
Unele studii apreciază că Marea Caspică are 17 miliarde barili de petrol,
ceea ce echivalează cu o treime din rezervele de petrol ale Venezuelei, una dintre
principalele furnizoare de resurse energetice pentru Statele Unite. Întregul Bazin
caspic, după alte estimări, ar conţine 200 miliarde barili de petrol, adică de 33 de ori
mai mult decât posesiunile din Alaska de Nord ale SUA, în valoare de 4 trilioane
dolari (la nivelul anului 2001).
Rezervele de petrol pentru litoralul caspic (iranian, azer, kazah, turkmen
şi rus) se estimează a fi de 25 miliarde tone metrice, ceea ce reprezintă 15% din
rezervele mondiale de petrol şi 50% din rezervele mondiale de gaz.
Cea mai dificilă problemă o reprezintă transportul petrolului şi gazelor
naturale, mai exact, costurile acestor transporturi. Costul transportului petrolului
din Golful Persic este 2-5 $ pe tonă, pentru petrolul din Marea Nordului, de 10
$, pentru petrolul din Marea Caspică, de 17 $, iar pentru petrolul siberian, de 3545 $.3 Singura conductă din zona Mării Caspice – Baku, Groznâi, Novorosiisk –
trece, deci, prin Cecenia, de unde şi marile probleme care se pun acolo, în condiţiile
crizei. Ruşii aveau o singură alternativă: ocolesc Cecenia sau supun Cecenia. Miza
confruntărilor din această provincie ţine mai mult de traseul conductei decât de
problemele etnice. Ei au realizat o conductă ocolitoare, dar, evident, nu au renunţat
la cuminţirea Ceceniei. Rusia a găsit soluţia: a construit o conductă care ocoleşte
Cecenia.
Zona Caucazului, Caspicii şi Asiei Centrale nu poate fi analizată în afară
rolului Rusiei în transportul petrolului. Ruta rusească are un sistem de conducte
bine dezvoltat şi transportă aproape întreaga cantitate de petrol şi de gaz care se
exploatează din Bazinul caspic. Ruşii controlează resursele Mării Caspice de mai
bine de un secol. Rusia, prin sistemul de transport, controlează sau încearcă să
controleze industria petrolieră a Kazahstanului şi a altor ţări din zonă.
În 1997, consorţiul Mării Caspice, format din Chevron, Mobil, Lukoil şi
companiile publice petroliere din Oman şi Kazahstan, a acceptat, la presiunile Rusiei,
să construiască o conductă de 2 miliarde dolari din Kazahstan, prin Rusia, către
Novorosiisk. Această rută deţine controlul asupra petrolului din regiune. Ruta Baku,
Groznâi, Novorosiisk a fost închisă o vreme, datorită situaţiei de criză şi faptului că în
Cecenia se sustrăgea ilegal petrol pentru rafinăriile cecene4. Apoi ruşii au construit o
conductă ocolitoare şi au reactivat ruta Baku, Novorosiisk. Tendinţa este de a aduce
petrolul şi, mai ales, gazul din Bazinul Caspic, din Turkmenistan şi din Kazahstan
spre nord-vest, în sistemul de conducte rusesc şi a menţine controlul asupra acestuia.
Locotenent-colonel (r) Lester W. Grau, Hidrocarburile şi o nouă regiune strategică: Marea Caspică şi Asia
Centrală, în Military Review, mai-iunie 2001.
4
Conducta care trece pe la Groznâi era perforată de peste 100 de robinete prin care se sustrăgea ilegal petrolul
necesar rafinăriilor cecene
3
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Există şi o rută transcaucaziană. S-a constituit un consorţiu internaţional petrolier Compania Operativă Internaţională a Azerbaidjanului (A.I.O.C.) din care fac parte
companiile americane, în proporţie de 40%, companiile britanice 19%, Azerbaidjan
10%, Lukoil 10%, Norvegia 8,6%, Japonia 4%, Turcia 6,8%, Arabia Saudită 1,8%.
Consorţiul a construit ruta Baku, Supsa (Marea Neagră). Transportul se continuă,
prin Marea Neagră, cu petroliere, dar Turcia, interesată de conducta Baku, Ceyhan,
nu a dorit creşterea traficului. Ea a pus serioase restricţii privind caracteristicile şi
gabaritul petrolierelor care trec prin strâmtori. Nici Rusia nu doreşte acest lucru,
întrucât conducta nu trece pe teritoriul ei. Conducta trece, de asemenea, prin zone
instabile din punct de vedere politic, etnic şi economic.
Ruta Baku, Ceyhan – în prezent în exploatare – creează unele probleme
care ţin atât de instabilitatea zonei Nagorno-Karabah, cât şi de traseul printr-o
zonă muntoasă, destul de dificilă. Construirea unei astfel de conducte a avut însă
o importanţă strategică deosebită, întrucât s-a vizat diminuarea controlului rusesc
asupra petrolului caspic, creşterea rolului Turciei în zonă, deci şi al NATO, şi
implicarea şi mai pronunţată a Statelor Unite în Mediterana de Est. S-a propus şi
varianta Baku, Supsa şi, de aici, printr-o conductă subacvatică, Turcia, zona kurdă,
Ceyhan. Această rută trebuia să fie conectată cu Turkmenistanul printr-o conductă
subacvatică prin Marea Caspică. Proiectul, foarte costisitor şi greu de impus (era
necesară aprobarea tuturor ţărilor din regiune), nu s-a finalizat.
Iranul deţine şi el un sistem de conducte funcţional, îndeosebi din sudul
Caspicii către Golful Persic şi a realizat acorduri cu o serie de companii din Franţa,
Italia, Olanda, Spania, China, India şi Rusia. Inclusiv companiile americane sunt
interesate de această rută, dar, până la războiul din martie asupra Irakului, accesul lor
era limitat datorită faptului că guvernul american acuză Iranul că sprijină terorismul
şi impune sancţiuni asupra acestuia. După ce a fost înlăturat Saddam Hussein de
la putere, situaţia din Irak, deşi încă foarte complicată şi incertă, se va stabiliza, cu
timpul, iar relaţiile Statelor Unite cu Iranul vor cunoaşte, probabil, un curs pozitiv,
în pofida faptului că Iranul este suspectat că dezvoltă un program nuclear pentru a
se dota cu mijloace nucleare ofensive.
Există, cel puţin în proiecte, şi o rută afghană. Aceasta vizează construirea
de conducte din Asia Centrală, prin Afghanistan, spre Karaci. Costul se estimează
la 1,9 miliarde dolari. Deocamdată, Afghanistanul este instabil şi companiile care
sunt în măsură să facă astfel de investigaţii nu pot risca. Dar de aici nu rezultă
că s-a renunţat la acest proiect. Stabilizarea Afghanistanului este importantă, atât
pentru realizarea proiectelor de acest fel de care se interesează numeroase companii
americane, chineze şi japoneze, cât şi pentru dezvoltarea acestei ţări, aflată de sute
de ani într-o zonă a bătăliilor încrucişate. Mai mult, recent, s-au descoperit, în
această ţară, uriaşe zăcăminte de litiu şi de ale minerale strategice, ceea ce schimbă
aproape complet ecuaţia geopolitică şi geostrategică a zonei.
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Se are, de asemenea, în vedere şi ruta chineză. Aceasta vizează transportul
petrolului din Asia Centrală spre uriaşa piaţă chineză şi spre cea pacifică. Această
rută ar fi convergentă cu viitoarele rute siberiene care vor viza transportul petrolului
din zona respectivă spre forumul Asia de Nord-Est din care fac parte Rusia, Japonia,
China şi Coreea de Sud. De aici rezultă numeroase implicaţii, care fac obiectul unor
parteneriate strategice de mare deschidere, cum sunt cele Rusia-Statele Unite şi
Rusia-China, Rusia-India, India-Statele Unite, precum şi relaţiile din ce în ce mai
strânse ale Rusiei şi Chinei cu Japonia (Japonia are cel mai mare capital pe piaţa
chineză) şi mai ales cu Uniunea Europeană, care se implică în Extremul Orient şi în
spaţiul ţărilor Asiei de Sud-Est.
În problematica resurselor din coridorul energetic Caucaz, Marea Caspică,
Asia Centrală, sunt elaborate sute de proiecte, declanşându-se o adevărată bătălie
pentru controlul acestora.
Creşterea interesului european, american, chinez şi japonez pentru
exploatarea şi transportul petrolului şi, mai ales, al gazului din această zonă spre
marii consumatori nu a rezolvat marile probleme economice şi sociale cu care se
confruntă ţările din acest spaţiu şi care nu diferă foarte mult de la o ţară la alta.
Efectul de falie
Zona Caucazului (Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia) este o zonă de
falie, cu numeroase probleme economice, sociale, etnice şi religioase. Această
caracteristică este în contrast cu o altă dimensiune esenţială a spaţiului caucazian,
cea de zonă de confluenţă terestră între două mări şi între două mari civilizaţii – cea
ortodoxă şi cea islamică – şi cu darul Caucazului de a fi tangent la Marea Caspică şi
a adăposti astfel resurse energetice sau rute de transport al acestora.
De-a lungul secolelor, în bătălia pentru Caucaz şi pentru resurse, Rusia este
cea care a câştigat cel mai mult, în momentul de faţă ea deţinând jumătate din ceea
ce se înţelege prin spaţiul caucazian, pe care se află o serie de republici autonome,
printre care şi Cecenia.
La summit-ul CSI de la Yalta, din septembrie 2003, Vladimir Putin a anunţat
înfiinţarea unei noi baze militare la Novorosiisk. Acest lucru este foarte interesant,
portul Novorosiisk fiind, deopotrivă, terminal al conductei Baku, Groznâi,
Novorosiisk5, cât şi punct de tranzit în transportul mixt al petrolului (conductătanc petrolier). De unde rezultă în mod clar intenţia Rusiei de a nu pierde controlul
Caucazului. Războiul din Georgia din vara anului 2008 reprezintă un fait accompli
în ceea ce priveşte poziţionarea Rusiei în reconfigurarea geopolitică a spaţiului
eurasiatic, în care se include şi terminalul Marea Neagră, sau, în orice caz, a zonei
de conexiune, a zonei-tampon, dintre consumatorul european şi euroatlantic de
resurse energetice şi spaţiul generator de astfel de resurse, controlat de Rusia.
5

www.studiidesecuritate.ro, STUDII DE SECURITATE , Nr. 1/2003.
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Conducta Vestul Siberiei – Murmansk aduce în prim-plan una din expresiile
concrete ale sensului parteneriatului strategic Rusia – Statele Unite: domeniul
energetic. Proiectul a fost iniţiat la 1 iunie 2003, la Sankt Petersburg, în timpul
întâlnirii dintre George W. Bush şi Vladimir Putin. A valorat 4 miliarde dolari şi
constă în construirea unei conducte care transportă petrolul din vestul Siberiei spre
Murmansk şi, de aici, cu ajutorul petrolierelor, în SUA. Conducta a fost gata în 2007.
Dependenţa SUA de petrolul Orientului Mijlociu se va reduce astfel semnificativ,
întrucât, se pare că peste 14% din petrolul necesar SUA va fi adus, începând cu
2010, din Rusia6.
Azerbaidjanul este un fel de stat-pivot în strategiile pentru exploatarea
şi transportul petrolului caspic. Miza este foarte mare. Companiile vestice au o
prezenţă masivă, tradiţională, în pofida conflictului încă nerezolvat din NagornoKarabah, iar proiectele construcţiei viitoarelor conducte sunt şi ele generoase. Baku
începe să se modernizeze, însă este lipsit de investiţii străine în sectoarele nonenergetice. Într-un fel, o parte dintre drumurile actuale şi viitoare ale petrolului
pornesc din Baku sau trec şi vor trece prin Baku. Inclusiv magistrala Baku, Tbilisi
Ceyhan (BTC). Azerbaidjanul are o populaţie de 7,7 milioane locuitori, alcătuită din
azeri – 90%, daghestani – 3,2%, ruşi 2,5%, armeni 2%, alţi 2,3%7.
Armenia are o populaţie de 3,3 milioane locuitori: armeni 93%, azeri 3%, ruşi
2% dar se pare că la sfârşitul lui 1993 majoritatea azerilor au emigrat din Armenia.
Din punct de vedere religios, 94% din populaţie sunt armeni ortodocşi.
Zona Azerbaidjan-Armenia rămâne, în cadrul regiunii Caucazului, una dintre
zonele de criză şi conflict. Datorită prezenţei Occidentului şi parteneriatului strategic
Rusia – Statele Unite, precum şi politicii de reforme din cele două ţări, este posibil
ca, o vreme, situaţia conflictuală din regiune să fie diminuată şi ţinută sub control.
După demisia preşedintelui Shevarnadze, situaţia din Georgia (populaţie 4,9 milioane locuitori: 70,1% georgieni, 8,1% armeni, 6,3% ruşi, 5,7% azeri, 3%
osetieni, 1,8%, abhazi şi 1,5% alţii) nu s-a îmbunătăţit. Georgia este o ţară săracă.
Resursele naturale sunt puţine. Economia se bazează pe agricultură şi pe turism.
Oleoductul Baku, Tibilisi, Ceyhan, care transportă deja un milion de barili de petrol
pe zi, şi a gazoductului Baku, Tibilisi, Erzerum au adus investiţii şi locuri de muncă,
dar nu în măsură suficientă. Mai mult, plierea Georgiei spre o filozofie occidentală
şi orientarea ei spre NATO şi UE au determinat o reacţie de puternic avertisment
din partea Rusiei. Desigur, avertismentul nu vizează doar Georgia, ci cancelariile
occidentale. Acestea au înţeles foarte bine acest avertisment şi n-au trecut dincolo
de o retorică ponderată. În schimb, proiectul North Stream, care va aduce gazul
rusesc în Germania şi în toate ţările din zonă, este deja în derulare.
Georgia are încă probleme de frontieră cu Rusia, cu minoritatea armeană,dar
şi cu Adjaria. În urma războiului, acestea nu s-au ameliorat, ci, dimpotrivă,
6 Cotidianul Ziua, 5 noiembrie 2003, p.15.
7
www.cia.gov, FactBook, 2003.
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recunoaşterea de către Rusia a independenței Osetiei de Sud și Abhaziei a creat un
alt fait accompli primejdios. Se întâmplase la fel şi cu provincia Kosovo. Amestecul
marilor puteri în soarta ţărilor mici, incomode sau cu un anumit rol în configurări
şi reconfigurări strategice, este un fapt de notorietate. S-a sperat ca, după ce şi-a
ales un nou preşedinte, Georgia să primească un sprijin mai substanţial din partea
Occidentului, interesat atât în asigurarea securităţii construcţiei noilor rute de
transport al petrolului şi gazelor naturale, cât şi, legat de aceasta, de stabilizarea
zonei. Dar realitatea a fost cu totul alta.
Marea de deasupra petrolului
După Orientul Mijlociu, Marea Caspică este a doua zonă de importanţă
strategică, datorită petrolului şi gazelor naturale. Ea este cu totul specială, datorită
mutaţiilor profunde care s-au produs aici, statutului juridic deosebit al Mării Caspice
şi situaţiei populaţiei, economiilor şi nevoii de identitate a ţărilor riverane, dar şi
interesului deosebit al marilor puteri, în speţă, al Statelor Unite, Rusiei, Chinei,
Uniunii Europene, Japoniei şi Iranului. Deci avem de a face cu o nouă zonă de
parteneriat şi, în acelaşi timp, confruntare.
Dezmembrarea Uniunii Sovietice şi ieşirea ţărilor riverane de sub controlul
nemijlocit al acesteia a creat posibilitatea reconstrucţiei adevăratei identităţi statale
şi zonale pentru aceste ţări, dar şi a unor noi confruntări în regiune, unor influenţe
venite din toate spectrele de interese.
Cândva, sub sovietici, acest spaţiu petrolier fusese aproape uitat. Ca urmare,
el nu producea decât 3% din producţia de petrol a Uniunii Sovietice.
Apariţia unor noi state riverane independente – Azerbaidjan, Kazahstan
şi Turkmenistan – şi reevaluarea concomitentă a rezervelor de petrol şi de gaze
naturale au modificat profund situaţia geopolitică a bazinului.
1. Bazinul caspic are un rol foarte important în geopolitica zonei şi în
strategia hidrocarburilor. Hidrocarburile de aici se cunosc încă din Evul Mediu. Au
început să fie exploatate în peninsula Apcheron în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Întrucât nu dispunea de capitalul necesar, Rusia a liberalizat exploatarea şi
a deschis concesii pentru mai multe societăţi occidentale, între care Royal Deutch
Shell şi Petroleum Production Company ale fraţilor Nobel.
Investiţiile mari şi introducerea noilor tehnici au făcut să crească rapid
producţia. În 1898, aceasta atingea 10 milioane tone, Baku depăşind atunci Statele
Unite. Companiile petroliere se confruntau deja cu numeroase probleme. În 1895,
guvernul rus, temându-se că pierde controlul rezervelor Azerbaidjanului, a rupt
un contract între o companie locală şi consorţiul American Standard Oil şi familia
Rotschild.
Se punea şi în acel timp problema transportului petrolului din Bazinul caspic
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spre marile centre industriale europene.
S-au descoperit noi zone petroliere. În 1901, petrolul din Caspica reprezenta
doar 50% din producţia mondială şi, câţiva ani mai târziu, mai puţin de 10%. Totuşi,
Baku prezenta o importanţă economică şi strategică considerabilă.
În 1918 şi în 1919, Azerbaidjanul a fost ocupat de britanici. În 1942, ofensiva
Wermachtului spre această zonă s-a împotmolit.
A urmat o fază de declin neîntrerupt. Descoperirea şi exploatarea unor
zăcăminte de petrol în bazinul fluviului Volga şi în Siberia au făcut ca, în 1991,
ponderea exploatării petrolului din Bazinul caspic să reprezinte doar 3% din
producţia sovietică.
2. Actualmente, nu există un consens în ceea ce priveşte potenţialul caspic
referitor la producţia şi exportarea de hidrocarburi. Câteodată, acesta este comparat
cu Marea Nordului, câteodată i se zice un nou Orient Mijlociu. Nu există date
foarte certe, clare. Noile ţări riverane Mării Caspice (după dezmembrarea Uniunii
Sovietice), preocupate de a atrage investitori străini, se pare că au exagerat şi încă
exagerează cantitatea resurselor. Interesul de a supraevalua sau, dimpotrivă, a
diminua, rezervele din Bazinul caspic îl au de asemenea şi unele mari puteri, în
funcţie de rolul jucat de ele în zonă sau pe care intenţionează să-l joace. Rezervele
probate ale Azerbaidjanului, Kazahstanului, Turkmenistanului şi Uzbekistanului
reprezintă 7.500 miliarde metri cubi de gaz şi 2,2 miliarde tone de petrol, respectiv
5,5% şi 1,9% din rezervele mondiale (estimarea este făcută în 1997).
Aceste cifre sunt comparabile cu datele despre Marea Nordului ale cărei
rezerve sunt, după 30 de ani de exploatare, 2,25 miliarde tone (Gt).
Cifrele referitoare la Bazinul caspic variază însă foarte mult de la o sursă la
alta. Spre exemplu, US Department of Energy, într-un raport remis în primăvara
anului 1997 Congresului, evaluează la 24 miliarde tone de petrol. Două studii
publicate de Institutul Internaţional de Studii Strategice din Londra (IISS) şi Fundaţia
J. Baker atrag atenţia asupra relativităţii importanţei Bazinului caspic şi subliniază
incertitudinile economice şi politice cărora le este supusă evaluarea şi dezvoltarea
hidrocarburilor de aici. După părerea majorităţii responsabililor sectorului petrolier,
potenţialul caspic nu depăşeşte o zecime din cel al celui Orientului Mijlociu, care
dispune de 66% din rezervele probate mondiale de petrol şi de 33% din cele de gaze
naturale.
3. Producţia anuală a noilor state independente ar fi trebui să se situeze, în
anul 2010, potrivit estimărilor făcute de Agenţia Internaţională de Energie (AIE),
undeva între 138 milioane tone (Mt) – ipoteza de bază – şi 194 Mt – ipoteza cea
mai ridicată –, pentru petrol, şi între 164 şi 201 miliarde metri cubi gaze naturale,
estimări apropiate de cele avansate de Wood Mackenzie Consultancy şi de Centrul
de Studii Internaţionale de Strategie (CSIS) de la Washington.
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AIE evalua potenţialul de export anual al acelor patru state în anul 2010 la
75 - 117 milioane tone petrol şi 75 miliarde metri cubi de gaze naturale.
Acest potenţial rămâne modest în comparaţie cu cererea mondială pe care
Institutul Francez de Petrol care o estimează a fi de 4,5 miliarde tone.
4. Dorinţele sunt şi ele numeroase:
- Statele riverane doresc valorificarea bogăţiilor pentru procurarea mijloacelor
de dezvoltare autonomă şi de consolidare a independenţei.
- Azerbaidjanul şi Kazahstanul şi, într-o mai mică măsură, Turkmenistanul fac
apel la companiile petrolifere occidentale pentru a-şi pune în valoare zăcămintele.
Proiectele internaţionale se multiplică rapid, investiţiile străine modificând
considerabil situaţia economică şi politică regională.
5. Statutul juridic al Mării Caspice. Una dintre problemele complicate ale
acestui spaţiu strategic energetic este cea a statutului juridic al Caspicei. Numărul
statelor riverane, după dezmembrarea Uniunii Sovietice, a crescut de la două
(Uniunea Sovietică şi Iran) la cinci (Rusia, Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan şi
Kazahstan). Această realitate pune, de două decenii, problema statutului juridic al
Mării Caspice.
Există, desigur, tratatele bilaterale ruso-persane, apoi cele sovieto-iraniene.
Ridicată pentru prima oară în 1992, această problemă continuă să fie în miezul
contradicţiilor dintre Rusia, Iran şi actualele state independente. Este normal ca
statele riverane să aibă poziţii diferite, iar acest statut să fie adaptat realităţilor. Dar
iată care sunt poziţiile ţărilor riverane:
Poziţia Rusiei: să se stabilească un regim de condominiu şi să obţină un
drept de veto asupra proiectelor petroliere ale Azerbaidjanului, Kazahsatnului şi
Turkmenistanului. Din punctul de vedere al Rusiei, bulversările intervenite după
1991 nu afectează în nici un fel statutul Caspicii, aşa cum a fost el definit prin
tratatele din 1921 şi 1940 şi nu justifică o revizuire unilaterală a regimului juridic al
acestei mări închise.
Cele două subiecte de drept internaţional - Iranul şi URSS - rămân aşa cum au
fost. Ministrul afacerilor externe rus susţinea că noile state în cauză au semnat, la 21
decembrie 1991, declaraţia de la Alma-Ata prin care se spune că ţările membre ale
CSI «... garantează respectarea angajamentelor internaţionale subscrise de URSS.»
Rusia susţine că Marea Caspică trebuie să rămână un spaţiu economic şi
politic închis. Marea Caspică este o mare unde nu se aplică prevederile normelor de
drept internaţional. Ea nu poate face obiectul unui partaj, aşa cum prevede Convenţia
ONU asupra dreptului maritim adoptată în 1982. Mai mult, Rusia îşi rezervă dreptul
de a «restabili ordinea legală anterioară», în cazul unor măsuri unilaterale.
În aşteptarea unui nou statut juridic, bogăţiile Caspicii trebuie să fie
recunoscute ca proprietate comună.
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Kazahstanul şi Azerbaidjanul recuză validitatea tratatelor sovieto-iraniene
şi se pronunţă pentru delimitarea în Caspica a sectoarelor naţionale.
Turkmenistanul a fost, iniţial, de acord cu Rusia şi Iranul.
Desconsiderând punctul de vedere rus, Kazahstanul şi Azerbaidjanul au
concesionat unilateral mari sectoare din Marea Caspică. În faţa faptului împlinit,
Rusia a trebuit să-şi reconsidere poziţia.
La 11-12 noiembrie, la Ashgabat, a avut loc un summit. Rusia a recunoscut
dreptul fiecărui stat riveran de a-şi exercita suveranitatea asupra unei fâşii de
45 de mile, zona situată dincolo rămânând proprietate comună. Kazahstanul şi
Azerbaidjanul au refuzat să semneze declaraţia finală comună.
În februarie 1998, Rusia a făcut noi propuneri mergând în sensul
compromisului. Acesta a constat în partajul fundului mării şi menţinerea sub
jurisdicţie comună a apelor de suprafaţă. Aceasta ar face imposibilă construirea de
oleoducte şi gazoducte transcaspice, eventualitate din ce în ce mai mult evocată de
noile state independente şi susţinută activ de Washington. Se adaugă, la aceste poziţii,
teza potrivit căreia definirea Mării Caspice pe baza unui acord între state riverane
exclude aplicabilitatea dreptului maritim. Nu este de acord cu internaţionalizarea
reţelelor Volga-Don şi Volga Baltica, singurele căi de apă care leagă Marea Caspică
de mările libere.
În aprilie 1998, s-a realizat un acord de principiu între Rusia şi Kazahstan privind
delimitarea sectoarelor naţionale respective. Acest acord n-a primit asentimentul
celorlalte state riverane. Azerbaidjanul a reiterat obiecţiile sale referitoare la orice
regim de condominiu – chiar şi parţial –, subliniind incompatibilitatea sa cu legea
fundamentală azeră.
Iranul se opune partajării Mării Caspice şi nu recunoaşte nici o legitimitate
a acordurilor bilaterale în cest sens. Îngrijorată pentru a nu deteriora relaţiile sale
cu Teheranul, Moscova a subliniat că textul ruso-kazah nu pune în discuţie statutul
Mării Caspice şi că tratatele din 1921 şi 1940 rămân în vigoare până când statele
riverane vor defini un nou regim juridic al acestei mări.
6. Trasarea conductelor. În Bazinul Caspic se bat cap în cap o mulţime de
interese strategice. Jocul major al strategiilor îl constituie trasarea conductelor. Trei
categorii de state sunt implicate în această luptă:
- state producătoare de petrol şi gaz;
- ţările susceptibile de a fi căi de tranzit;
- puterile „exterioare“.
Azerbaidjan, Kazahstan şi Turkmenistan sunt pentru lărgirea oleoductelor
ruse pentru exporturile lor.
Rusia posedă propria ei reţea moştenită de la URSS pe care o foloseşte şi
pentru a exercita presiuni asupra acestor ţări, sperând să reorienteze prin aceasta
influenţa sa în zonă. Până în acest moment, în pofida construcţiei conductei BakuUNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

111

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
Ceyhan, a reuşit pe deplin.
Această situaţie de cvasimonopol se consideră că trebuie să ia totuşi sfârşit.
Cele trei ţări încep să vizeze trasee alternative. Această poziţie este susţinută şi de
ţările de tranzit potenţial ca Iranul şi Turcia, pentru care obţinerea unui oleoduct –
în afară de avantajele financiare – ar constitui un vector de influenţă considerabilă
legat de Europa şi Statele Unite.
Europa şi SUA sunt favorabile multiplicării căilor de transport al petrolului şi
gazelor naturale şi vizează un «culoar eurasiatic» est-vest care să ajungă la Ceyhan.
Acest oleoduct, deja realizat are un dublu avantaj în ochii Washingtonului:
- întăreşte rolul geopolitic al Turciei;
- contribuie la consolidarea noilor state independente, chiar dacă nu a reuşit
să le scoată pe deplin de sub influenţa Moscovei şi Teheranului şi să le treacă în zona
de influenţă a Occidentului. Cu alte cuvinte, Occidentul doreşte să-şi extindă zona
de influenţă şi asupra Mării Caspice.
Uniunea Europeană, prin intermediul programelor TRACECA (Transport
Corridor Europe-Caucasus-Asia) şi INOGATE (Interstate Oil & Gas Export to
Europe), contribuie în egală măsură la realizarea mai multor reţele de comunicaţii.
Cât s-a realizat din aceste proiecte, rămâne de discutat.
Conflictele potenţiale din regiune şi costul foarte ridicat al majorităţii acestor
proiecte fac incertă realizarea lor.
Care sunt însă opţiunile ţărilor din zonă?
a. Opţiunile Azerbaidjanului
Conducătorii consorţiului AIOC s-au hotărât, la vremea respectivă, să trateze
problema transportului petrolului în două faze:
- transportul de petrol «iniţial» - în jur de 5 milioane tone pe an până în 2003;
- exportul, începând cu anul 2004, de petrol «principal» de 15 milioane tone
în faza de început, apoi de 75 milioane tone în 2020.
În octombrie 1995, dată la care AIOC ar fi trebuit să ia o decizie intermediară,
numai Baku - Supsa şi Baku - Groznâi - Novorosiisk au rămas în discuţie. Şi unul şi
celălalt se sprijineau pe oleoductele existente, ceea ce reducea considerabil costurile
şi făcea posibil exportul în cel mai scurt timp.
Cea de a doua linie reţinută de AIOC a fost pusă în serviciu în ianuarie 1999.
Costul său a fost de 590 milioane dolari, în loc de 231 milioane prevăzut iniţial.
Acest cost sporit a generat îndoieli cu privire la rentabilitatea proiectului. Există,
de asemenea, foarte multe incertitudini cu privire la securitatea acestui traseu (care
trece prin Cecenia).
În ceea ce priveşte transportul petrolului principal (avându-se în vedere şi
interesele Turciei), noile state independente şi Statele Unite au susţinut traseul
Baku – Ceyhan, care s-a realizat deja, înpofida tuturor problemelor care au existat,
inclusiv a aceleia că Turcia se află într-o zonă seismică.
112

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
b. Opţiunile Turkmenistanului
Construirea de noi linii de transport au constituit şi constituie şi la ora actuală
pentru Turkmenistan o prioritate. În 1997 a fost inaugurat un gazoduct care leagă
Korpedja de oraşul Kurt Koy în nordul Iranului. Acesta poate fi considerat primul
succes, în sensul că a fost prima linie necontrolată de Rusia. Finanţat de Iran, acest
gazoduct putea face parte dintr-un plan mai vast privind transportul petrolului prin
această ţară. De altfel, Iranul a făcut presiuni foarte mari în acest sens.
După trei ani de negocieri, Turkmenistanul şi Turcia au convenit, în primăvara
anului 1997, construirea unui gazoduct de 3800 km între zăcământul de la Shatlik
şi Europa Occidentală via Iran. Americanii au insistat pentru un gazoduct care să
evite teritoriul iranian şi au decis să finanţeze un gazoduct transcaspic. Preşedintele
de atunci al Statelor Unite, Bill Clinton, a subliniat că un gazoduct care să lege
zăcământul Shatlik de oraşul turc Erzurum ar putea să fie terminat în 24 de luni, cu
un cost total de 3 miliarde de dolari. Dar, cum se ştie, proiectul nu a fost aprobat.
Exportul gazelor turkmene către Turcia şi Europa Occidentală se izbeşte totuşi
de numeroase obstacole: seismicitatea ridicată a zonei, absenţa unui statut juridic al
Mării Caspice corespunzător noii situaţii, contenciosul teritorial cu Azerbaidjanul
privind zăcămintele Kiapaz, Chirag şi Azeri. Dar conducta Baku-Cezhan a fost
realizată.
Pe de altă parte, Iranul - care deţine 14% din rezervele mondiale de gaze
naturale - este un potenţial concurent pentru Turkmenistan. Iranul a semnat în
toamna anului 1997 un acord cu guvernul turc pentru livrarea a 30 de miliarde
de metri cubi pe an începând cu anul 2005 graţie unui gazoduct care trece pe sub
Marea Neagră. Botezat „Fluviul albastru“, acest proiect este considerat prioritar de
Gazprom care s-a asociat cu compania italiană ENI pentru a accelera realizarea lui.
Or este puţin probabil că piaţa turcă, în pofida creşterii sale şi a dezvoltării Turciei,
va putea absorbi cantităţile prevăzute prin contractele iraniene, ruse şi turkmene.
Proximitatea ţărilor mari consumatoare de energie – Pakistanul, India, China –
incită guvernul turkmen să vizeze exportul a o parte din producţie în Asia de Est şi
în Asia de Sud-Est.
c. Opţiunile Kazahstanului
Kazahstanul încă exportă mai puţin petrol decât ar putea să o facă, datorită
insuficienţei infrastructurilor existente. Kazahstanul a căutat căi de export evitând
teritoriul rus. În septembrie 1996 şi-a exprimat intenţia de a se racorda la «culoarul
transcaucazian» şi a convenit să-şi coordoneze politica petrolieră cu Azerbaidjanul.
Câteva luni mai târziu, aceste două ţări au semnat un acord de principiu pentru
construirea unui oleoduct transcaspic care să permită exportarea petrolului brut din
Tenguiz spre Ceyhan.
«Drumul oriental» face obiectul unei atenţii crescânde. Acordul semnat
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la Alma-Ata cu ocazia vizitei primului ministru chinez menţionează că CNPC
se angajează să construiască un oleoduct care să lege vestul Kazahstanului la
complexul petrolier din Karamay în provincia Xinjiang. Costul acestui proiect –
mai mult de 4 miliarde de dolari după studiile de fezabilitate preliminare – exclude
totuşi realizarea pe termen scurt.
Euforiei anilor ‘95-‘98, în care au fost semnate contracte fabuloase, i-a
urmat un anumit scepticism. Scăderea costului hidrocarburilor a întârziat – chiar
a compromis - realizarea proiectelor considerate ca fiind decisive pentru viitorul
regiunii, în special construirea oleoductului Baku - Ceyhan. Ulterior însă proiectul
a fost reluat şi finalizat.
S-a creat în mod artificial o «bulă strategică» în jurul Caspicii. Această
soluţie, foarte costisitoare, nu poate înlocui Orientul Mijlociu, mai ales că producţia
acestuia trebuia să crească sensibil în viitorii 15 ani. Culoarul (spaţiul) strategic
energetic Caucaz, Marea Caspică, Asia Centrală, după războiul din Irak din martieaprilie 2003 şi efortul de normalizare a situaţiei în această ţară, devine deosebit de
important, dar nu ca alternativă la resursele Orientului Mijlociu, ci ca strategie de
gestionare a zonelor conflictuale şi de control global al resurselor de hidrocarburi.
Unul dintre oficialii irakieni a afirmat că Irakul deţine cele mai mari zăcăminte
de petrol din lume, rezervele sale de petrol fiind de 350 de miliarde de barili, cu 100
de miliarde mai mult decât cele ale Arabiei Saudite, considerată a fi ţara cu cele mai
mari resurse energetice din lume probate. Iranul şi Irakul se întrec în a anunţa noi
zăcăminte, care de care mai uriaşe.8 Unii dintre analişti susţin însă că afirmaţiile
respective au suporturi reale şi, de fapt, cauza războiului din Irak a constituit-o
tocmai punerea în operă a unor politici şi strategii de control al acestor uriaşe resurse.
La aceste realităţi, se adaugă şi cele ale uriaşelor zăcăminte de petrol din
Siberia şi, mai ales, cele existente în Oceanul Arctic. Cum bine se ştie, bătălia pentru
resursele petrolifere arctice deja a început, fiecare dintre beligeranţi căutând să-şi
poziţioneze cât mai bine forţele şi mijloacele.
Ce a mai rămas din foaierul perturbator
Asia Centrală cuprinde următoarele ţări: Kazahstan, Kirghizstan,
Turkmenistan, Tadjikistan şi Uzbechistan. Tot în Asia Centrală vom include şi
Afghanistanul. Este o regiune foarte complexă, care cuprinde o bună parte din
vechiul foaier perturbator din antichitate şi Evul Mediu. Este însă o regiune bogată
în resurse, pentru care, până la 11 septembrie 2001, se prevedea o adevărată bătălie.
După 11 septembrie, se pare că bătălia a devenit mai mult cooperare sau, în orice
caz, parteneriat sau parteneriate (fără a se exclude însă confruntarea).
Zăcămintele de petrol ale Kazahstanului, spre exemplu, sunt de 50 miliarde
8

http://www.infonews.ro/article106585.html
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barili, mult mai substanţiale decât ale Arabiei Saudite, iar Turkmenistanul dispune
de uriaşe zăcăminte de gaze naturale. Aceste bogăţii nu sunt exploatate decât în
proporţie de 1,5% din cauza lipsei conductelor. Noua situaţie ivită după 11 septembrie
2001 a favorizat şi această zonă. Americanii au dispus, cel puţin pentru câţiva ani,
câteva mii de soldaţi în Kirghizstan şi Uzbechistan, acordă asistenţă militară şi un
ajutor, pentru Uzbechistan, de 100 milioane dolari.
Această prezenţă va avea, fără îndoială, un rol important în reconfigurarea
economică şi a mediului de securitate din Asia Centrală. Deşi unii observatori
apreciază că Rusia şi China nu văd cu ochi buni această prezenţă americană în Asia
Centrală, Statele Unite vor juca, după toate probabilităţile, un rol important în acest
spaţiu, rol care, în ultimul timp, este destul de bine înţeles, atât de China, care are
nevoie nu numai de uriaşe cantităţi de petrol datorită dezvoltării sale economice
impetuoase, ci şi de o anumită „susţinere“ sau măcar înţelegere americană în
rezolvarea problemelor din provincia Xianjiang şi din Tibet, cât şi de Rusia, care,
probabil, va participa sau va dori să participe masiv la programul de construcţie a
conductelor ce vor traversa Afghanistanul spre porturile pakistaneze şi, după vechile
proiecte, spre Marea Neagră.
În actualele conjuncturi, importanţa Asiei Centrale creşte, deci, enorm.
Referindu-se la noua filozofie a raporturilor planetare, Jean-Christophe Rufin
vorbeşte de o nouă linie de fractură între Nordul stabil şi Sudul nedezvoltat, instabil,
generator de tensiuni, crize şi conflicte. O astfel de linie ar trece, prin spaţiul asiatic,
pe la sud de China, prin Asia Centrală, prin Caucaz şi pe la sud de Turcia. De unde
rezultă că ţările din Asia Centrală s-ar afla pe o nouă falie, pe o zonă de fractură, de
data aceasta nu între civilizaţii, ci între economii. Totuşi, din Kurdistan şi până în
Valea Fergana, are loc o recompunere a mediului de securitate, pornind în primul
rând de la resurse, dar şi de la problemele sociale, de frontieră şi religioase. Asia
Centrală, Orientul Mijlociu şi Rusia dispun de rezerve capabile să satisfacă cererea
mondială crescândă de hidrocarburi pentru un sfert de veac. Dar prospectarea zonei
se continuă.
Kazahstanul se află pe locul 9 în lume în ceea ce priveşte rezervele
petrolifere. Numeroase companii occidentale – îndeosebi americane – prospectează
în continuare zona, întrucât există încă uriaşe rezerve neexplorate încă.
Turkmenistanul dispune de 8.087 milioane m3 de gaze, după datele FMI, în
timp ce Iranul are 11.380 milioane m3, iar Statele Unite doar 5.645 milioane m3.
În 2010, rezervele de gaze din Kazahstan ajung la 2 trilioane m3, iar producţia
la 36 milioane m3.
Se prevăd, în proiectele ruse şi ale UE, conducte care să pornească din Asia
Centrală spre Marea Neagră. Ankara a limitat în 1994, trecerea tancurilor petroliere
prin strâmtori (desigur, pentru a forţa proiectul conductei Baku – Ceyhan, care, la
această oră, este deja în funcţiune), dar s-au găsit soluţii. Există un proiect rusogreco-bulgar care prevede transportul petrolului de la Batumi şi Novorosiisk cu
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tancuri petroliere până la Burgas şi, de aici, prin conducte, spre Grecia şi Italia.
Mai există şi alte proiecte, dintre care cel mai probabil este nu Nabucco, ci South
Stream.
Există însă şi alte proiecte, care vor avea o finanţare pe măsură. Unul dintre
acestea se referă la construirea unui gazoduct care să lege Turkmenistanul, prin
Afghanistan, de Pakistan (portul Gwar); acest proiect costă 2 miliarde de dolari, iar
gazoductul va fi dublat de un oleoduct.
Problemele, deşi merg spre soluţii în general acceptate de marii actori şi de ţările
din zonă, nu sunt puţine şi nici uşor de rezolvat. Există în zonă tensiuni religioase,
probleme de frontieră, iar dependenţele economice nu sunt încă interdependenţe.
Aici nu poate fi vorba de interdependenţe (un politolog spunea că interdependenţele
economice duc la război), nici de integrare (integrarea este precedată de coordonare,
iar aşa ceva, deocamdată, este greu de realizat aici), datorită numeroase instabilităţi.
Dar evenimentele de la 11 septembrie 2001, alăturarea ţărilor din zonă la coaliţia
antiteroristă, parteneriatul strategic ruso-american, parteneriatul strategic rus-o
chinez, cel al Uniunii Europene cu China şi cu India etc. au schimbat foarte mult
perspectiva. Este posibil ca, în scurt timp, rezervele petrolifere din Asia Centrală să
ia drumul porturilor din Pakistan şi, poate, şi al celor din Marea Neagră.
La 22 iulie 2002, UE a semnat un acord cu Kazahstanul asupra oţelului, care
autorizează această ţară să-şi sporească exporturile cu 34% în spaţiul european al
UE pe tot parcursul anului 2002 şi cu 2,5% în anii următori.
La vremea respectivă, preşedintele Nazarbaiev a propus Consiliului
Parteneriatului euro-atlantic formarea unui grup de lucru în cadrul serviciilor de
informaţii astfel încât să se prevină infiltrarea în Europa a organizaţiilor teroriste
internaţionale care-şi recrutează membrii din Asia Centrală. În acest sens, al a
propus şi crearea unor centre de antrenament pentru grănicerii ţărilor membre.
Kazahstanul spera să reducă dependenţa sa economică, mai ales în problema
exploatării petrolului, şi gazelor şi să devină lider regional în domeniul energiei
nucleare şi în producţia farmaceutică.
Marile puteri care au interese în zonă – Rusia, Statele Unite, Uniunea
Europeană, China, India şi chiar Japonia – vor continua însă colaborarea lor şi,
evident, confruntarea lor, în vederea creării condiţiilor pentru introducerea în circuit
a resurselor din Asia Centrală. În aceste condiţii, problema independenţei economice
a Kazahstanului şi celorlalte ţări din Asia Centrală nu mai poate fi realistă. Fără
investiţii serioase, nici unul dintre proiectele de transport al petrolului şi gazelor
spre zonele de consum nu va putea fi realizat.
Înainte de 11 septembrie 2001, zona Caucazului, Asia Centrală şi cea a
Ţărilor Baltice erau considerate zone interioare – innerland – ale Rusiei (Rusia
fiind un teritoriu pivot sau un heartland). Inelul următor era unul exterior, alcătuit
din Japonia, China, India, Orientul Mijlociu şi Balcani. Evident, aceste inele erau
diferite. Cel interior ţinea de exploatarea imediată a unor resurse şi de o anumită
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stare de securitate, cele exterioare se defineau pe interesul zonal al Rusiei, pe
politica ei economică şi de parteneriate strategice. După 11 septembrie, lucrurile
s-au schimbat. Rusia îşi concentrează acum atenţia asupra unor zone interne vitale
– Caucaz, Siberia, Extremul Orient –, în timp ce Baltica şi Asia Centrală devin
inelul exterior de interes imediat, pentru care Moscova va colabora cu Uniunea
Europeană, cu Statele Unite, cu China, cu Japonia, precum şi cu întreaga Regiune
Asia-Pacific.
Acest inel exterior de interes imediat este foarte important pentru securitatea
Rusiei, dar efortul acesteia nu se mai îndreaptă nemijlocit către aceste zone (pentru
care se simţea cândva responsabilă), ci către parteneriatele strategice angajate de
Rusia şi care au în vedere tocmai securizarea zonei. Este vorba de o nouă distribuire
de roluri. Este o politică bazată pe do ut des (îţi dau ca să-mi dai), care pare a
fi benefică pentru toată lumea, inclusiv pentru ţările din zonă, şi care, dacă nu
va fi torpilată de alte interese egoiste, va pregăti Asia Centrală pentru o viitoare
integrare în sistemul global. Aceasta este, bineînţeles, partea optimistă a politicilor
şi strategiilor care vizează coridorul energetic strategic. În realitate, bătălia pentru
resurse, pieţe, putere şi influenţă este mai acerbă ca oricând, iar beligeranţii nu sunt
dispuşi în nici un fel să încheie vreo pace energetică planetară.
Modelul de conflict din ţările Asiei Centrale este unul în care se pot angaja
grupuri religioase (în zonă, există un mozaic de religii) sau de natură asimetrică.
Dar, dincolo de determinările conflictuale interioare – specifice de milenii foaierului
perturbator – se situează efectele acestei uriaşe bătălii dintre mariiconsumatori.
În momentul de faţă, Afghanistanul se află sub control. Desigur, nu este
încă stabil şi, probabil, nici în anii viitori nu va fi. Dar Afghanistanul reprezintă
o zonă-cheie în transportul petrolului spre porturile pakistaneze. Iar resursele sale
strategice de litiu, cupru şi alte materiale descoperite recent va amplifica şi mai mult
argumentelor acestei uriaşe bătălii pentru coridorul energetic în care Marea Neagră
nu este un simplu marginal, ci poate deveni o importantă bază sau un semnificativ
pivot euro-asiatic.
Înainte de evenimentele care se derulează acum în zonă, Turkmenistanul,
Pakistanul şi Afghanistanul discutaseră problema construirii unui gazoduct de
1.200 km. Dar un astfel de proiect, cu un Afghanistan în război, cu un Turkmenistan
condus de un dictator care s-a autorebotezat Turkmenbâchi (Tatăl tuturor turcilor)
era greu de imaginat că poate fi realizat (mai ales finanţat).
Afghanistanul a pus dintotdeauna probleme, inclusiv pe timpul stăpânirii
britanice. La ora actuală, există însă interesul ca ţara să fie scoasă din circuitul
reţelelor teroriste şi stabilizată. Foarte multe dintre proiectele legate de Asia Centrală
vor depinde de acest obiectiv. Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia
şi China sunt interesate de stabilizarea zonei, desigur, fiecare într-un anume sens,
într-o anume dinamică şi potrivit unui anume interes. Acceptarea americanilor ca
parteneri strategici reprezintă, în cea mai mare măsură, o soluţie cel puţin viabilă,
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întrucât este nevoie de o colaborare internaţională pe măsură pentru rezolvarea
problemelor de securitate din regiune.
Probabil, tensiunile din interiorul Afghanistanului vor continua, dar prezenţa
contingentului internaţional şi a NATO va conduce încet-încet la instituirea unui
regim favorabil politicii care se doreşte a fi implementată în zonă. Cel puţin, aşa se
speră. Dacă proiectul nu va reuşi, eşecul va fi uriaş, cu implicaţii greu de gestionat.
Şi în anii următori, vor fi continuate, probabil, acţiunile grupurilor de talibani
care nu au fost încă neutralizate, dar resursele lor se vor împuţina şi, în cele din urmă
poate se vor epuiza. Chiar dacă o parte dintre acţiunile lor sunt sprijinite de reţelele
Al-Qaida şi de organizaţii ale fundamentalismului islamic, destul de numeroase în
zonă şi în Asia de Sud-Est, forţa internaţională şi noua filozofie a parteneriatelor
strategice constituite în special pentru exploatarea resurselor asiatice, stabilizarea
zonelor tensionate şi pregătirea lor pentru procesul de globalizare se vor impune din
ce în ce mai mult.
În Afganistan există, la ora actuală una dintre cele mai mari concentrări de
forţe şi de interese, iar cartea care se joacă este una de mare interes strategic, chiar
dacă nu pare. Această nouă redimensionare se speră să fie benefică atât pentru
reconstrucţia şi stabilizarea, într-o nouă arhitectură, bazată îndeosebi pe parteneriate
şi colaborare, a spaţiului euro-asiatic, cât şi pentru valorificarea resurselor şi
înlăturarea vechilor zăplazuri geopolitice care opuneau spaţiul-pivot altor spaţii,
ţările continentale ţărilor maritime, Estul Vestului şi Sudul Nordului. Lumea trebuie
să fie totuşi unitară.
Uniunea Europeană pare foarte interesată de soluţionarea problemelor sale
energetice, atât prin gestionarea situaţiei din coridorul energetic esenţial, cât şi prin
extinderea procesului de căutare a soluţiilor şi pe alte zone.
Cel de al treilea pachet legislativ energetic al UE încurajează investiţiile în
infrastructură, îndeosebi în cea transfrontalieră. În acest sens, Comisia a stabilit şase
priorităţi: elaborarea unui plan baltic de interconectare care să conexeze mai bine
regiunea de restul Europei, să consolideze securitatea şi să accentueze diversitatea
furnizării de energie în zonă, în acest sens fiind alcătuit, în 2008, un grup la nivel
înalt, iar în 2009, s-a trecut la faza de implementare; coridorul de gaz sudic pentru
alimentarea din zona caspică şi Orientul Apropiat, în care este inclus şi Nabucco,
vizează gazul din Azerbaidjan şi din Turkmenistan şi crearea unui consorţiu –
Caspian Development Cooperation – care să achiziţioneze acest gaz; elaborarea
şi punerea în aplicare a unui plan de acţiune pentru gazul lichefiat; realizarea unui
inel energetic mediteranean prin care reţelele europene de gaz şi electricitate vor fi
extinse pentru a conecta Europa de nordul Africii, precum şi realizarea unor proiecte
de valorificare a energiei solare şi eoliene; interconectarea reţelelor de electricitate
şi gaz pe direcţia nord-sud cu ţările Europei Centrale şi de Sud-Est şi crearea unei
comunităţi energetice; realizarea unei reţele electrice în jurul Marii Nordului.
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În loc de concluzie
În aceste condiţii, vor fi necesare proiecte şi pentru securitatea energetică a
ţărilor din zona Mării Negre. Unele vor fi, desigur, în viziune europeană, altele vor
cere acţiuni şi iniţiative locale şi regionale. De exemplu, realizarea unei autostrăzi
circulare în jurul Mării Negre ar necesita şi conceperea unui sistem de securitate a
arealului energetic corespunzător. Se pun însă, din ce în ce mai tranşant, următoarele
întrebări care aşteaptă de multă vreme un răspuns: Poate regiunea Mării Negre,
cu potenţialul ei modest, cu ţările ei aflate într-un proces de reformă fragmentat,
bulversat şi mărunţit de actuala criză, de realităţi complicate şi neîmpliniri durabile,
de fantasme ale istoriei şi de probleme nesoluţionate, să participe efectiv la procesul
de liniştire a foaierului perturbator şi de valorificare şi în folos propriu a uriaşului
potenţial energetic existent în acest uriaş coridor energetic al lumii? Cum va face
acest lucru, când ea nu este în măsură să valorifice în mod corespunzător nici
potenţialul energetic de care dispun Marea Neagră şi câmpurile petrolifere ale
României, vândute la alţii sau, pur şi simplu, uitate sau părăsite? Cu ce mijloace
va realiza implicarea în marile proiecte, când industria petrolieră a României a fost
transformată efectiv într-un morman de fiare vechi, din care, se mai află vreo două
trei grămezi pe danele celui mai mare port din Marea Neagră, al patrulea din Europa,
Constanţa, uitat şi el la margine României, aşteptând să fie încărcate şi duse spre alte
orizonturi? Cu ce investiţii, când criza financiară a lovit atât de crunt România, încât
ţara, prin guvernanţii ei, a fost nevoită să se îndatoreze la FMI pe zeci de ani?
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STRUCTURA CONFLICTUALĂ
ŞI DINAMICA DISIMETRICĂ
ŞI ASIMETRICĂ A FENOMENULUI
CORUPŢIEI
Drd. Flaviu RAICU1

Abstract
Il n’est pas facile à identifier le spectre de manifestation de la corruption.
La corruption se trouve quelque part, entre réel et irréel, bien qu’elle soit
très réelle, entre visible et invisible, entre surface et souterrain, généralement,
dans une zone grise qui ne dit pas grande chose et qui, presque toujours, on
ne la voit pas. La fluidité de ce phénomène fait celui-ci difficile à dépister. Il
suive, pouvons le dire, un sort de philosophie du saut de fréquence, ainsi qu’on
ne peut par l’identifier, le localiser est le viser.
Cuvinte-cheie: corupţie, fenomen, reţea, putere, zonă de intersecţie, zonă zero,
asimetrie
1. Forme de structurare şi manifestare a fenomenului corupţiei. Efecte

C

orupţia este cameleonică. Deşi ea are cam acelaşi conţinut pretutindeni,
îşi schimbă mereu forma şi culoarea, în funcţie de mediul în care se
manifestă. Aşa cum subliniam mai sus, „culoarea” preferabilă a corupţiei este gri.
Astfel, ea poate trece neobservată, mai ales atunci când rămâne în limite „rezonabile”,
în sensul că nu produce efecte vizibile spectaculoase, ci eroziuni profunde, cu efecte
pe termen lung.
Corupţia a ajuns să fie privită şi înţeleasă atât ca o cauză a liberalizării economice
neuniforme şi incomplete a unui stat intervenţionist (este vorba de intervenţia statului
în domeniul economic şi de marea bătălie între teoriile intervenţioniste keynesiste
sau neokeynesiste şi cele neintervenţioniste, de nuanţă neoliberală), cât şi ca un efect
al acesteia.
1
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Fiind legată de fenomenul puterii şi de cel al îmbogăţirii, corupţia a pătruns,
practic, în toate ţările şi în toate structurile, începând cu structurilor şi instituţiile
locale şi continuând cu cele internaţionale.
Corupţia are foarte multe faţete şi foarte multe aspecte. Ea ţine de fenomenul
puterii, este un corolar murdar al acesteia, o capcană a acesteia, mai exact o falsă
modalitate de a o exercita sau de a o folosi, o trecere în plin plan a interesului
personal, de grup, de partid şi chiar de stat (al unora dintre state). Efectul dezastruos
al corupţiei este suportat de individ şi de stat. Statele corupte sau coruptibile, în cele
din urmă, se autodistrug sau ajung la faliment. Unele ajung în astfel de situaţii, pentru
că sunt măcinate şi distruse din interior, altele, pentru că sunt distruse, deopotrivă
din interior şi din exterior, componenta coruptibilă interioară fiind aservită puterii
exterioare. Situaţia extrem de gravă a Argentinei din anii 1970 şi până în prezent se
datorează acestei combinaţii în spaţiul corupţiei dintre factorii interni şi cei externi.
S-ar putea spune, la o primă evaluare că fenomenul corupţiei este invers
proporţional cu calitatea societăţii şi a oamenilor. Acolo unde oamenii sunt corecţi,
educaţi, cu principii sănătoase şi respectaţi, n-ar trebui să aibă loc fenomenul corupţiei.
Asemenea situaţii sunt însă foarte rare. Din păcate, dinamismul societăţii omeneşti
nu constă numai în schimbări spre bine, în progres, ci şi în acţiuni şi situaţii care
erodează sistemele şi procesele sociale, care creează falii extrem de periculoase, care
accentuează graniţa dintre minoritatea tot mai restrânsă a lumii bogate şi majoritatea
uriaşă a lumii din ce în ce mai sărace. După datele relevate în Strategia europeană de
securitate din 2003, anual, mor de foame sau de malnutriţie în jur de 45 de milioane
de oameni.
Fenomenul actual al corupţiei, consideră Michael Johnston, are trei implicaţii
majore:
- generarea unei mişcări generale către liberalizarea şi privatizarea activităţii
economice;
- stimularea activităţii profitabile a companiilor care îşi au sediile în ţările
bogate şi operează în alte ţări, mai ales în zona ţărilor sărace sau în curs de dezvoltare;
- producerea unor efecte care pun în discuţie problema consensului.
Prima implicaţie – cea de generare a unei mişcări generale către liberalizarea
şi privatizarea activităţii economice – constituie, după părerea noastră, o agresiune
împotriva statului, ca principal responsabil şi gestionar al situaţiei economice,
financiare, politice şi sociale din ţara respectivă. Această afirmaţie este justificată
de efectele dezastruoase pentru unele ţări produse de privatizările forţate, fără nicio
raţiune şi fără nicio noimă, de recenta criză şi de situaţia gravă a unor ţări ajunse,
în doar câţiva ani, la dezechilibre dramatice, la sărăcie lucie şi chiar la faliment.
Desigur, situaţia gravă a unora dintre state – îndeosebi a celor prost guvernate – are
cauze mai complexe, dar, după cum o demonstrează numeroase exemple, unul dintre
suporţii degradării rapide a situaţiei în ţările respectivă a fost şi este constituit din
fenomenul corupţiei.
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Corupţia este, deopotrivă, cauză şi efect al deteriorării situaţiei unei ţări,
unui grup, dar ea nu trebuie privită şi analizată de sine stătător, în afara contextului
economic, financiar, politic şi social.
Într-un fel, această mişcare generalizată de liberalizare şi privatizare a activităţii
economice are cauze obiective. Este vorba de impactul foarte rapid, aproape brutal
al noilor tehnologii asupra activităţii economice, de transnaţionalizarea, prin efectul
de reţea, a activităţilor de tip economic, de modalităţile de finanţare, de apariţie şi
proliferarea multinaţionalelor şi de ofensiva acestora împotriva economiilor naţionale
etc. Constatăm că, în ultimele decenii, avem, de-a face cu deznaţionalizarea şi
internaţionalizarea economiilor naţionale, cu alte cuvinte de scoaterea semnificativă
a statului din viaţa economică şi chiar de pe piaţa economică şi transformarea lui întrun administrator incomod de taxe şi impozite. În aceste condiţii, are loc spolierea lui
de puterea economică, în favoarea acestor uriaşe reţele şi a marilor centre de putere
economică şi financiară şi transformarea lui într-un instrument al puterii de reţea.
Fenomenul de deznaţionalizare accentuată (şi chiar completă) a economiilor
naţionale, de scoatere a statului din atribuţiile sale economice directe este un efect
al noii puteri şi, pe cale de consecinţă, generează o nouă formă de mare corupţie, pe
care, în capitolele anterioare, am denumit-o corupţie politică (la nivel decizional) şi
strategică (la nivelul angajării, pe termen lung, într-o concepţie extinsă, a forţelor,
mijloacelor, acţiunilor şi resurselor pentru realizarea unor obiective generate de
fenomenul corupţiei şi nu de interesul strategic naţional). Astfel de obiective ţin nu
atât de procesul obiectiv al globalizării, cât mai ales de acumularea primitivă de
putere şi bogăţie, îndeosebi prin spolierea şi îndatorarea pe termen lung a statelor,
a tuturor statelor. Corupţia politică nu este, totuşi, capul de afiş al fenomenului
corupţiei, chiar dacă ea vizează nivelul decizional. Corupţia politică este un efect
al tranşării puterii financiare şi economice, întrucât, se ştie, resursele sunt cele care
susţin puterea. Aşadar, interesul – acela de a avea şi a acapara puterea (de regulă,
în folos personal, de castă, de clasă, de partid, de grup, dar nu numai) – generează
o politică strict condiţionată, dar deturnată de la esenţa a ceea ce, cândva, însemna
politeia (voinţa cetăţii, interesul cetăţii). Această politică deturnată nu poate exista
însă în afara cetăţii şi a lanţului de cetăţi.
Avem de-a face cu o construcţie diabolică. Ea este de fapt o construcţie-vâsc,
o construcţie parazită ce nu poate exista decât pe trunchiul care are suficientă sevă,
dar şi locuri vulnerabile în care se poate infiltra şi rodi fenomenul corupţiei, cel care
se hrăneşte şi proliferează pe acest trunchi, dar nu poate exista fără el.
Cele mai multe dintre companiile care participă la procesul de
transnaţionalizare şi de generare a efectului de reţea în economie îşi au sediile în
ţările bogate. În unele dintre aceste ţări, s-a ajuns până acolo încât mita care era
plătită de aceste companii pentru coruperea unor personalităţi importante din ţările în
care îşi constituiau filiale era redusă din cotele de impozit ale companiilor respective.
Avem astfel de-a face cu complicitatea unora dintre guvernele statelor puternice la
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acţiunile unor companii pentru câştigarea unor afaceri în diferite ţării, cu controlul şi
acapararea puterii economice din acestea, mai ales acolo unde este vorba de resurse
şi de pieţe.
În aceste situaţii, corupţia devină o formă a războiului disimetric şi asimetric,
care tinde să înlocuiască din ce în ce mai mult raporturile de putere militară cu cele
de putere financiară şi economică. Desigur, puterea militară aparţine, cu predilecţie
statului (nu există armate în afara statelor!), în timp ce puterea economică şi
financiară şi-a creat elemente şi structuri care se situează şi în afara statelor şi care,
adesea, scapă controlului statelor. Marea finanţă joacă aici un rol foarte important.
Sistemul financiar actual stimulează îndatorarea ţărilor şi cetăţenilor pe termen lung,
ca modalitate de dezvoltare economico-socială, reducerea deficitelor bugetare şi
echilibrarea balanţelor etc. Acest lucru nu se poate însă realiza, pentru că mecanismele
sunt dificile şi determină evoluţii imprevizibile care duc la crize, de tipul celei
declanşate în 2008. Unele state par a nu se sinchisi de creşterea datoriei lor publice
şi private, iar altele, sub presiunea FMI şi a băncilor de la care se împrumută pentru
a supravieţui, se afundă tot mai mult într-un proces pe care nu-l mai pot controla.
Fenomenul corupţiei este prezent şi el masiv în acest mecanism, mai ales la
nivelurile foarte mari ale deciziei politice şi strategice. Unele dintre statele puternice,
dar şi dintre instituţiile financiare care nu se supun controlului statelor beneficiază de
această situaţie şi nu se dau în lături de la niciunul dintre mijloacele posibile – legale
sau ilegale – inclusiv de la cele ale corupţiei pentru a realiza scopurile şi obiectivele
pe care şi le propun cercurile dominante.
Corupţia – chiar dacă, aşa cum spuneam mai sus, devine o armă în războiul
disproporţionat şi/sau asimetric – nu este doar un instrument la îndemâna statelor
puternice, a companiilor, instituţiilor financiare şi gestionarilor de reţele, ca să
le spunem aşa, ci şi o realitate complexă şi complicată care afectează, practic,
într-o formă sau alta, toate ţările din lume. Cu alte cuvinte, problema este aceeaşi
pretutindeni şi nu putem stabili cu claritate cine anume generează corupţia, care sunt
cauzele şi rădăcinile ei adânci şi unde sunt acestea situate.
Problema corupţiei este aceeaşi pretutindeni. Fără îndoială, corupţia este
nocivă. Ea întârzie dezvoltarea, creează situaţii complicate, viciază societatea,
distruge valorile, deturnează interesele. Abordarea problematicii analizării,
cunoaşterii şi combaterii corupţiei este însă mult prea generală şi mult pre
generalizată, scăpându-se nuanţele. Modul actual de abordare este mai mult
cel al percepţiei corupţiei, al atitudinii faţă de ea, al asamblării „trusei de unele”
şi nu se ajunge decât foarte mică măsură în domeniul esenţial şi anume la acela
al acţiunii propriu-zise, adică al politicilor, strategiilor, operaţiunilor şi acţiunilor
efective de identificare, analizare, cunoaştere şi combatere a cauzelor fenomenului şi
nu doar a unora dintre efecte. Desigur, s-ar putea spune că fenomenul este mult prea
complex, prea extins, caracatiţa fiind uriaşă, pentru a putea fi cunoscut şi combătut
cu uşurinţă, general sau punctual. Acţiunile pe plan general sunt ineficiente, iar cele
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punctuale rezolvă un caz şi apar zeci de alte cazuri care se folosesc, în proliferarea
lor, de efectele şi de „lecţiile învăţate” (desigur, în avantajul corupţiei) ale cazurilor
soluţionate.
Lumea întreagă este coruptă, chiar dacă majoritatea indivizilor, care, probabil,
reprezintă 90 % din populaţia globului, nu sunt. Dar şi acestea sunt aserţiuni
discutabile, întrucât nu se poate face o statistică a corupţilor, coruptibililor şi restului
cetăţenilor curaţi ca lacrima de pe acest pământ. Fenomenul este, în general, cenuşiu
şi, în particular, cameleonic şi pervers. Scopul scuză mijloacele, dar nu ajută cu nimic
la rezolvarea problemelor, ci la multiplicarea lor…
Cea de a treia implicaţie a acestui fenomen, în opinia lui Johnston, o
reprezintă producerea unor efecte care pun în discuţie problema consensului.
Toată lumea este de acord că efectele corupţiei întârzie procesul de dezvoltare. De
asemenea, toată lumea este de acord că, în cadrul perspectivelor consensului, politica
şi statul au fost şi sunt considerate ca impedimente în procesul liberalizării economice.
Adesea se spune că statul nu are ce să caute în domeniul economic, întrucât, în afară
de faptul că este un prost administrator, va fi totdeauna greoi, birocrat, lipsit de
flexibilitate şi de iniţiativă, ceea ce este incompatibil cu domeniul economic şi cu
cel financiar, unde iniţiativa privată este esenţială. Dar criza financiară declanşată în
2008 a obligat numeroase state să intervină masiv în folosul băncilor şi societăţilor
private, pompând sume uriaşe în acestea. Spre exemplu, guvernul Statelor Unite
ale Americii a intervenit, în folosul băncilor, cu 781 de miliarde de dolari, ceea ce
reprezintă mai mult decât suma alocată cheltuielilor militare pe un an, care, pentru
2010, au atins cifra de 698,281 miliarde dolari.
În urma recentei crize, se pare că economia americană renunţă la modelul
Milton Friedman (piaţa liberă).şi începe să cocheteze cu intervenţionismul.
Ideile intervenţioniste ale lui James Tobin, laureat al premiului Nobel, încep să
prindă contur. Cu alte cuvinte, John Maynard Keynes revine în contemporaneitate.
Preşedintele american Barak Obama a semnat un plan de stimulare economică în
valoare de 787 de miliarde de dolari.
Această criză dovedeşte încă 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 de opţiunile Fed de stimulare a economiei.
Rata optimă a şomajului, susţine 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 susţinea că trebuie reduse taxele,
liberalizată piaţa şi efectuat un control strict al banilor pompaţi în economie. Cei
care urmează linia lui Tobin consideră că guvernul trebuie să intervină în economie,
inclusiv prin intermediul pachetelor de stimulare a cheltuielilor.
Desigur, influenţa ideilor lui Tobin este foarte mare la Washington, dar nu
chiar atât de mare precum şi-ar dori adepţii acestuia. Richard Levin, preşedintele
Yale University, afirmă că, în cadrul programului de simulare fiscală al administraţiei
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Obama, ar fi fost de dorit să fie mai puţine reduceri de taxe şi o implicare mai puternică
în crearea de noi locuri de muncă.
Criza a dovedit încă odată că speculaţiile financiare, aplicarea unor teorii
rigide, liberalizarea haotică a pieţei, creşterea excesivă a consumului, lipsa unor
politici economice şi sociale echilibrate pot duce la desfăşurări dramatice, la prăbuşiri
spectaculoase ale puterii şi la dezechilibre greu de gestionat.
Pe acest fond, fenomenul corupţiei proliferează. Aici nu mai poate fi vorba de
consens. Cele două pachete de teorii fundamentale privind dezvoltarea economică
şi soluţionarea situaţiilor de criză – intervenţionismul şi neamestecul statului în
probleme economice şi financiare – sunt departe de a justifica sau stimula consensul.
Între cele două teorii nu există, desigur, o doar o ruptură strategică, ci şi anumite punţi
care nu exclud consensul pentru soluţionarea unor probleme ce ţin de managementul
politic, economic şi financiar şi, pe această bază de controlul corupţiei, dar nici nu îl
presupun.
Consensul uniformizează atitudinea, pe când fenomenul corupţiei, chiar dacă,
în linii mari, este acelaşi pretutindeni, va scăpa totdeauna abordării consensuale, deşi
numai o astfel de abordare poate duce la eradicarea sau măcar la reducerea lui. Acesta
este unul dintre marile paradoxuri generate de societatea în care trăim, de modelul
economic şi financiar pe care îl urmăm. De fapt, niciunul dintre modelele economice
folosite de-a lungul istoriei – nici măcar cel al Greciei din epoca lui Pericle, unde
pungaşii şi tiranii erau ostracizaţi – nu a reuşit să permită eradicarea fenomenului
corupţiei.
Totuşi, corupţia rămâne unul dintre cele mai nocive fenomene care macină
societatea omenească, iar prosperitatea unui stat este şi va fi totdeauna invers
proporţională cu fenomenul corupţiei. De aici nu rezultă că statele unde nu există
corupţie sau unde corupţia este un fenomen de mică amploare şi de joasă intensitate
sunt, ipso facto, şi state prospere. Prosperitatea cere mult mai mult decât eradicarea
corupţiei, dar eradicarea corupţiei sau măcar controlul ei semnificativ, este obligatorie
pentru asigurarea securităţii punerii în operă ale unor programe corecte şi coerente de
dezvoltare durabilă.
Corupţia nu ţine seama decât în foarte mică măsură şi selectiv de organizarea
statului, de regimul politic, de măsurile care se iau pentru dezvoltare sau pentru
îmbunătăţirea relaţiilor cu alte state. Ea are marea capacitate de a se adapta regimului
politic, juridic, economic, social şi de altă natură, de oameni şi de împrejurări,
strecurându-se, ca apa, pe oriunde găseşte o fisură.
În toate statele din lume există, într-o formă sau alta, fenomenul corupţiei şi el
este perceput ca atare. Transparency International prezintă un tabel cu 178 de state
în care evaluarea percepţiei acestui fenomen, pentru anul 2010, (apreciată cu cifre de
la 1 la 10, nivelul maxim al percepţiei corupţiei fiind 1, iar lipsa totală corupţiei 10).
În acest tabel, prezentat în referatul anterior, în Somalia, stat cvasicorupt, indicele
de percepţie a corupţiei (IPC) este de 1,1, la polulopus situându-se Danemarca,
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Noua Zeelandă şi Singapore, cu un IPC de 9,3. Statele Unite ale Americii, ţara cele
mai avansate democraţii, are un IPC de 7,1, iar China, unul de 3,5, în timp IPC, în
România, este de 3,7.
Nu putem evalua cu preciziei nivelul corupţiei numai după indicele de percepţie
a acesteia, dar alte măsurători mai eficiente, în afară de alţi doi indicatori – Barometrul
Global al Corupţiei (BGC) şi Indicele Plătitorilor de Mită (IPM) – nu există. Aceşti
trei indicatori aduc însă în atenţie acest fenomen. Noi considerăm că sunt necesare
noi metodologii de identificare, analiză şi cunoaştere a acestui fenomen. Datele
privind simpla percepţie sau evaluările pe bază de interviuri asupra unor persoane
şi de efectuare a unor sondaje nu sunt suficiente. Desigur, s-ar putea obiecta că nici
pentru alte domenii nu există metodologii foarte eficiente de evaluare, prognoză şi
eradicare, nici baze de date suficiente şi nici un suport consistent de lecţii învăţate
(trafic, migraţiune ilegală, crimă transfrontalieră organizată etc.). În domeniile
enunţate în paranteza de finele frazei anterioare, s-a acumulat totuşi o experienţă,
iar statul este, în linii mari, în măsură să le gestioneze. Oricum, aceste domenii, deşi
sunt, într-o formă sau alta, conexate şi la domeniul corupţiei (corupţia însăşi poate
fi considerată ca făcând parte din criminalitatea organizată transfrontalieră), acest
fenomen necesită o abordare cu totul specială, întrucât are cauze, evoluţii, implicaţii
şi conotaţii deosebite şi pe termen lung.
1.1. În statele totalitare
Corupţia afectează, în primul rând, statul şi, prin acesta, viaţa întregii societăţi.
Ea se manifestă mai ales în afacerile cu statul şi vizează coruperea, de către cei
interesaţi (persoane sau structuri din alte state, din marea finanţă, din multinaţionale,
diferite firme, magnaţi, moguli, patroni, şefi de partide, afacerişti, speculanţi din ţară
sau din afară etc.) a unor demnitari şi a unor funcţionari publici, pentru obţinerea
unor contracte avantajoase, în schimbul unor sume de bani (mită, comision), terenuri
şi tot felul de alte avantaje. Însuşi termenul de „comision” reprezintă o modalitate de
infiltrare „legală” şi „legitimă” a acestui fenomen în viaţa publică şi privată.
Pornind de la această aserţiune, un stat puternic n-ar trebui să poată fi penetrat
de fenomenul corupţiei.
Ce înţelegem însă prin noţiunea „stat puternic”? Un stat cu o administraţie
ierarhică, rigidă, de tip militarizat sau apropiată acestuia, cu structuri foarte precise
şi activităţi riguros planificate? Un stat cu o administraţie de tipă autoritar, totalitar,
dictatorial? Un stat cu resurse naturale care obţine din ele tot ce-i trebuie pentru a fi
foarte bogat, aşa cum este Kuweitul? Un stat cu o armată foarte puternică, dar cu un
regim democratic, nevoit să fie tot timpul cu „glonţul pe ţeavă”, aşa cum este Israelul?
O superputere solitară, aşa cum este, la ora actuală, superputerea americană? Un stat
totalitar, dar cu un regim financiar şi economic de construcţie cu totul specială, aşa
cum este China? Un stat bogat, precum Libia, condusă de un dictator, care, la ora
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actuală, se află în plin război civil gestionat de NATO?
O analiză atentă a statelor şi a relaţiilor dintre ele aduce anumite aspecte
(discutabile, desigur) şi asupra fenomenului corupţiei. Pentru că, aşa cum afirmam
în paginile anterioare, fenomenul corupţiei nu este unul de tip sistemic, rigid, cu
coordonate precise, ci unul procesual complex, adaptabil la orice fel de situaţia,
aşa cum este, dealtfel, fiinţa umană. Omul trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea şi pe
Muntele Himalaya, şi la polul Nord, şi la Ecuator şi în dictaturile de tip comunism, şi
în cele de tip fascist, şi în state democratice, şi în state prospere, şi în stat eşuate, şi pe
planeta Marte (dacă va ajunge acolo), şi pe lună şi pe staţiile interplanetare, oriunde.
Este greu de găsit explicaţii şi formule pentru realităţile deja existente şi pentru
raporturile lor cu fenomenul corupţiei. În mod normal, în statele de tip totalitar,
corupţia ar trebui să fie minimă, întrucât totul este planificat, reglementat, iar dictatorul
(regimul dictatorial) nu permite nici un fel de mişcare şi de activitate fără ştiinţa
şi fără aprobarea sa. Activitatea financiară, cea economică, cea educaţională, cea
socială, cea culturale şi cea informaţională etc. sunt patronate de la centru, iniţiativa
este controlată, iar accesul la posturi-cheie se face după criterii foarte riguroase. În
astfel de state, nu există crize soldate cu desfiinţarea locurilor de muncă, nu există
şomaj, nu există afaceri – statul este primul, unicul şi singurul afacerist –, nu există
afaceri ale unor firme private cu statul etc. Şi totuşi, şi în statele totalitare de tip
socialist au existat aspecte ale fenomenului corupţiei, stimulate mai ales de regimul
excesiv birocratic, de terorismul de stat şi de lipsa libertăţii individuale.
Corupţia în sistemele totalitare de tip comunist (socialist) au avut şi alte
caracteristici decât cele obişnuite. Aceste state, cu excepţia Coreii de Nord, nu mai
există. De aceea, studierea corupţiei din statele care au falimentat la finele secolului
al XX-lea nu este interesantă decât pentru a înţelege mecanismele acelui tip de
dictatură, de la prima sa formă, cea de „dictatură a proletariatului” (care era doar o
metaforă) la cea de dictatură personală a unui preşedinte (cu întregul său sistem de
conducere), ales democratic din patru în patru ani, dar rămas în funcţie pe viaţă…
Principalele caracteristici ale corupţiei din acele sisteme rezultă din principalele
caracteristici ale sistemului. Aşa cum spunea, întrucât corupţia este, deopotrivă, o
realitate, o vulnerabilitate şi un „modus vivendi” al societăţii omeneşti organizate,
competiţionale şi concurenţiale, ea se adaptează tipului de societate, conducerii
politice şi condiţiilor concrete generate de acel tip de societate.
Şi în statele totalitare socialiste (contradicţie în termeni, întrucât, în mod
normal, un stat socialist n-ar trebui să fie sub nicio formă totalitar, adică dictatorial,
tocmai pentru că ar trebui să fie socialist), fenomenul corupţiei s-a manifestat la
toate nivelurile: politic, strategic, operaţional şi tactic, în componenta sa globală sau
internaţională şi în componenta sa internă.
S-ar putea spune că, în regimul socialist, corupţia politică – deşi dimensiunea
politică era extrem de rigidă, fiind vorba de un singur partid cu o singură doctrină,
cea comunistă – ocupa locul central în sistemul relaţiilor la vârf, dar şi în sistemul
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relaţiilor internaţionale. Cu toate că, între cele două sisteme – cel capitalist şi cel
socialist –, exista o crevasă ireconciliabilă, ele coexistau şi încercau să se erodeze
reciproc. Socialismul încerca să stimuleze mişcarea muncitorească şi sprijine partidele
comuniste din ţările vestice şi din cele ale Lumii a treia, în timp ce capitalismul,
îndeosebi prin Statele Unite, au aplicat aşa numita strategie a îndiguirii, care a
folosit toate formele şi formulele posibile pentru îngrădirea arealului comunist şi
compromiterea acestuia, de la embargoul tehnologic la atacul politic şi compromiterea
guvernărilor de tip socialist-comunist, inclusiv prin coruperea unor conducători de
stat şi a unor personalităţi importante şi chiar prin transformarea unora dintre ei în
agenţi de influenţă. E drept, în aceste regimuri nu au existat cazuri spectaculoase,
mediatizate intens, de mare corupţie, aşa cum au existat, spre exemplu, la nivelul
conducerii americane, dar corupţia din statele socialiste era intrinsecă sistemului,
prin acceptarea regimurilor de austeritate şi prin impunerea unor criterii politice de
selectare a elitelor şi, în general, a clasei conducătoare.
De la dictator în jos, toată lumea se conforma, dar în relaţiile internaţionale,
se făceau multe compromisuri, mai ales când era vorba de vânzare de armament, de
spionaj economic, de asimilare de tehnologie de vârf.
Totuşi, regimul de tip socialist nu era unul de tip corupt. Mica corupţie care se
manifesta şi în acest regim era una de tipul nepotismului, serviciului contra serviciu,
mitei mărunte pentru un post sau pentru un pachet de carne, pentru trecerea unui
examen sau pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ superior unde concurenţa
era acerbă.
Nivelul de corupţie al statului nu se poate spune că era unul foarte ridicat,
dar fiinţa comunistă, datorită lipsurilor şi restricţiilor grave în care trăia şi, mai
ales, lipsei de libertate individuală, în pofida asprimii legii pentru fapte de corupţie,
era una de tip coruptibil. Acesta este un alt paradox al fenomenului corupţiei din
perioada existenţei arealului statelor socialiste.
De fapt, însăşi acţiunea de distrugere a comunismului s-a bazat, în mare
măsură, pe acordul cu această acţiune a unor dintre personalităţile din rândul statelor
socialiste, inclusiv a unor conducători importanţi, cum a fost, spre exemplu Mihail
Gorbaciov. Chiar dacă, prin destrămarea imperiului sovietic, Rusia, spre exemplu,
urmărea alte obiective strategice decât cele pe care le urmărea SUA prin strategia de
îndiguire a comunismului, acest proces s-a produs în primul rând printr-o implozie,
iar implozia a rezultat din finalul unei epoci autocompromise, care a generat un tip
special de compromis şi de corupţie, corupţia prin acceptanţă a non-libertăţii.
Acest tip nou de corupţie – corupţia prin acceptanţă a non-libertăţii – a
fost şi este, de fapt, un suport pentru marea corupţie din statul totalitar, unde se
manipulau, deopotrivă, bani, averi uriaşe, privilegii, putere şi influenţă. Recentul
eşec al dictaturilor din statele nord-africane – Egipt, Libia, Tunisia etc. – arată că
şi aici s-a atins un nivel de incompetenţă, ca s-a fracturat grav un sistem, că nu mai
există un întreg, că procesul a ajuns la limită, iar căile prin care s-a ajuns aici au
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fost cel puţin două: presiunea externă şi corupţia internă. O analiză pe care o face
Johnston pornind de la un documentar foarte consistent şi de la o literatură bogată
cu privire la fenomenul corupţiei din China arată cât de complexă poate fi corupţia,
chiar şi pentru o ţară cu regim autoritar.
În octombrie 1949, când a fost proclamată Republica Populară Chineză,
eradicarea corupţiei era deja o prioritate. Dar a rămas tot aşa. Şi în China, ca mai
peste tot în ţările cu regim comunist, existau favoritisme, iar rapoartele spuneau
altceva decât realităţile. Această situaţia nu ducea însă la îmbogăţirea cuiva, ci doar
la evitarea pedepselor şi presiunilor, la crearea unui spaţiu foarte fragil de siguranţă.
Ca peste tot, şi aici corupţia era considerată o rămăşiţă a regimului politic anterior,
a feudalismului şi burgheziei. Metodele de combatere a corupţiei erau impregnate
puternic de propagandă. Strategiile anticorupţie erau destul de numeroase şi de
spectaculoase. Spre exemplu, pe la începutul anilor ’950, au existat unele strategii
de tipul: „Cele Trei Anti” (anti-corupţie, anti-risipă, anti-birocraţie) şi „Cele Cinci
Anti” (anti-mită, anti-evaziunea fiscală, anti-furt din proprietatea statului, antifraudarea contractelor guvernamentale şi sustragerea de informaţii economice),
precum şi campania din anii 960, „Cele Patru Operaţiuni de Curăţire” (administrarea
proprietăţii colective).
În 1978, guvernul a liberalizat oarecum piaţa şi au fost permite, ca şi în România
acelor ani, unele mici afaceri familiale, anumite întreprinderi au căpătat mai multă
autonomie. S-au propus chiar şi unele scheme în are cetăţenii puteau deveni acţionari
ai întreprinderilor de stat. Acest amestec între public şi privat a facilitat, între altele
şi extindere fenomenului corupţiei, chiar dacă creşterile economice deveniseră
spectaculoase (10%). S-a creat un conflict între producţia planificată şi piaţă. Mulţi
manageri au evitat producţia planificată şi au intrat direct în piaţă.
Descentralizarea a favorizat creşterea, dar şi evitarea controalelor şi
proliferarea corupţiei la toate nivelurile. Corupţia a atins cote imposibil de estimat,
pe la mijlocul anilor ’90, dar ţara nu este coruptă, iar efortul de combatere a corupţiei
este remarcabil. Numai în 2001, spre exemplu, parchetele populare ale statului s-au
ocupat de 36.477 de cazuri de corupţie, în valoare totală de 4,1 miliarde de yuani,
implicând 40.195 de persoane.
China a schimbat regulile, a permis corelarea sistemului privat cu cel public,
conceptele de tip socialist cu cele de tip capitalist, a liberalizat piaţa, fără să renunţa
la economia planificată şi la control. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în lume,
dar, evident, şi efectele sunt greu de anticipat, inclusiv în ceea ce priveşte corupţia. În
China se vorbeşte în prezent de ilegalităţi de tipul speculei, şantaj, operaţiuni ilegale
cu valută, contrabandă, afaceri cu bunuri contrafăcute, evaziune fiscală, specula cu
bilete la spectacole, jocurile de noroc, cămătăria, prostituţia.
Este, de asemenea,vorba de moguli oficiali. Unii dintre aceştia sunt membri
de partid, persoane importante. În general, cei care vor să facă afaceri îşi caută un
protector. Birocraţia este extrem de ridicată, iar afaceriştii au nevoie de siguranţă şi
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de un minim de asigurare că afacerea poate să meargă. Uneori, mita să dă în mod
făţiş.
1.2. În statele democratice
Este foarte posibil ca, în statele de tip autoritar-totalitar, să existe tot atâta
corupţie ca în statele democratice sau în cele ale Lumii a treia, sau chiar mai
multă, pentru că, de foarte multe ori, corupţia este direct proporţională cu Puterea,
dar modalităţile prin care ea este identificată, analizată şi evaluată sunt mult mai
restrictive în regimurile totalitare. Din această cauză, corupţia, în statele de tip
autoritar sau totalitar este una de tip închis, rigid şi cameleonic, adaptată perfect la
tipul de societate controlată, la presiunile care se exercită aici.
Statele democratice – în general, transparente la semnificaţie, deschise spre
comunicare şi flexibile la dinamicile politice, economice, sociale, informaţionale etc.
– ar trebui să asigure condiţii pentru ca fenomenul corupţiei să fie redus la maximum
şi chiar eradicat. Pentru că, acolo unde există respectul legii, iar legea respectă
condiţia umană, nu există şi nu ar trebui să existe loc pentru corupţie şi afaceri
ilegale. Puterea democratică nu este absolută, discreţionară şi necontrolabilă, ci una
funcţională, integrată în realitatea economică şi socială, capabilă de performanţă prin
implicare, printr-un feed-back operaţional şi eficient. Realitatea este însă cu totul
alta. Şi în societăţile de tip democrat, ca şi în cele totalitare, Puterea nu este chiar la
îndemâna oricui. Şi oricum, mendrele ei şi mai ales efectele ei sunt generatoare şi
aici, ca în oricare alt tip de societate neutopică, de fenomene care favorizează actul
corupt. În statele democratice, puterea nu se confiscă, dar există o competiţie acerbă
pentru putere şi influenţă.
Atât în interiorul statului, cât şi în relaţiile internaţionale, competiţia
pentru putere şi influență generează, în afară de legi şi proceduri care să asigure
corectitudinea, legalitatea şi legitimitatea în astfel de relaţii, şi politici şi strategii
disimetrice şi asimetrice, întrucât, de foarte multe ori, scopul stabilit şi obiectivul
propus sunt considerate ca fiind mult mai importante decât legalitatea şi corectitudinea.
Totdeauna sunt şi vor fi oameni, grupuri de interese, instituţii de tot felul, firme, state
şi chiar organizaţii internaţionale, ca să nu mai vorbim de reţele transfrontaliere ale
traficanţilor, crimei organizate şi terorismului, care sunt interesate în a-şi consolida
puterea, în a obţine bani şi, pe această cale, putere discreţionară şi influenţă.
Această competiţie acerbă generează totdeauna şi corupţie. Existenţa unui
singur partid, în statul de tip socialist, nu a rezolvat nici pe departe problema puterii
politice – care a devenit putere dictatorială şi discreţionară, în numele poporului,
evocată, iniţial, nemetaforic, ca dictatură a proletariatului, dat totdeauna în folosul
unor persoane sus-puse, care au confiscat Puterea –, nici problemele economice şi
sociale, fiecare om căutând să aibă cât mai mult şi, dacă se poate, cu cât mai puţin
efort, eventual, prin maşinaţiuni de tot felul.
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În statul de tip democrat, intersecţia dintre domeniul public şi cel privat
devine cel mai favorabil mediu de proliferare a fenomenului corupţiei, întrucât aici
competiţia este acerbă. Activităţile tradiţionale specifice procesului de reformă –
societatea democratică se află într-un proces continuu de modernizare şi de reformă
– sunt următoarele:
- serviciul public;
- alocările bugetare;
- managementul financiar.
Toate aceste tipuri de activităţi generează o competiţie nu totdeauna corectă
pentru a obţine, pe de o parte, contracte, bani şi influenţă şi, pe de altă parte, accesul
semnificativ (dacă se poate neîngrădit) la resurse, inclusiv la cele bugetare.
Locul unde apare şi proliferează fenomenul corupţiei este, aşa cum am afirmat
mai sus, cu predilecţie cel situat la intersecţia dintre domeniul public şi cel privat.
Mai exact, la confluenţa dintre administraţie şi mulţimea de firme şi societăţi de tot
felul din sectorul privat. Grafic, acel loc ar putea fi reprezentat ca în Fig. nr. 1
Figura nr. 1 Zona de intersecţie (ZI) a domeniului public cu sectorul privat

Domeniu
public

Sectorul
privat

Zona în care se efectuează achiziţii, contractări,
acordare a licenţelor, realocarea terenurilor, acordarea
autorizaţiilor de funcţionare de tot felul etc.
Ambele domenii sunt reglementate prin legi, dar funcţionarea efectivă
a relaţiilor dintre aceste instituţii generează un spaţiu de intersecţie pe care,
administraţia şi firmele care fac contracte cu statul caută să-l folosească în modul
cel mai eficient posibil în folos propriu, inclusiv prin eludarea legii sau la limita
permisivităţii acesteia. Desigur, nu administraţia, în ansamblul ei – care nu are
identitate foarte precisă –, ci anumiţi funcţionari publici, primari, persoane care se
află în unele posturi-cheie în punerea în aplicare a legilor şi reglementărilor privind
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domenii foarte importante cum ar fi: achiziţiile, contractările, alocarea resurselor
bugetare etc.
Cauzele pentru care, la intersecţia dintre domeniul public şi sectorul privat, se
creează un spaţiu favorabil fenomenului corupţiei sunt multiple. Noi considerăm că,
printre cele mai importante, pot fi situate şi următoarele:
- presiunile disimetrice şi asimetrice ale procesului obiectiv de reformare şi
de modernizare;
- disimetria (disproporţionalitatea) economică şi socială gravă;
- asimetria economică şi socială semnificativă;
- anomia socială în creştere;
- excesul de reglementări, stufărişul legislativ, adică redundanţa legilor,
dincolo de limita necesară stabilităţii;
- imperfecţiunile legii;
- imperfecţiunile şi capcanele pieţii libere;
- lăcomia unor persoane;
- interesele unor partide politice, angajate în competiţia pentru putere, care au
nevoie de numeroase resurse financiare, adesea, obţinute cu orice preţ;
- existenţa unei clientele a puterii politice şi datoria pe care cei aflaţi la putere
o au faţă de finanţatorii puterii centrale şi, mai ales, locale;
- acţiuni ale opoziţiei pentru a face rost de finanţare a eforului de a câştiga
alegerile şi, deci, puterea;
- existenţa şi proliferarea unor reţele ale mafiei locale, centrale şi transfrontaliere
şi a unor activităţi de spălare a banilor;
- interesele unor baroni locali şi ale altor parveniţi care vor să acumuleze, în
timp scurt, averi fabuloase şi resurse cu ajutorul cărora să corupă şi să controleze
puterea locală şi centrală;
- interese ale unor grupuri de interes, ale unor reţele ale criminalităţii
organizate interne şi transfrontaliere şi ale altor categorii de persoane, inclusiv ale
unor infractori;
- situaţia economică precară, lipsa locurilor de muncă şi dependenţa de
economia subterană;
- sărăcia;
- lipsa de responsabilitate a decidentului politic;
- lipsa unei culturi politice, democratice şi statale atât la cei care fac parte din
clasa politică şi din elita locală, cât şi la marea majoritate a populaţiei;
- lipsa completă sau ignorarea cu bună ştiinţă, de către decidentul politic, a
expertizei politice, economice, sociale, informaţionale strategice, operaţionale şi
tactice;
- toleranţa excesivă, indiferenţa şi spiritul de gloată impuse populaţiei şi
acceptată de aceasta;
- lipsa aproape completă, în rândul populaţiei, a unei culturi a democraţiei, a
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mişcărilor sociale şi a responsabilităţii fiecăruia pentru apărarea drepturilor sale etc.
Toate aceste cauze sunt intrinseci unei societăţi care nu a avut mecanismele
necesare pentru a rezista presiunilor externe şi interne specifice perioadei de trecere
de la un tip de societate la alt tip de societate, de realizare a unor reforme în cadrul
aceluiaşi tip de societate sau de soluţionare a problemelor destul de complicate sau,
în orice caz, foarte dinamice ale guvernării şi relaţionării sectorului public cu cel
privat şi cu mediul internaţional, în toate componentele sale.
Corupţia este un fenomen complex, care nu poate fi redus, după opinia
noastră, la lăcomia unor oameni şi la vulnerabilităţile şi sensibilităţile Puterii.
Cauzele complicate ale acestui fenomen se află, în primul rând, în natura societăţii
umane, în modul în care este constituită, gestionată şi folosită Puterea, dar şi în
structura, mecanismele şi modul de funcţionare a Puterii. Până în momentul de faţă,
nicio societate de pe planeta Pământ (desigur, dintre cele cunoscute) nu a reuşit să
lichideze sau să controleze pe deplin acest fenomen. De aici nu rezultă că fenomenul
corupţiei este o fatalitate, că, orice am face, nu putem scăpa de el, ci doar că natura
societăţii umane, aşa cum s-a constituit ea de-a lungul timpurilor, nu a reuşit să
iasă din conflictualitate, să genereze o cultură a armoniei economice şi sociale
dinamice, responsabilitate, coerenţă deplină şi gestionare benefică şi pe termen lung
a conflictualităţii.
În figura nr. 2 prezentăm Zona Zero a Fenomenului Corupţiei (ZZFC)

D

A

B
ZZFC

C
Figura nr. 2 Zona Zero a Fenomenului Corupţiei situată la intersecţia celor
patru domenii (A, B, C şi D)
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La intersecţia celor patru domenii importante (A – Domeniul public, B –
Domeniul privat, C – Companii străine cu reşedinţa în state puternice, şi D – Marea
finanţă, paradisurile fiscale, reţelele transnaţionale) se produce o zonă de impact
maxim, pe care propunem să o denumim Zona critică, sau Zona Zero a Fenomenului
Corupţiei (ZZFC). Această zonă cumulează tot ce există în acest fenomen şi
reprezintă un fel de sinteză, de esenţă, de chintesenţă a fenomenului corupţiei. De
aceea, în studierea, analizarea şi combaterea fenomenului corupţiei, avansăm ideea
că de aici trebuie pornit.
1.3. Un posibil model de analiză a fenomenului corupţiei
Având în vedere complexitatea şi dificultatea cercetării cunoaşterii acestui
fenomen complicat al corupţiei, propunem un model de analiză, bazat, în primul
rând, pe identificarea, definirea, evaluarea şi prognozarea interdependenţelor şi a
principalelor caracteristici ale fiecăruia dintre cele patru domenii în ceea ce priveşte
interesele şi acţiunile generatoare de corupţie, astfel:
A – Domeniul public
Să presupunem (pentru ilustrarea modelului) că A ar avea, printre altele,
următoarele caracteristici:
a1. – interese posibil preferenţiale ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia) pentru a satisface nevoia comunităţii locale
de modernizare a infrastructurii şi a trage foloase din aceasta;
a2. – interese posibil preferenţiale ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia) pentru a satisface nevoia de construire a
unor obiective economice moderne şi a trage foloase din aceasta;
a3. – interese posibil preferenţiale ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia) pentru achiziţii hard şi soft şi alte elemente
IT sau de altă natură pentru reţelele de comunicaţii şi, evident, pentru a trage foloase
din aceasta;
a4. – interese posibil preferenţiale ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia) pentru externalizarea unor activităţi de
management logistic în cadrul unor instituţii ale învăţământului public şi pentru a
trage foloase personale din aceasta;
a5. – interese ale comunităţii pentru a mări numărul copiilor care merg la
şcoală;
a6. – instituirea unor facilităţi pentru cei care cultivă rapiţă;
a7. – interese posibil preferenţiale ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia) pentru asfaltarea străzilor şi întreţinerea
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domeniului public şi pentru a trage foloase personale, de grup, de partid etc. din
aceasta;
a8. Interese posibil preferenţiale pentru realizarea unui obiectiv economic
foarte important în zonă, întrucât s-a descoperit un bazin uriaş de gaze naturale;
a9. – creşterea gradului de securitate a străzii etc.
an – ale interese importante pentru domeniul public, conţinute în planul de
modernizare, de reformă etc.
Cum e şi firesc, convenim să definim domeniul public, A, din punctul de
vedere al unor interese şi activităţi importante pentru tot ce ţine de acest domeniu, ca
fiind mulţimea tuturor acestora, astfel:

A = {a1 , a 2 , a3 , a 4 , a5 , a 6 , a7 , a8 , a9 ,..., a n }
Este foarte important să ştim cât mai exact ce cuprinde mulţimea A şi care
sunt caracteristicile tuturor elementelor care o compun. În acest sens, fiecare element
trebuie descris în toate componentele şi interesele sale. O astfel de descriere reprezintă
efectiv un Intelligence.
B (Sectorul privat)
Sectorul privat are o mulţime de interese legate de domeniul public, chiar dacă
sfera lui de cuprindere este mult mai mare. În principiu, Sectorul privat este implicat
în producţia de bunuri şi servicii, în activităţi comerciale şi de marketing. În mai toate
ţările, o parte destul de consistentă dintre activităţile sectorului privat este constituită
din afacerile cu statul, adică de acţiunile din domeniul public.
Să presupunem (tot pentru ilustrarea modelului) că mulţimea B este compusă
din următoarele interese şi activităţi, dintre care unele vizează domeniul public:
b1. – interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru
modernizarea infrastructurii într-o localitate sau alta, într-un judeţ sau la nivelul
întregii ţări;
b2. – interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru
construirea unor obiective economice moderne în sectorul public (obţinerea unor
terenuri, a sprijinului bugetar etc.);
b3. – interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru
vânzarea şi implementarea de hard şi soft şi alte elemente IT sau de altă natură pentru
reţelele de comunicaţii publice şi din interiorul unor instituţii publice;
b4. – interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) în zonele
în care domeniul public procedează la externalizarea unor activităţi de management
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logistic în cadrul unor instituţii ale învăţământului public, ale primăriilor, unităţilor
militare, jandarmeriei, poliţiei etc.;
b5. – interese ale firmelor şi altor entităţi private pentru a creşte performanţa în
activitatea de marketing şi vânzare;
b6. – achiziţionarea unor suprafeţe de teren din domeniul public pentru
cultivarea de plante industriale;
b7. – interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru
obţinerea unor contracte de asfaltare a străzilor şi întreţinere a domeniului public;
b8. interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru
realizarea unui obiectiv economic foarte important în zonă (fabrică de îngrăşăminte),
întrucât s-a descoperit un bazin uriaş de gaze naturale;
b9. – interese pentru modernizarea managementului intern;
bn – ale interese importante pentru creşterea performanţei domeniului privat şi
a puterii de piaţă etc.
Evident:

B = {b1 , b2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7 , b8 , b9 ,..., bn }
Cele două domenii se vor intersecta acolo unde există interese comune, mai
exact, compatibilităţi între cerere şi ofertă, dar într-un spaţiu concurenţial, negociabil
şi cu un grad destul de ridicat de voluntarism.
Vom constata că zona de contact, ZC, situată pe intersecţia dintre A şi B conţine
următoarele elemente:

ZC = A intersectat de B = (a1, a2, a3, a4, a6, a7, a8, b1, b2, b3, b4, b6, b7, b8)

Conţinutul efectiv al Zonei de Intersecţie, de îndată ce a fost identificat,
trebuie analizat cu foarte mare atenţie, urmărind toate posibilităţile de infiltrare a
fenomenului corupţiei.
Aici rolul Intelligence-ului este cu totul deosebit, întrucât aceste zone reprezintă
totdeauna suportul pe care se constituie şi de dezvoltă Zona Zero a fenomenului
corupţiei.
Iată cum arată, la o primă analiză, ZI, unde este posibil a se dezvolta şi unde
efectiv se dezvoltă fenomenul corupţiei. Analizele care au fost efectuate în toate
ţările din lume în care s-a încercat cunoaşterea şi combaterea fenomenului corupţiei
arată cu prisosinţă acest lucru.

Zona de Intersecţie (Zi), în modelul nostru, arată astfel:
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Domeniu public

Sector privat

a1. – interese posibil preferenţiale
ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia)
pentru a satisface nevoia comunităţii
locale de modernizare a infrastructurii şi a
trage foloase din aceasta;

b1. – interese pentru obţinerea
unor contracte (câştigarea unor
licitaţii) pentru modernizarea
infrastructurii într-o localitate sau
alta, într-un judeţ sau la nivelul
întregii ţări;

a2. – interese posibil preferenţiale
ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia)
pentru a satisface nevoia de construire a
unor obiective economice moderne şi a
trage foloase din aceasta;

b2. – interese pentru obţinerea
unor contracte (câştigarea unor
licitaţii) pentru construirea unor
obiective economice moderne în
sectorul public (obţinerea unor
terenuri, a sprijinului bugetar etc.);

a3. – interese posibil preferenţiale
ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia)
pentru achiziţii hard şi soft şi alte elemente
IT sau de altă natură pentru reţelele de
comunicaţii şi, evident, pentru a trage
foloase din aceasta;

b3. – interese pentru obţinerea
unor contracte (câştigarea unor
licitaţii) pentru vânzarea şi
implementarea de hard şi soft şi alte
elemente IT sau de altă natură pentru
reţelele de comunicaţii publice şi din
interiorul unor instituţii publice;

a4. – interese posibil preferenţiale
ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia)
pentru externalizarea unor activităţi
de management logistic în cadrul unor
instituţii ale învăţământului public şi
pentru a trage foloase personale din
aceasta;

b4. – interese pentru obţinerea
unor contracte (câştigarea unor
licitaţii) în zonele în care domeniul
public procedează la externalizarea
unor activităţi de management
logistic în cadrul unor instituţii
ale învăţământului public, ale
primăriilor, unităţilor militare,
jandarmeriei, poliţiei etc.;

b5. – interese ale firmelor şi
a5. – interese ale comunităţii pentru a
altor entităţi private pentru a creşte
mări numărul copiilor care merg la şcoală; performanţa în activitatea de
marketing şi vânzare;
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b6. – achiziţionarea unor
a6. – instituirea unor facilităţi pentru cei suprafeţe de teren din domeniul
care cultivă rapiţă;
public pentru cultivarea de plante
industriale;
a7. – interese posibil preferenţiale
ale administraţiei locale (sau ale unor
persoane importante din cadrul acesteia)
pentru asfaltarea străzilor şi întreţinerea
domeniului public şi pentru a trage foloase
personale, de grup, de partid etc. din
aceasta;

b7. – interese pentru obţinerea
unor contracte (câştigarea unor
licitaţii) pentru obţinerea unor
contracte de asfaltare a străzilor şi
întreţinere a domeniului public;

a8. Interese posibil preferenţiale pentru
realizarea unui obiectiv economic foarte
important în zonă, întrucât s-a descoperit
un bazin uriaş de gaze naturale;

b8. interese pentru obţinerea unor
contracte (câştigarea unor licitaţii)
pentru realizarea unui obiectiv
economic foarte important în zonă
(fabrică de îngrăşăminte), întrucât
s-a descoperit un bazin uriaş de gaze
naturale;

a9. – creşterea gradului de securitate a
străzii etc.

b9. – interese pentru
modernizarea managementului
intern;

….

…

an – ale interese importante pentru
domeniul public, conţinute în planul de
modernizare, de reformă etc.

bn – ale interese importante
pentru creşterea performanţei
domeniului privat şi a puterii de
piaţă etc.

Legenda
Zone de intersecţie unde este posibil fenomenul corupţiei
Uneori şi parteneriatele publice private, în pofida reglementărilor, în general
stricte, se înscriu în această conduită de îmbinare şi combinare a interesului personal
cu cel al unor companii private naţionale, transnaţionale sau multinaţionale.
C – Companii străine transnaţionale sau multinaţionale cu reşedinţa în
state puternice
Astfel de companii reprezintă nişte avanposturi care reconfigurează economia
de mâine. Pe măsură ce lumea evoluează şi se modernizează, economia lumii se
globalizează, pentru că aşa este normal. Informaţia, tehnologia de vârf, factorul
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demografic şi resursele impun căutarea unor soluţii economice rapide de folosire
eficientă a resurselor şi de soluţionare a marilor probleme de mediu cu care se
confruntă omenirea. Desigur, mai sunt şi alte probleme extrem de grave, cum ar fi
decalajele economice, tehnologice, informaţionale şi financiare dintre Nord şi Sud,
dintre lumea bogată şi cea săracă, lipsa apei potabile, deşertificare, sărăturizarea
solurilor, intensificarea conflictualităţii lumii etc., dar viitorul nu ne rezervă
posibilitatea de a folosi soluţii fractale, ci impune soluţii globale.
Companiile transnaţionale şi multinaţionale nu îndeplinesc însă pe deplin acest
rol, întrucât omenirea nu se află într-o epocă a umanismului, a lichidării diferenţelor
imense din planul accesului la tehnologie, informaţie, pieţe şi resurse, ci, din păcate,
într-o perioadă în care proliferează marea finanţă, reţelele de tot felul şi interesele
marilor corporaţii. Efectele benefice ale dezvoltării acestora sunt şi ele limitate. În
general, zonele cu resurse, pe care le vizează cu preponderenţă aceste companii, deşi
au numeroase resurse, sunt zone sărace, înapoiate şi conflictuale. Se pare că unele
dintre aceste mari companii întreţin cu bună ştiinţă conflictualitatea sau, în orice caz,
sunt dispuse să facă aproape orice pentru a dispune de resursele respective şi pentru a
controla piaţa. Nolens, volens, aceste companii sunt susţinute de politica economică
a statelor din care fac parte, iar ele nu se sfiesc să folosească toate mijloacele legale,
la limita permisivităţii legii şi chiar ilegale sau eludând legea, pentru a-şi realiza
scopurile şi obiectivele fixate. Printre mijloacele pe care le folosesc se situează: mita,
comisionul, contribuţia la finanţarea campaniilor electorale ale unor lideri sau ale
unor partide politice din diverse ţări, şantajul etc.
Banul şi câştigarea unui statut de putere şi influență fac legea şi în cazul acestor
companii care îşi întind tentaculele în toată lumea.
Desigur, aceste companii ţin cu preponderenţă seama de zona de intersecţie
dintre sectorul privat şi domeniul public, pentru că în această zonă ele au un suport
foarte activ – acordat de politica economică statului respectiv, de persoane din sectorul
public, dar şi de mediul privat, interesat să realizeze un parteneriat internaţional – în
aceste zone pe care vor să le influenţeze şi,mai ales, să le controleze.
În acest sens, conţinutul mulţimii C, deşi pare mai redus şi mai restrictiv, ar
putea fi, cel puţin pentru a prezenta modelul nostru, următoarele:
c1. – interese pentru participarea la obţinerea unor contracte (câştigarea unor
licitaţii), prin parteneriate cu firme naţionale, pentru modernizarea infrastructurii
într-o localitate sau alta, într-un judeţ sau la nivelul întregii ţări;
c2. – interese pentru participarea la obţinerea unor contracte (câştigarea unor
licitaţii), prin parteneriate cu firme naţionale, pentru construirea unor obiective
economice moderne în sectorul public (obţinerea unor terenuri, a sprijinului bugetar
etc.);
c3. – interese pentru participarea la obţinerea unor contracte (câştigarea unor
licitaţii), prin parteneriate cu firme naţionale, pentru vânzarea şi implementarea de
hard şi soft şi alte elemente IT sau de altă natură pentru reţelele de comunicaţii
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publice şi din interiorul unor instituţii publice;
c4. – interese participarea la obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii),
prin parteneriate cu firme naţionale, în zonele în care domeniul public procedează
la externalizarea unor activităţi de management logistic în cadrul unor instituţii ale
învăţământului public, ale primăriilor, unităţilor militare, jandarmeriei, poliţiei etc.;
c5. – modernizarea componentei de management al filialelor internaţionale şi
transfrontaliere;
c6. – achiziţionarea unor suprafeţe de teren din domeniul public sau privat
pentru cultivarea de plante industriale şi alte culturi necesare industriei alimentare,
energetice, farmaceutice sau de altă natură;
c7. – interese pentru obţinerea efectivă şpi pe termen lung a unor contracte
(câştigarea unor licitaţii) pentru realizarea, întreţinerea, exploatarea şi taxarea
unor autostrăzi şi a altor elemente de infrastructură rutieră, feroviară portuară şi
aeroportuară etc.;
c8. interese pentru obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru
realizarea unui obiectiv economic foarte important în zonă (fabrică de îngrăşăminte),
întrucât s-a descoperit un bazin uriaş de gaze naturale;
c9. – interese pentru modernizarea managementului organizaţional pentru
componentele internaţionale şi transfrontaliere;
cn – ale interese importante pentru creşterea performanţei domeniului privat şi
a puterii de piaţă etc.
Deci,

C = {c1 , c2 , c3 , c4 , c6 , c7 , c8 }
D – Marea finanţă, paradisurile fiscale, reţelele transnaţionale
Marea finanţă este implicată în toate marile şi micile proiecte, de la nivel
local până la nivelul întregii planete. Ei nu-i sunt străine nici paradisurile fiscale,
nici spălarea de bani, nici funcţionarea reţelelor mafiote, nici crizele, nici războaiele,
nici actele de corupţie la toate nivelurile. În exemplul nostru, interesele acestei
componente sunt omniprezente şi ar putea fi exprimate astfel:
d1. – interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării
financiare în obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii), prin acordare de
împrumuturi şi de credite, în parteneriate cu firme naţionale, pentru modernizarea
infrastructurii într-o localitate sau alta, într-un judeţ sau la nivelul întregii ţări;
d2. – interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării
financiare în obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii), prin acordare de
împrumuturi şi de credite, în parteneriate cu firme naţionale, pentru construirea unor
obiective economice moderne în sectorul public (obţinerea unor terenuri, a sprijinului
bugetar etc.);
d3. – interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării
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financiare în obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii), prin acordare de
împrumuturi şi de credite, în parteneriate cu firme naţionale, pentru achiziţionarea şi
implementarea de hard şi soft şi alte elemente IT sau de altă natură pentru reţelele de
comunicaţii publice şi din interiorul unor instituţii publice;
d4. – interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării financiare
în obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii), prin acordare de împrumuturi
şi de credite, în parteneriate cu firme naţionale sau internaţionale, în zonele în care
domeniul public procedează la externalizarea unor activităţi de management logistic
în cadrul unor instituţii ale învăţământului public, ale primăriilor, unităţilor militare,
jandarmeriei, poliţiei etc.;
d5. – modernizarea componentei de management financiar al sistemelor
bancare şi reţelelor financiare ale filialelor internaţionale şi transfrontaliere;
d6. – interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării financiare
în obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii), prin acordare de împrumuturi şi
de credite, în parteneriate cu firme naţionale sau internaţionale, privind achiziţionarea
unor suprafeţe de teren din domeniul public sau privat pentru cultivarea de plante
industriale şi alte culturi necesare industriei alimentare, energetice, farmaceutice sau
de altă natură;
d7. – interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării
financiare, prin acordare de împrumuturi şi de credite, în parteneriate cu firme
naţionale sau internaţionale, pentru obţinerea efectivă şi pe termen lung a unor
contracte (câştigarea unor licitaţii) pentru realizarea, întreţinerea, exploatarea şi
taxarea unor autostrăzi şi a altor elemente de infrastructură rutieră, feroviară portuară
şi aeroportuară etc.;
d8. interese pentru participarea la realizarea dimensiunii şi implicării financiare
în obţinerea unor contracte (câştigarea unor licitaţii), prin acordare de împrumuturi
şi de credite, în parteneriate cu firme naţionale sau internaţionale, pentru realizarea
unui obiectiv economic foarte important în zonă (fabrică de îngrăşăminte), întrucât
s-a descoperit un bazin uriaş de gaze naturale;
d9. – interese pentru modernizarea managementului organizaţional financiar
pentru filialele componentele internaţionale şi transfrontaliere ala marii finanţe;
dn – ale interese importante pentru creşterea performanţei domeniului privat şi
a puterii de piaţă etc.

D = {d1 , d 2 , d 3 , d 4 , d 6 , d 7 , d 8 }

În final, Zona Zero de generare a Corupţiei, reprezentată de domeniul de
intersecţie al celor patru domenii – A, B, C şi D – ar putea fi reprezentată astfel:
ZZFC = A ∩ B ∩ C ∩ D = {a1 , a 2 , a3 , a 4 , a6 , a7 , a8 , b1 , b2 , b3 , b4 , b6 , b7 , b8 , c1 , c2 , c3 , c4 , c6 , c7 , c8 , d1 , d 2 , d 3 , d 4 , d 6 , d 7 , d 8 }
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Conţinutul acestei Zone Zero a Fenomenului Corupţiei arată astfel:
D. Marea finanţă,
A. Domeniu
C. Companii
paradisurile
B. Sector privat
public
străine
fiscale, reţelele
transnaţionale
a1. –
interese posibil
preferenţiale ale
administraţiei
locale (sau ale
unor persoane
importante din
cadrul acesteia)
pentru a
satisface nevoia
comunităţii
locale de
modernizare a
infrastructurii şi
a trage foloase
din aceasta;
a2. –
interese posibil
preferenţiale ale
administraţiei
locale (sau ale
unor persoane
importante din
cadrul acesteia)
pentru a
satisface nevoia
de construire a
unor obiective
economice
moderne şi a
trage foloase
din aceasta;
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b1. – interese
pentru obţinerea
unor contracte
(câştigarea unor
licitaţii) pentru
modernizarea
infrastructurii
într-o localitate
sau alta, întrun judeţ sau la
nivelul întregii
ţări;

d1. – interese
pentru participarea la
c1. – interese
realizarea dimensiunii
pentru participarea
şi implicării financiare
la obţinerea unor
în obţinerea unor
contracte (câştigarea contracte (câştigarea
unor licitaţii), prin
unor licitaţii),
parteneriate cu
prin acordare de
firme naţionale,
împrumuturi şi de
pentru modernizarea credite, în parteneriate
infrastructurii într-o cu firme naţionale,
localitate sau alta,
pentru modernizarea
într-un judeţ sau la
infrastructurii într-o
nivelul întregii ţări; localitate sau alta, întrun judeţ sau la nivelul
întregii ţări;

b2. – interese
pentru obţinerea
unor contracte
(câştigarea unor
licitaţii) pentru
construirea
unor obiective
economice
moderne în
sectorul public
(obţinerea
unor terenuri,
a sprijinului
bugetar etc.);

d2. – interese
pentru participarea la
c2. – interese
realizarea dimensiunii
pentru participarea
şi implicării financiare
la obţinerea unor
în obţinerea unor
contracte (câştigarea
contracte (câştigarea
unor licitaţii), prin
unor licitaţii),
parteneriate cu firme
prin acordare de
naţionale, pentru
împrumuturi şi de
construirea unor
credite, în parteneriate
obiective economice
cu firme naţionale,
moderne în sectorul
pentru construirea unor
public (obţinerea
obiective economice
unor terenuri, a
moderne în sectorul
sprijinului bugetar
public (obţinerea unor
etc.);
terenuri, a sprijinului
bugetar etc.);
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a3. –
interese posibil
preferenţiale ale
administraţiei
locale (sau ale
unor persoane
importante din
cadrul acesteia)
pentru achiziţii
hard şi soft şi
alte elemente
IT sau de altă
natură pentru
reţelele de
comunicaţii şi,
evident, pentru
a trage foloase
din aceasta;

d3. – interese
pentru participarea la
c3. – interese
b3. – interese
realizarea dimensiunii
pentru participarea
pentru obţinerea
şi implicării financiare
la obţinerea unor
unor contracte
în obţinerea unor
contracte (câştigarea
(câştigarea unor
contracte (câştigarea
unor licitaţii), prin
licitaţii) pentru
unor licitaţii),
parteneriate cu
vânzarea şi
prin acordare de
firme naţionale,
implementarea
împrumuturi şi de
pentru vânzarea
de hard şi soft şi
credite, în parteneriate
şi implementarea
alte elemente IT
cu firme naţionale,
de hard şi soft şi
sau de altă natură
pentru achiziţionarea
alte elemente IT
pentru reţelele
şi implementarea de
sau de altă natură
de comunicaţii
hard şi soft şi alte
pentru reţelele de
publice şi din
elemente IT sau de altă
comunicaţii publice
interiorul unor
natură pentru reţelele
şi din interiorul unor
instituţii publice;
de comunicaţii publice
instituţii publice;
şi din interiorul unor
instituţii publice;

a4. –
interese posibil
preferenţiale ale
administraţiei
locale (sau ale
unor persoane
din cadrul
acesteia) pentru
externalizarea
unor activităţi
de management
logistic în
cadrul unor
instituţii ale
învăţământului
public şi pentru
a trage foloase
personale din
aceasta;

b4. – interese
pentru obţinerea
unor contracte
(câştigarea
unor licitaţii) în
zonele în care
domeniul public
procedează la
externalizarea
unor activităţi
de management
logistic în cadrul
unor instituţii ale
învăţământului
public, ale
primăriilor,
unităţilor
militare,
jandarmeriei,
poliţiei etc.;

c4. – interese
participarea la
obţinerea unor
contracte (câştigarea
unor licitaţii), prin
parteneriate cu firme
naţionale, în zonele
în care domeniul
public procedează
la externalizarea
unor activităţi
de management
logistic în cadrul
unor instituţii ale
învăţământului
public, ale
primăriilor,
unităţilor militare,
jandarmeriei, poliţiei
etc.;

d4. – interese
pentru participarea la
realizarea dimensiunii
financiare în obţinerea
unor contracte
(câştigarea unor
licitaţii), prin acordare
de împrumuturi şi de
credite, în parteneriate
cu firme naţionale
sau internaţionale,
în zonele în care
domeniul public
procedează la
externalizarea
unor activităţi de
management logistic
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b5. – interese
ale firmelor şi
a5. – interese
altor entităţi
ale comunităţii
private pentru
pentru a mări
a creşte
numărul
performanţa în
copiilor care
activitatea de
merg la şcoală;
marketing şi
vânzare;

a6. –
instituirea unor
facilităţi pentru
cei care cultivă
rapiţă;
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c5. –
modernizarea
componentei
de management
al filialelor
internaţionale şi
transfrontaliere;

c6. –
achiziţionarea
unor suprafeţe de
b6. –
teren din domeniul
achiziţionarea
public sau privat
unor suprafeţe
pentru cultivarea de
de teren din
plante industriale
domeniul public
şi alte culturi
pentru cultivarea
necesare industriei
de plante
alimentare,
industriale;
energetice,
farmaceutice sau de
altă natură;

d5. – modernizarea
componentei de
management financiar
al sistemelor bancare şi
reţelelor financiare ale
filialelor internaţionale
şi transfrontaliere;

d6. – interese
pentru participarea la
realizarea dimensiunii
şi implicării financiare
în obţinerea unor
contracte (câştigarea
unor licitaţii),
prin acordare de
împrumuturi şi de
credite, în parteneriate
cu firme naţionale sau
internaţionale, privind
achiziţionarea unor
suprafeţe de teren din
domeniul public sau
privat pentru cultivarea
de plante industriale
şi alte culturi
necesare industriei
alimentare, energetice,
farmaceutice sau de
altă natură;
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a7. –
interese posibil
preferenţiale ale
administraţiei
locale (sau ale
unor persoane
importante
din cadrul
acesteia) pentru
asfaltarea
străzilor şi
întreţinerea
domeniului
public şi pentru
a trage foloase
personale, de
grup, de partid
etc. din aceasta;

a8. Interese
posibil
preferenţiale
pentru
realizarea
unui obiectiv
economic foarte
important în
zonă, întrucât
s-a descoperit
un bazin
uriaş de gaze
naturale;

b7. – interese
pentru obţinerea
unor contracte
(câştigarea
unor licitaţii)
pentru obţinerea
unor contracte
de asfaltare
a străzilor şi
întreţinere a
domeniului
public;

d7. – interese
pentru participarea la
c7. – interese
realizarea dimensiunii
pentru obţinerea
şi implicării financiare,
efectivă şpi pe
prin acordare de
termen lung a unor
împrumuturi şi de
contracte (câştigarea credite, în parteneriate
unor licitaţii)
cu firme naţionale sau
pentru realizarea,
internaţionale, pentru
întreţinerea,
obţinerea efectivă şi
exploatarea şi
pe termen lung a unor
taxarea unor
contracte (câştigarea
autostrăzi şi a
unor licitaţii) pentru
altor elemente
realizarea, întreţinerea,
de infrastructură
exploatarea şi taxarea
rutieră, feroviară
unor autostrăzi şi
portuară şi
a altor elemente de
aeroportuară etc.;
infrastructură rutieră,
feroviară portuară şi
aeroportuară etc.;

b8. interese
pentru obţinerea
unor contracte
(câştigarea
unor licitaţii)
pentru realizarea
unui obiectiv
economic foarte
important în
zonă (fabrică de
îngrăşăminte),
întrucât s-a
descoperit un
bazin uriaş de
gaze naturale;

d8. interese pentru
participarea la
realizarea dimensiunii
şi implicării financiare
în obţinerea unor
contracte (câştigarea
unor licitaţii),
prin acordare de
împrumuturi şi de
credite, în parteneriate
cu firme naţionale
sau internaţionale,
pentru realizarea unui
obiectiv economic
foarte important
în zonă (fabrică de
îngrăşăminte), întrucât
s-a descoperit un bazin
uriaş de gaze naturale;

c8. interese
pentru obţinerea
unor contracte
(câştigarea unor
licitaţii) pentru
realizarea unui
obiectiv economic
foarte important
în zonă (fabrică
de îngrăşăminte),
întrucât s-a
descoperit un
bazin uriaş de gaze
naturale;
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a9. –
creşterea
gradului de
securitate a
străzii etc.

b9. –
interese pentru
modernizarea
managementului
intern;

….
an – ale
interese
importante
pentru domeniul
public,
conţinute
în planul de
modernizare, de
reformă etc.

…
bn – ale
interese
importante
pentru creşterea
performanţei
domeniului
privat şi a puterii
de piaţă etc.

c9. – interese
pentru modernizarea
managementului
organizaţional
pentru componentele
internaţionale şi
transfrontaliere;
…
cn – ale
interese importante
pentru creşterea
performanţei
domeniului privat şi
a puterii de piaţă etc.

d9. – interese
pentru modernizarea
managementului
organizaţional
financiar pentru
filialele componentele
internaţionale şi
transfrontaliere ala
marii finanţe;
…
dn – ale interese
importante pentru
creşterea performanţei
domeniului privat şi a
puterii de piaţă etc.

Legenda
Zone de intersecţie unde este posibil fenomenul corupţiei
2. Provocări, sfidări, pericole şi ameninţări la adresa securităţii naţionale
şi internaţionale generate de fenomenul corupţiei (PSPAC). Vulnerabilităţi la
corupţie. Riscuri
Corupţia nu este un fenomen cu determinări obiective, aşa cum spre exemplu,
sunt fenomenele geofizice sau cele meteorologice (dar chiar şi aceste fenomene au
manifestări incontrolabile şi greu previzibile, unele chiar imprevizibile), ci unul
care rezultă din mendrele societăţii umane, din subiectivismul şi limitele oamenilor.
Despre natura corupţiei, nu este de spus mare lucru. Corupţia aparţine oamenilor
angajaţi într-o competiţie şi reprezintă, pentru unii, o modalitate de a-şi crea, pe căi
necinstite şi prin mijloace ascunse, subversive, ilegale, eludând legea sau la limita
acesteia, avantaje care să le aducă bani, averi, putere şi influenţă sau doar o poziţie
convenabilă într-un sistem sau într-un proces.
Cu toate că se spune că acolo unde există Putere există şi corupţie, corupţia
nu este, totuşi, o expresie a Puterii, un produs al ei, ci al neputinţei ei. Corupţia nu
este o expresie a Puterii, ci un viciu al ei, un efect al vulnerabilităţii şi imaturităţii ei.
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Aşadar, fenomenul corupţiei aparţine societăţii umane, este o eroziune a
acesteia, o boală a acesteia, generată, în mare parte, aşa cum spuneam mai sus, de
natura instabilă, conflictuală şi, pe alocuri, iraţională a societăţii şi a comportamentului
uman. Omul niciodată nu se mulţumeşte cu ce are. Sau, în orice caz, puţini sunt aceia
care nu-şi doresc mai mult.
Astfel de dorinţe sunt fireşti. Dar ceea ce diferenţiază omul obişnuit, doritor de
mai bine şi truditor pentru a-şi realiza, prin muncă, pricepere, cinste şi corectitudine,
scopurile şi obiectivele urmărite, de cel care foloseşte orice mijloace pentru a şi le
realiza este aceea că unul se află în plină lumină, iar celălalt în plină umbră.
2.1. Principalele provocări, sfidări, pericole şi ameninţări la adresa
securităţii şi apărării naţionale generate de corupţie (PSPAC)
În principal, corupţia, care se infiltrează, cameleonic şi insidios, la vârful
conducerii societăţii şi în punctele vitale ale economiei, componentei politice,
informaţionale şi sociale şi are efecte, pe termen lung, a în aproape toate domeniile.
Corupţia vizează punctele vitale, dar, pentru a ajunge la ele, se foloseşte de punctele
slabe, de vulnerabilităţile puterii şi de lăcomia oamenilor. Corupţia este, ea însăşi,
deopotrivă, o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi, în acelaşi timp,
o vulnerabilitate uriaşă a statului. Un stat corupt este un stat condamnat la pieire.
Imperiul Romani a căzut nu numai datorită acţiunilor populaţiilor războinice
ofensive, migratoare, ci mai ales cauzelor interne, fenomenului corupţiei.
Corupţia rezultă din conjuncturi şi presiuni favorabile, creează situaţii
paradoxale şi se dezvoltă asimetrii extrem de periculoase la toate nivelurile şi în toate
structurile politice, economice şi sociale.
După opinia noastră, dintre principalele provocări, sfidări, pericole şi
ameninţări generate de fenomenul corupţiei fac parte şi următoarele:
- generarea de incompatibilităţi politice, economice şi sociale, îndeosebi la
nivel strategic şi operaţional;
- generarea unui sistem de false valori, mai exact, de non-valori, în toate
domeniile, astfel încât fundamentele de bază ale unei societăţi – sistemele sale de
valori (respectul legii, corectitudinea, cinstea, preţuirea muncii, respectarea tradiţiilor,
a patrimoniului, a proprietăţii etc. – sunt virusate şi chiar înlocuite, în mod artificial
şi sub presiune, cu non-valori (eludarea legii, avantaj cu orice preţ, incorectitudine,
negarea tradiţiilor, distrugerea patrimoniului ca fiind demodat, nihilism general,
fraudă, muncă la negru, trafic, spălare de bani, opulenţă, aroganţă etc.);
- spargerea unităţii şi integralităţii structurilor politice şi administrative sau
vicierea lor profundă, cu efecte dramatice în managementul politic, economic, social,
informaţional şi militar;
- virusarea structurilor fundamentale ale statului, a instituțiilor sale, inclusiv a
instituţiilor de forţă, şi slăbirea puterii şi coerenţei acestuia;
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- exacerbarea individualismului, a egoismului şi avariţiei şi, pe această bază,
adâncirea faliei strategice dintre bogaţi şi săraci, dintre privilegiaţi şi ultragiaţi;
- generarea unui mediu prolix de nesiguranţă şi insecuritate, bazat pe
incertitudini, lipsa unor repere fundamentale, teamă, anxietate economică şi socială,
compromisuri, infracţionalitate, imprevizibilitate etc.;
- înlocuirea valorilor morale cu „valori” pragmatice deturnate care promovează
inteligenţa perversă, neloialitatea, ilegalitatea, traficul, influenţa etc.;
- racordarea la reţelele criminalităţii organizate transfrontaliere şi ameninţarea
gravă a ordinii de drept, a valorilor bazate pe muncă, legalitate şi legitimitate;
- crearea unei stări de haos, sub aparenţa sprijinirii reformelor şi modernizării
statului şi instituţiilor sale;
- vicierea gravă a dreptului şi a valorilor juridice ale naţiunii şi, în consecinţă,
ale umanităţii.
Printre efectele directe sau mediate ale acestor PSPAC, se pot situa şi
următoarele:
- neîncredere în clasa politică şi în principiile care guvernează societatea;
- fragmentarea excesivă, perversă, ascunsă, necontrolabilă şi foarte greu
remediabilă a întregului sistem politic, economic şi social;
- accentuarea infracţionalităţii şi anomiei sociale;
- vulnerabilizarea rapidă şi excesivă a statului şi a instituţiilor sale;
- degradarea morală a individului.
Efectele corupţiei sunt foarte numeroase. Practic, acolo unde există corupţie,
nu există şi nu poate exista normalitate. „Normalitatea” care se constituie şi se
instituie într-un mediu coruptiv, deci, viciat, este ea însăși viciată. Într-o societate
măcinată de corupţie nimic nu poate funcţiona normal.
2.2. Vulnerabilităţi la corupţie (VC)
S-a crezut şi se mai crede încă în multe locuri că fenomenul corupţiei este
direct proporţional cu sărăcia. Cu alte cuvinte, cu cât o ţară este mai săracă, cu atât
ea este mai coruptă. Explicaţia nu rezistă, întrucât fenomenul corupţiei nu cunoaşte
graniţe. El se infiltrează acolo unde găseşte locuri prielnice, îndeosebi în zonele de
contact dintre sectorul public şi cel privat, dar nu numai, şi, evident, acolo unde
există vulnerabilităţi la presiunile şi situaţiile care generează corupţie sau favorizează
acest fenomen.
Fenomenul corupţiei are două categorii de cauze, două origini şi două categorii
de determinări esenţiale: endogene şi exogene.
Corupţia endogenă constă în apariţia, în interiorul unor entităţi, state, localităţi,
instituţii din sectorul public şi/sau din cel privat, îndeosebi la intersecţia dintre aceste
două sectoare, a unor mecanisme generatoare de comportamente individuale sau de
grup care eludează legea şi urmăresc obţinerea unor avantaje materiale, financiare,
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ocupaţionale şi de altă natură – personale sau de grup – şi care viciază grav statul
de drept, principiile de funcţionare a unei societăţi, valorile politice, economice şi
sociale ale ţării, ale omenirii şi ale fiecărui cetăţean.
Corupţia exogenă rezultă din existenţa unor interese ale unor alte state, de
regulă, puternice, ale unor cercuri de interese, ale unor grupuri sau grupări care
depăşesc graniţele naţionale şi vizează câştigarea, în interes personal sau de grup a
unor bătălii pentru pieţe şi resurse, pentru putere şi influenţă, controlul unor resurse,
implementarea, în anumite state, a unor guverne favorabile politicii acestor grupuri
şi, în general, dobândirea şi menţinerea puterii şi influenţei.
Cele două mari tipuri de corupţie trec prin toate nivelurile – politic, strategic,
operaţional (operativ) şi tactic – şi vizează, într-o formă sau alta, toate componentele
societăţii şi, mai ales, persoane şi personalităţi din domeniile politice, economice,
sociale, informaţionale şi militare etc.
Schema vulnerabilităţilor la corupţie este simplă. Servicii contra bani sau alte
avantaje, prin eludarea sau exploatarea asimetrică a legii, moralei şi sistemelor de
valori. Banul corupe. Unii dintre oameni, pentru bani, sunt capabili să facă orice –
de la acţiuni de eludare a legii, până la crime şi trădare –, iar societatea nu-i poate
depista şi combate pe toţi, întrucât nimeni nu ştie şi nu poate şti ce este în mintea
unui om. Omul lacom şi lipsit de caracter este, de cele mai multe ori, vulnerabil la
presiuni economice şi financiare. Şi, de aceea, coruptibil. Majoritatea entităţilor care
folosesc corupţia ca armă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor pe care şi le
propun caută oameni vulnerabili, şantajabili, lacomi, cu vicii sau care au săvârşit
cândva fapte ce le pot fi imputate. Reţele întregi se ocupă, ani de-a rândul, chiar
generaţii de-a rândul, pentru a depista carenţele şi vulnerabilităţile unor demnitari,
ale unor oameni influenţi, de pe toate treptele, de la şefi de state şi personalităţi cu
funcţii importante în organizaţiile internaţionale, la funcţionarul public obişnuit, la
patron sau manager.
Vulnerabili la corupţie sunt, în primul rând, oamenii. Instituţiile, ca atare, nu
sunt corupte, pentru că raţiunea lor de a fi şi normele lor de funcţionare nu sunt
elaborate şi nu pot fi elaborate într-o astfel de viziune. Coruptibili sunt doar oamenii.
Managementul corupţiei – dacă se poate vorbi de un astfel de management, care
se va situa totdeauna sub linia morală, legitimă şi legală – este un management al
resursei umane coruptibile.
Situaţia dramatică din Argentina s-a datorat, în cea mai mare măsură nu numai
unui management politic defectuos, ci şi corupţiei unor persoane la vârf, inclusiv
a unor şefi de stat. Demagogia şi vorbele mari din discursurile naţionale ferme
ascundeau, de fapt, concepţii înguste, interese mărunte, o incomensurabilă lăcomie
şi un interes al unor structuri mafiote care au pus la pământ, în câţiva ani, întreaga
economie a acestei ţări bogate.
Industria Argentinei acoperea, înainte de declanşarea crizei care a dus ţara
la faliment, 95% din nevoile interne, dar, începând cu anii 1970, privatizările fără
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măsură şi fără nicio raţiune, în favoarea unor cercuri de interese şi în defavoarea
argentinienilor, au dus la închiderea unor uriaşe întreprinderi din domeniul industriei
petrolului, din construcţia de maşini, din agricultură, din industria bunurilor de
consum. Împrumuturile nu au scos ţara din criză, ci dimpotrivă, au îndatorat-o pe
termen lung, iar corupţia la vârf şi trădările de tot felul au vulnerabilizat-o la maxim.
De aici nu rezultă că o ţară trebuie să renunţa la credite, la împrumuturi, ci doar
faptul că politicile şi strategiile de dezvoltare economică şi socială, de reformă şi de
modernizare trebuie făcute având în vedere interesele vitale ale ţării şi nu lăcomia
unor persoane şi interesele unor grupuri mafiote.
Nici astăzi lucrurile nu stau mai bine în această ţară. Încă din 2005, preşedintele
acestei ţări este suspectat de patronarea unor nereguli în efectuarea unor lucrări
publice şi alte contracte guvernamentale, ulterior aducându-se şi dovezi în acest sens.
Între altele, se subliniază că, pentru un proiect de conducte de gaze naturale, s-ar fi
plătit, în mod ilegal, 25 de milioane de dolari către oficial guvernamentali, în această
afacere fiind implicată o companie suedeză, Skanska.2
Cazuri asemănătoare se află aproape în fiecare ţară de pe glob. Interesele
companiilor, îndeosebi ale celor transnaţionale, intră de foarte multe ori în consonanţă
cu vulnerabilităţile unor persoane cu rol important în guverne, în parlamente, în
diferite instituţii publice – politicieni, manageri etc. –, afacerile respective efectuânduse ilegal sau la limita permisivităţii legii. Multe persoane au acumulat averi uriaşe
de pe urma comisioanelor, afacerilor ilegale, tranzacţiilor de tot felul, traficului de
influenţă, implicării în fel de fel de aranjamente pe care Justiţia nu le poate totdeauna
sesiza, monitoriza şi soluţiona, întrucât mediul coruptiv este cameleonic şi foarte
fluid.
Principalele vulnerabilităţi la fenomenul corupţiei sunt, în opinia noastră,
următoarele:
- conflictualitatea politică endogenă, exprimată într-o bătălie continuă pentru
putere şi influență, pentru câştigarea cu orice preţ a alegerilor şi controlul discreţionar
al instituţiilor publice;
- imaturitatea statului şi a instituţiilor sale;
- lipsa unei culturi politice elementare a clasei politice;
- fragilitatea administraţiei de stat;
- lipsa unei politici coerente şi a unei concepţii clare privind reforma,
modernizarea şi dezvoltarea durabilă;
- lipsa de coerenţă în politicile şi strategii de dezvoltare;
- lipsa de caracter în politică;
- lipsa crasă de caracter a persoanelor care ajung să primească şi să îndeplinească
roluri importante în partidele politice, în parlament, în guvern, în instituţiile publice;
Corupţia în Argentina, în Economist, http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.economist.
com/node/9466393%3Fstory_id%3D9466393&ei=s8npTfK1FMfKtAbkkLjnCg&sa=X&oi=translate&ct=result&r
esnum=5&ved=0CFcQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DCorruption%2Bin%2BArgentina%26hl%3Dro%26sa%
3DG%26biw%3D1680%26bih%3D858%26prmd%3Divns, accesat la 04.06.2011
2
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- calitatea proastă a şcolii, deteriorată şi mai mult în urma a tot felul de reforme
incoerente, şocante şi nejustificate;
- lăcomia endogenă;
- climatul din ce în ce mai viciat în care funcţionează statul, instituţiile publice,
cele private şi cele neguvernamentale. Aproape că nu există ţară în care să nu fi
fost procese şi scandaluri declanşate de fenomenul corupţiei, de fel de fel de afaceri
necinstite, de lăcomia şi perversitatea unor persoane cu funcţii şi responsabilităţi
importante, dar lipsite aproape complet de calităţile necesare pentru astfel de funcţii
şi obsedate de bani, de averi, de putere şi influenţă.
Corupţia este un efect al acestor vulnerabilităţi, dar şi un generator de noi
şi importante vulnerabilităţi. Vulnerabilităţile generate de fenomenul corupţiei
sunt numeroase. Numai enunţarea lor ar umple paginile unei cărţi. Nu există om,
grup, instituţie, organizaţie naţională şi internaţională, ţară sau continent care să nu
suporte, într-o formă sau alta, efectele grave ale fenomenului corupţiei. În societatea
oamenilor, nu vitregia naturii, resursele şi condiţiile de mediu distrug societatea, ci
erodarea ei din interior, corupţia. Toate statele, toate civilizaţiile şi toate instituţiile
care s-au năruit au avut drept cauză principală corupţia din interiorul lor, corupţia
endogenă, cancerul societăţii viciate, ajunsă la metastază.
În loc de concluzie
Corupţia nu avantajează, în final, pe nimeni. Inclusiv cei care profită de pe
urma acestui fenomen, în cele din urmă, vor suporta efectele de bumerang ale acestui
fenomen distrugător, pentru că, aşa cum spune un proverb românesc”urciorul nu
merge de multe ori la apă”, iar „cine face rău, rău găseşte”. Cine scoate sabia, de
sabie va pieri”. Vorbe înţelepte care vin din experienţa dramatică a generaţiilor, din
istoria complicată a lumii asimetrice şi conflictuale a oamenilor.
Principalele vulnerabilităţi generate de fenomenul corupţiei se situează pe
toată scala, de la nivelul politic al deciziei, până la cel tactic al execuţiei.
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AMENINŢĂRI ŞI VULNERABILITĂŢI
ÎN INFRASTRUCTURA CRITICĂ
ENERGETICĂ
Abstract

Elena GEORGESCU

The protection of the energy critical infrastructure exceeds the
national borders being necessary to establish and use a function of regional
integration at the level of satisfying the performance, at least acceptable,
of the relation’s interdependence, main dilemma of the classification of the
threats and vulnerabilities toward the critical infrastructures from the energy
field subsisting in the fact that these are hard not only to proportion but pretty
hard to be perceived before they are produced.

Cuvinte-cheie: securitate, infrastructură, critică, securitate energetică

M

odul de a asigura securitatea individului, a comunităţii, a regiunii şi
a lumii, în general, priorităţile în determinarea acestor politici de
securitate, chiar dacă au avut o bază comună, nu au fost aceleaşi de-a lungul vremii
şi, prin urmare, în societatea modernă şi contemporană lucrurile sunt vizualizate şi
conştientizate diferit de la o epocă la alta, de la un popor la altul.
Anterior, problemele de securitate erau percepute şi cercetate în ecuaţii
simplificate de tipul pace-război, apărare-agresiune, care presupuneau utilizarea
forţei şi resurselor de care statul dispunea la un anumit moment pentru intimidarea
şi/sau anihilarea inamicului, avându-se în vedere faptul că statul era considerat a fi
singura instituţie care avea obligaţia de a-şi proteja membrii în faţa ameninţărilor
şi pericolelor de orice natură1. Utilizarea forţei militare era considerată mijlocul
potrivit dar şi legitim de realizare a unui asemenea obiectiv. Excepţia o făcea situaţia
în care statul agresor era mai puternic decât statul agresat, cel din urmă apelând la
alianţa cu un terţ.
Buzan Barry, Waever Ole, Regions and Power. The Structure of International Security, Cambridge University Press,
Cambridge, 2003; Buzan Barry, Popoarele statele şi teama, Editura Cartier, Chişinău, 1999; Sava Ionel Nicu, Studii
de securitate, Bucureşti, 2005, Guzzini Stefano, Realism şi relaţii internaţionale, Iaşi, 2001; Buşe Constantin, Hlihor
Constantin ,Security Paradigm Between Classic and Modern, în “Euro-Atlantic Studies”, nr. 7, 2004, pag.117-126.
1
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Multitudinea planurilor pe care se manifestă şi acţionează un actor pentru a-şi
asigura securitatea, indiferent de nivelul pe care se desfăşoară, indică rolul pe care
acesta îl joacă în organizarea şi funcţionarea societăţii contemporane. Prin urmare
când încercăm să conceptualizăm securitatea avem în vedere numai termeni relativi,
acest atribut fiind o consecinţă a faptului că, în realitatea obiectivă a societăţii, se
manifestă ameninţări şi pericole la adresa individului, a comunităţii/colectivităţii,
dar şi a faptului că oamenii nu pot sau nu vor să perceapă factorii care le ameninţă
existenţa fizică, liniştea, confortul etc. Din acest punct de vedere, în concept apare şi o
dimensiune psihologică, exprimată prin sentimentul de teamă/linişte pe care oamenii
îl trăiesc. Astfel, vor produce nu numai stări sufleteşti diferite pe scara afectelor, dar
şi reacţii diferite faţă de una şi aceeaşi ameninţare. La nivelul statelor acest lucru este
evident în politicile de securitate pe care acesta le adoptă la un moment dat.
Ţinând cont de relativitatea existentă între elementele securităţii, s-a pus
problema măsurii în care aceasta este o condiţie sau stare determinată obiectiv de
factorii materiali şi subiectivi existenţi în mediul internaţional şi măsura în care
aceasta depinde de percepţia subiectivă a oamenilor în plan psihologic. Înţelegerea
locului şi rolului pe care îl are percepţia oamenilor asupra securităţii este foarte
importantă pentru a înţelege tipul de reacţie pe care aceştia îl au în faţa pericolelor şi
ameninţărilor, dar şi în privinţa răspunsului la întrebarea cine trebuie să-i protejeze.
Barry Buzan consideră că, încă de la începutul secolului al XX-lea, pot fi întîlnite
situaţii în care statul nu este decât o noţiune fără acoperire în realitatea politică
(Africa, Asia Centrală) şi, uneori, „instituţiile guvernamentale constituie ele însele
principala ameninţare la adresa multor indivizi”2 (dictaturile). Pe de altă parte,
la adresa societăţii, acţionează o serie de factori materiali sau imateriali care pot
pune în pericol viaţa, libertatea, prosperitatea sau identitatea membrilor săi şi care
nu sunt generate exclusiv de comportamentul statelor. Sunt analişti ai fenomenului
contemporan de securitate care consideră că, dacă „distrugerile catastrofale pot fi
generate şi de actori non-statali, atunci multe din conceptele care au stat la baza
politicilor de securitate în ultimile două secole – echilibrul puterii, descurajarea,
îngrădirea etc. – şi-au pierdut importanţa”3.
Limitând sfera discuţiilor, ameninţările la adresa securităţii energetice
acoperă o paletă extrem de diversificată. Una dintre ameninţările majore din
domeniul securităţii energetice este creşterea semnificativă a preţului energiei, pe
piaţa mondială – aşa cum s-a întâmplat în numeroasele crize energetice de-a lungul
timpului –, sau prin impunerea unor creşteri artificiale de preţ de către furnizorii
oligopolişti sau monopolişti, carteluri sau ţări. În unele cazuri, ameninţarea poate
veni de la o singură superputere energetică, stat capabil să influenţeze semnificativ
piaţa mondială prin acţiunile sale4. Deşi nu manipulează preţurile, astfel de furnizori
Buzan Barry, Popoarele statele şi teama, Editura Cartier, Chişinău, 1999, pag. 110
Fukuyama Francis, America la răscruce, Antet, Bucureşti, 2006, pag..60
4
Hlihor Constantin, Politica de securitate in mediul international contemporan: domeniul energetic, Institutul
European, Iasi, 2008, pag. 67
2
3
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pot merge chiar mai departe, suspendând sau anulând livrările. Aşa se întâmplă
în cazul punerii de presiune pe negocierile economice – precum cele din timpul
disputei energetice Rusia-Belarus –, sau presiune politică, cum a fost situaţia
determinată de OPEC, ca răspuns la sprijinul ţărilor vestice pentru Israel (Războiul
de Yom Kippur). Suspendarea furnizării se poate, de asemenea, realiza în urma
unei sancţiuni internaţionale mondiale luate împotriva unei ţări. Energia joacă un
rol important în securitatea naţională a oricărei ţări, sub aspect economic5. Rezultă
că ameninţările asupra securităţii energetice pot rezulta şi datorită distrugerilor
fizice ale infrastructurii energetice a furnizorului sau importatorului, ca rezultat
al evenimentelor naturale, faliment, terorism, sau război. Instabilităţile politice şi
economice datorate războiului sau altor factori, precum acţiunile sindicale/greviste
poate, de asemenea, conduce la sincope în industria energetică a unei ţări furnizoare.
În ultimii ani au apărut noi ameninţări la adresa securităţii energetice, sub forma
unei competiţii mondiale crescânde pentru resurse energetice, datorită industrializării
într-un ritm din ce în ce mai alert în ţări precum India şi China. Posibilitatea creşterii
preţului datorită atingerii limitelor de extracţie a produselor petroliere a început deja
să atragă atenţia guvernelor din întreaga lume. De remarcat este însă faptul că una
dintre ţările care nu au probleme cu aprovizionarea cu petrol – SUA – iau tot mai
mult în considerare creşterea preţului la petrol ca una dintre ameninţările majore la
adresa securităţii energetice6.
Imixtiunea politicului în zona sensibilă a alimentării cu hidrocarburi a devenit
evidentă odată cu revigorarea economică şi politică a Rusiei, după venirea lui
Vladimir Putin la preşedinţie. Acesta a reintrodus rezervele naturale ale Rusiei în
proprietatea de stat, prin intermediul companiei de stat Gazprom, care controlează
aproape 70% din gazul rusesc şi deţine monopolul exporturilor, devenind astfel un
instrument de politică externă. „Re-naţionalizarea” rezervelor naturale şi preţurile
ridicate ale hidrocarburilor pe pieţele internaţionale au dat avânt creşterii economiei
ruse în ultimii 5 ani, înlocuind dominaţia geopolitică cu dimensiune militară a
Rusiei în Caucaz şi Asia Centrală într-o dominaţie cu caracter economic şi energetic
(„soft power”)7. Situaţia a generat schimbări şi la nivelul relaţiilor Federaţiei
Ruse cu statele membre ale Uniunii Europene, dintre liderii europeni, cancelarul
Schröeder fiind primul care a înţeles şi acceptat să utilizeze, în propriul interes, noul
context al relaţiilor cu Moscova. După ieşirea de pe arena politică a lui Schröeder,
acesta a devenit preşedintele acţionariatului ruso-german al proiectului, decizie ce
i-a adus multe critici şi a provocat tulburare în lumea politică germană. În afara
opoziţiei ţărilor baltice şi a Poloniei, care s-au simţit lezate de această înţelegere,
Prof. Xiang Lanxin, Sino-Indian cooperation in the search for overseas petroleum resources: Prospects and
implications for India, http://majarueegg. com/Archivos/Written%20Work/China%20and%20India’s%20quest%20
for%20energy.pdf
6
Graefe Laurel, The Peak Oil Debate, în The Economic Review of the Federal Reserve Bank of Atlanta, http://www.
frbatlanta.org/ filelegacydocs /er0902_graefe.pdf
7
Bolocan Silvana, Contextul politicii energetice comune a Uniunii Europene, în 22, 28 aprilie 2006
5
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crearea pactului energetic ruso-german a trecut aproape neobservată, Uniunea
Europeană neavând o poziţie oficială în acest context. În pofida concentrării sale
asupra asigurării controlului pieţei financiare, Rusia câştigă, de asemenea, influenţă
în sectorul energetic şi în cel al mineritului. Unele companii, printre care Polyus
Gold şi Polymetal, au câştigat o mare libertate de acţiune în privinţa zăcămintelor
de aur şi cupru. Iar Lukoil continuă să-şi extindă prezenţa. În plină criză financiară
mondială, British Petroleum a făcut schimb de acţiuni cu companiile ruseşti, scopul
final fiind acela de a asigura cumpărarea de acţiuni, în cadrul proiectului Consorţiului
Conductei Caspice, de către companiile ruseşti. Este, totodată, demn de remarcat că
Lukoil a fost invitată să participe la Consiliul pentru Investiţii Străine din Kazahstan,
în 2003, de către preşedintele acestui stat8.
Competiţia crescândă pentru resurse energetice poate duce, de asemenea, la
formarea unor blocuri de securitate pentru a permite o distribuţie echitabilă a petrolului
şi gazului între principalele puteri. Multă vreme această competitie acerbă s-a dat
pentru controlul Orientului Mijlociu şi apoi al Asiei Centrale9. Astăzi situaţia s-a
schimbat în mod radical. Un studiu al FMI, referitor la afirmarea regiunii respective
în economia mondială, estimează că „ţările producătoare de petrol din Africa vor
genera, în perioada 2002 - 2019, venituri din petrol de mai bine de 350 miliarde de
dolari, adică ceva mai mult decât PIB-ul actual al Rusiei şi aproape tot PIB-ul tuturor
ţărilor Africii subsahariene”10. Iar aceste estimări, sunt extrem de prudente, ele fiind
bazate pe un preţ al petrolului de doar 25 de dolari barilul. Experţii occidentali cred
că acest continent este departe de a-şi fi demonstrat întregul potenţial economic.
„Africa de Vest, de pildă, este una dintre zonele în care producţia de gaze naturale
şi petrol cunoaşte cea mai rapidă creştere”, releva recent Departamentul american
al Energiei11. Mauritania, Mali si Niger vor figura, în următorii ani, printre marii
producători de aur negru ai Africii. Un adevărat boom petrolier se profilează pe tot
continentul african, ceea ce i-ar putea schimba destinul de teritoriu înglodat în datorii
şi sărăcie. Este posibil ca aceasta să se întâmple pe cheltuiala economiilor mai puţin
dezvoltate. Grupul celor Cinci, precursorul lui G8, s-a întâlnit pentru prima dată în
1975 pentru a coordona politicile economice şi energetice ca urmare a embargoului
petrolier arab din 1973, o creştere a inflaţiei şi o încetinire a economiei globale12.
La nivel naţional, conform definiţiei vulnerabilităţilor şi potrivit prevederilor
Strategiei Naţionale de Apărare a României („factorii din interiorul societăţii
Dr. Makarenko Tamara, Asia Centrală: acolo unde se ciocnesc puterea, politica şi economia, on line, http://www.
nato.int/docu/review/ 2009/Asia/central_asian_geopolitics/RO/index.htm
9
Hlihor Constantin, op.,cit., pag. 87
10
Cora Maria, Vasilescu Bogdan, Petrolul din Africa neagra, posibila salvare pentru securitatea economiei
mondiale, on line http://www.wall-street.ro/articol/International/3097/Petrolul-din-Africa-neagra-posibila-salvarepentru-securitatea-economiei-mondiale.html
11
Cora Maria, Vasilescu Bogdan, Petrolul din Africa neagra, posibila salvare pentru securitatea economiei mondiale,
http://www.wall-street.ro/ articol/International/3097/Petrolul-din-Africa-neagra-posibila-salvare-pentru-securitateaeconomiei-mondiale.html
12
Maavak Mathew, The Brinkmanship Of Energy Geopolitics, on line http://www.countercurrents.org/pomaavak030306.htm
8
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care potenţează acţiunea ameninţărilor”13), principalele vulnerabilităţi14 la adresa
României sunt: diminuarea capacităţii de aplicare a legii de către unele instituţii ale
statului, capacitatea administrativă redusă la nivel central şi local, politizarea excesivă
a unor instituţii, atât la nivel local cât şi la cel naţional, corupţia, cu implicaţii asupra
funcţionării instituţiilor statului şi cu efecte negative asupra vieţii cetăţeanului,
evaziunea fiscală, contrabanda şi practicile specifice economiei subterane, lipsa
unui mecanism coerent de previziune, prognoză, programare, planificare, execuţie
şi control care să susţină conducerea bugetară în sistem multianual şi pe bază de
rezultate, pornind de la coerenţă în formularea şi implementarea politicilor publice
şi în aşa fel încât să fie respectat nivelul unor indicatori care este stabilit în funcţie de
diverse interese, înţelegeri şi tratate ale României pe plan internaţional, dezechilibre
bugetare generate de decizii politice greşite, scăderea calităţii serviciilor publice
de sănătate, crima organizată, presiunile şi influenţa pe care aceasta încearcă să le
exercite asupra instituţiilor statului, asupra mass-media şi asupra unor reprezentanţi
ai clasei politice, fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a
denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea
acestora, presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea
obţinerii unor avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului,
decalajul de dezvoltare între regiunile României, tendinţele demografice negative
şi procesul de îmbătrânire a populaţiei, calitatea scăzută a sistemului de educaţie
prin degradarea actului educaţional, cu efecte asupra evoluţiei societăţii româneşti
prin deprofesionalizarea acesteia, degradarea coeziunii familiilor ca urmare a
fenomenului de migraţie, cu consecinţe puternic negative asupra copiilor şi tinerilor,
deficienţe în protecţia şi funcţionarea infrastructurii critice.
O analiză a acestor vulnerabilităţi ne arată că lista poate fi completată. Declinul
demografic al societăţii româneşti, pe termen lung, se poate transforma într-o
vulnerabilitate, la fel cum nu poate fi negată existenţa unor tensiuni între diferite
grupuri din societatea românească.
Din această perspectivă, vulnerabilitatea este o categorie extrem de importantă
în evaluarea stării de securitate a cuiva sau a ceva. Ca şi ameninţarea, această noţiune
nu are relevanţă pentru analiză decât în relaţie cu alte caracteristici esenţiale ale
actorilor care se luptă pentru cât mai multă securitate. Analiza vulnerabilităţii
presupune activitatea de identificare a părţilor „slabe” din potenţialul de putere dar
şi din modul de administrare şi folosire, din planurile şi strategiile de dezvoltare ale
unor sectoare ale vieţii sociale, economice sau din alte zone ale societăţii ce ar putea fi
exploatate de actori clasici sau non-statali care au interes în respectiva societate şi nu
le-ar putea promova/obţine pe altă cale15. Gradul de vulnerabilitate a diferitor structuri
Strategia Natională de Apărare a Romaniei, 2010, p.13
Ibidem
15
Decker Raymond J., Key Elements of a Risk Management Approach, Testimony Before the Subcommittee on
National Security, Veterans Affairs, and International Relations; House Committee on Government Reform United
States General Accounting Office, p. 5, în http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-02-150.
13
14
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şi sisteme politice economice, militare sau de altă natură este în conexiune directă
cu gradul de insecuritate al respectivelor sisteme şi structuri şi influenţează direct
riscul de securitate. Cel mai adesea, în studiile clasice de securitate, vulnerabilitatea
statelor se raporta la capacitatea lor de a-şi spori potenţialele militare16. Riscul unui
conflict armat de tip clasic a scăzut simţitor şi, prin urmare, vulnerabilităţile de acest
gen nu mai sunt cu predilecţie monitorizate de cei interesaţi de crearea unui climat de
insecuritate şi instabilitate într-o zonă sau alta17, în prezent, fiind atent monitorizate
vulnerabilităţile din sistemul energetic, bancar sau chiar de sănătate publică.
Identificarea direcţiilor ipotetice care vor jalona evoluţia pericolelor şi
ameninţărilor asupra infrastructurii critice nu poate fi făcută în afara cadrului definit
de fenomenele globale ce caracterizează evoluţia, prezentă şi viitoare, a umanităţii.
În mod obiectiv, a privi aspectele fundamentale care trasează cadrul de viitor al
problematicii protecţiei infrastructurii critice în afara transformărilor actuale sau de
perspectivă a mediului economic, social, politic şi informaţional în care operează, ar
fi ineficient şi contraproductiv.
Pornind de la constatarea că orice element al infrastructurii critice are cel
puţin trei componente de bază18 – componenta interioară, componenta exterioară şi
componenta de interfaţă –, dinamica transformărilor şi mutaţiile acestora vor depinde
atât de felul în care o serie de factori specifici se vor manifesta, cât şi de evoluţiile pe
plan tehnologic ale sectorului de infrastructură din care face parte, de flexibilitatea şi
adaptabilitatea procesului pe care îl deservesc, evoluţia de perspectivă a condiţiilor
ce definesc mediul în care operează.
În acest context, grupul de lucru privind protecţia infrastructurii critice din
domeniul energetic din cadrul Comisiei de protecţie civilă a Alianţei Nord-Atlantice
a întocmit o „foaie de parcurs” cu măsurile care trebuie luate pentru a îmbunătăţi
pregătirea coordonării măsurilor de protecţie a elementelor comune de infrastructură
critică la nivelul tuturor ţărilor membre. Conform „foii de parcurs”, activităţile
viitoare vor trebui să se concentreze pe identificarea elementelor infrastructurii critice
energetice şi a interdependenţelor dintre acestea, pe termen mediu şi lung, realizarea
unor mecanisme de cooperare internaţională pentru a răspunde eficient la ameninţări
şi pericole, iniţierea unor programe de cercetare-dezvoltare privind evoluţia viitoare
a pericolelor şi ameninţărilor, încurajarea diseminării experienţei în domeniu între
ţările membre, organizarea de exerciţii, implementarea unor programe de pregătire
şi educare, întocmirea unei matrice model pentru cartografierea infrastructurii
critice naţionale. La nivel european, strategia Comunităţii Europene pe această temă
cuprinde parcurgerea unor etape aproximativ asemănătoare19.
Hlihor Constantin, Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „CarolI”, Bucureşti, 2005, pag. 201-216; Sava Ionel Nicu, op cit., pag. 162-188.
17
Hollywood John, Snyder Diane, McKay Kenneth, Boon John, op., cit., pag. 23.
18
Alexandrescu Grigore, Văduva Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme
de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2006.
19
Green Peper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection, COM (2005) 576 final, Comisia
Europeană, Brussels, 17.11.2005
16
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Dacă, până la dezvoltarea puternică şi extrem de facilă a tehnologiilor din
domeniului IT&C, fiabilitatea tehnică reprezenta cea mai importantă dimensiune
a analizei de risc, în prezent, paleta riscurilor din sectorul energetic a căpătat noi
dimensiuni20: de la riscurile tehnologice provocate de sistemele active (centrale
nuclearo-electrice, chimice) sau de sistemele tehnice pasive (de exemplu baraje
ale centralelor hidroelectrice) până la pericole de tip şi natură cibernetică precum:
extinderea reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii, posibilitatea accesului
nepermis de la un computer personal (PC) sau printr-o conexiune telefonică clasică
la sistemele automatizate care conduc sectoarele energetice. La acestea de adaugă,
în ritm îngrijorător, riscurile de natură managerială, socială, psihologică şi chiar
politică.
Trebuie să avem în vedere faptul că securitatea energetică prezintă alte două
aspecte semnificative, respectiv asigurarea securităţii traseului de aprovizionare, cu
puternic conotaţii geopolitice, respectiv securitatea infrastructurilor critice asociate. În
acest context, se poate afirma că securitatea infrastructurii energetice trebuie aplicată
din fazele incipiente şi până la final, de la căile şi mijloacele de detectare şi explorare
a resurselor naturale energetice, rafinare, stocare, transport şi până la distribuţia
produselor în cauză21. Automatizarea şi informatizarea proceselor tehnologice în
cadrul sectoare infrastructurilor critice energetice, deşi aduc importante beneficii şi
chiar devin vitale pentru buna lor funcţionare, le fac vulnerabile în faţa atacurilor
cibernetice.
Riscurile fizice sunt datorate vulnerabilităţilor unor elemente constitutive
ale reţelelor energetice precum: barajele, staţiile de transformare, conductele sau
staţiile de pompare. Aceste riscuri sunt avute în vedere încă de la faza de proiectare
şi până la protejarea şi întărirea elementelor de securitate. În prezent, au apărut
alte vulnerabilităţi, mult mai importante, determinate de avansul tehnologiei
informatice datorită conexiunilor dintre reţelele energetice la reţele de informaţii şi
tehnologia comunicaţiilor (TIC), de care depinde securitatea şi controlul reţelelor
de infrastructură22. Această situaţie face ca securitatea infrastructurii energetice să
devină şi mai complexă, deoarece riscurile care pot pune în pericol buna funcţionare
a TIC pot afecta, de asemenea, şi infrastructurile energetice.
Industria energetică este creditată ca fiind primul sector din infrastructura
critică care ar fi implementat sistemele automate de tip PCS (Process Control System)
în mod intensiv. Ulterior, sectoarele de tratare şi aprovizionare cu apă şi distribuţia
de utilităţi au necesitat sisteme automate de control al proceselor, în mod similar
procedându-se şi în sectoarele de rafinare pentru obţinerea combustibilului şi reţelele
Stamp Jason,, Dillinger John and Young William, Common Vulnerabilities in Critical Infrastructure Control
Systems,on line http://citeseerx.ist.psu.e du/viewdoc/download?doi=10.1.1.172.1908&rep=rep1&type=pdf.
21
Stamp Jason,, Dillinger John and Young William, Common Vulnerabilities in Critical Infrastructure Control
Systems,on line http://citeseerx.ist.psu. edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.172.1908&rep=rep1&type=pdf.
22
Shea Dana A., Critical Infrastructure: Control Systems and the Terorist Threat, http://www.dtic.mil/cgi-bin/
GetTRDoc?AD=ADA467307 &Location=U2&doc= GetTRDoc.pdf,.
20
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de distribuţie a acestuia23. În cele din urmă, tehnologiile originale, destul de primitive,
bazate numai pe tehnologiile analogice, au fost înlocuite cu reţele moderne digitale sau
analogice/digitale hibride bazat pe tehnologiile microprocesorului şi pe protocoale de
comunicare moderne. Iniţial cunoscute sub numele de SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition), aceste sisteme automate sunt considerate a fi critice pentru
realizarea condiţiilor de siguranţă în exploatare, de fiabilitate şi bună funcţionare a
numeroase procese fizice. PCS este utilizat pe scară largă în infrastructură (inclusiv
energie electrică, apă, petrol şi gaze naturale), precum şi în diverse operaţiuni de
fabricaţie în care automatizarea şi sistemele electronice de control permit urmărirea
şi funcţionarea corectă, rapidă şi, cu deosebire sigură, a proceselor tehnologice.
Vulnerabilitatea reţelelor PCS/SCADA depinde de tipul acestora. Sistemele
automate de acest tip au fost proiectate pentru supravegherea, control şi achiziţia
de date, nefiind proiectată şi securizarea la ulterioarele posibile atacuri cibernetice.
În general, vorbim despre un sistem de control industrial: un sistem informatic
de monitorizare şi control a unui proces. Procesul poate fi industrial, pe bază de
infrastructură, sau doar o simplă instalaţie. Multitudinea de sisteme care intră în
componenţa reţelelor SCADA şi care conduc la calităţile tehnologice deosebite
ale acestora, crescând eficienţa acestora, prezintă însă lipsuri în ceea ce priveşte
securitatea sistemului. Această lipsă a securităţii sistemului permite, cu relativă
uşurinţă, un atac cibernetic, un atac terorist care să acceseze sau să distrugă reţelele
indiferent de locaţii acestora. Din nefericire, nu există o abordare generală, care să
trateze problemele ca un întreg, cu interdependenţele existente în interiorul său,
nu există o industrie a securităţii şi controlului sistemelor24. Astfel, sectoare critice
precum cele bancar, telecomunicaţii, transport, energie etc. sunt protejate numai pe
anumite secţiuni, fără să se ţine cont că acestea pot alcătui un sistem, acesta, la
rândul său, fiind bazat pe interconexiuni. Astfel, apare efectul bilelor de bowling,
sistemele conexe putând fi distruse prin atacul efectuat asupra altor sectoare. Nici
chiar industria de securitate IT nu consideră acest tip de ameninţări a reprezenta
o prioritate, punând pe primul loc securitatea strictă a sistemelor IT şi, mai puţin
pe securitatea în faţa atacurilor cibernetice a sistemelor automatizate. În plus,
există mari probleme de comunicare între factorii decizionali (de exemplu oficiali
guvernamentali) şi specialiştii tehnici (experţii în securitate SCADA, securitate
IT etc.)25. Datorită acestor interdependenţe, dar şi a infrastructurii critice pe care o
deservesc, reţelele PCS/SCADA reprezintă o zonă de maximă vulnerabilitate pentru
reţelele infrastructurilor critice. Deşi, teoretic, reţelele de tip SCADA trebuie izolate
de alte reţele, de la reţelele locale din birouri, sau de reţelele externe, de tip internet,
intranet sau extranet, în realitate, acestea sunt conectate, din motive tehnologice şi
Rinaldi Steven M., Peerenboom James P. and Kelly Terrence K., Identifying, Understanding, and Analyzing
Critical infrastructures Interdepedencies, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.89.2276&rep
=rep1&type=pdf.
24
GASPARD F., HUBRECHT A., Tackling Critical Energy Infrastructure Network Interdependencies, 2010.
25
GASPARD F., HUBRECHT A., Tackling Critical Energy Infrastructure Network Interdependencies, 2010.
23
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economice (reducerea costurilor), la alte reţele, mult mai vulnerabile, sunt supuse
ameninţări şi atacuri cibernetice lor la adresa securităţii lor. Sistemele PCS/SCADA
poate fi accesate, în principal, prin următoarele modalităţi: accesul prin reţelele
informatice conectate prin intermediul internetului (prin cablu optic sau wireless
sau prin intermediul liniilor telefonice conectate la un modem) şi prin intermediul
unei persoane din interiorul companiilor. De exemplu, datorită avansului tehnologic
al informaţiei, operatorul sistemelor SCADA poate controla şi monitoriza procesele
direct din birou său, prin intermediul unei interfeţe grafice prietenoase care are, în
acelaşi timp, şi acces la internet sau la reţele de tip VPN (Virtual Private Network).
Însă aceeaşi staţie (operator) care are acces la internet, poate accesa o reţea foarte
critică.
După cum am menţionat, implicarea factorilor umani ilustrează faptul că
activitatea acestora poate genera riscuri la adresa securităţii fie în mod deliberat
(reaua intenţie, interesele proprii, terorismul) sau accidental (defecţiuni ocazionale).
De altfel, studiile arată că peste 60% dintre atacurile asupra sistemelor sunt făcute
chiar de către angajaţii firmei sau cu ajutorul acestora26. Prin existenţa unui întreg
sistem de conexiuni de-a lungul lanţului de aprovizionare cu energie, fiecare cu
interfeţele sale specifice, sisteme de reţele aflate în interdependenţă şi, deci, multiple
posibile puncte de vulnerabilitate, sunt expuse atacurilor.
Din păcate, se regăsesc, în ameninţările şi vulnerabilităţile din cadrul
infrastructurii critice energetice, elemente precum comentariile şi acţiunile negative
ale investitorilor străini referitoare la derularea programelor de investiţii în domeniu,
stabilitatea actului managerial, disfuncţii în reciclarea deşeurilor – în special a celor
din domeniul nuclear –, inconsecvenţa factorilor decizionali majori, incapacitatea
şi/sau dificultăţile puse în calea operatorilor naţionali, atunci când aceştia doresc să
identifice resursele financiare necesare realizării investiţiilor propuse, neîndeplinirea
obligaţiilor asumate în cadrul acordului de cooperare, imprimarea unei imagini
negative proprii ca urmare a asocierii cu unităţi deja aflate în dificultate şi, cel
mai important, proliferarea comportamentelor speculative şi/sau ilegale ale unor
persoane/grupuri de interese în acest domeniu.
Din nefericire, securitatea infrastructurii sectorului energetic nu poate fi
garantată fără a lua în considerare şi securitatea celorlalte infrastructuri critice, cum
ar fi de exemplu telecomunicaţiile. Sectoarele telecomunicaţii şi energetic par a
fi sectoarele cu cel mai ridicat grad de interdependenţă27. Fără sistemul public de
energie electrică, sistemul de telecomunicaţii – de la cel de transmisie de tip voce
(telefoane fixe, centrale telefonice sau mobile) la cel de date (internet, reţelele private
VPN care fac legătura între departamente sau filialele organizaţiilor, indiferent de
locaţia acestora) – este grav afectat. Comunicarea între două entităţi ar fi posibilă
în continuare (de exemplu, comunicarea prin radio), dar majoritatea serviciilor nu
26
27

GASPARD F., HUBRECHT A., Tackling Critical Energy Infrastructure Network Interdependencies, 2010.
http://www.dhs.gov/files/programs.
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ar putea fi demarate. Echipamentele care permit funcţionarea reţelelor (precum
switche-urile, router-ele sau firewalls-urile) necesare industriei de telecomunicaţii
nu vor mai avea energia necesară pornirii lor. Pe de altă parte, fără telecomunicaţii,
sistemul de monitorizare şi control PCS/SCADA din cadrul sectorului energetic ar
fi puternic afectat atât în funcţionare, cât şi ca randament. Sistemele SCADA ar
fi puternic afectate şi, astfel, întreaga reţea energetică, de la generarea de energie
electrică până la furnizarea acesteia, ar fi perturbată.
Datorită interconectării existente între diferitele sectoare de infrastructură
critică, efectele unui posibil atac sunt de tip cascadă sau domino. De exemplu, dacă
o substaţie electrică este deteriorată şi energia electrică este stopată, operaţiunile de
cale ferată sunt perturbate şi fluxul de trafic în zonă este afectat, provocând încetinirea
transportului mărfurilor şi potenţiale probleme serviciilor de urgenţă. În acest caz,
substaţia capătă calitatea de proprietate a sectorului energetic care trebuie protejat,
devenind simultan şi element-cheie al infrastructurilor altor sectoare. Sistemele de
dezvoltare din sectorul tehnologic şi controlul monitorizării şi achiziţiilor datelor
(SCADA) au sporit operaţiunile sectoarelor individuale, dar, în acelaşi timp, au
sporit interdependenţele dintre ele, creând astfel vulnerabilităţi suplimentare28.
Considerăm că principala dilemă a taxonomiei ameninţărilor la adresa
infrastructurilor critice din domeniul energetic rezidă în faptul că acestea nu numai
că sunt greu de măsurat cantitativ, dar şi destul greu de perceput anterior producerii
lor. Problema este amplificată şi de faptul că există situaţii când suma consecinţelor
nu poate fi determinată prin simpla adăugare a celor individuale, iar efectul lor
cumulat depăşeşte suma efectelor individuale, ca serii de întâmplări independente. Ca
exemplu tipic, în cazul unui element al sectorului energetic de producere a energiei,
cum ar fi o centrală nucleară, pericolele şi ameninţările specifice pot fi defecţiuni
tehnice în funcţionarea componentelor centralei, depăşirea timpului stabilit de
funcţionare a centralei, eroare umană în exploatarea centralei, atacuri teroriste,
lovirea centralei nucleare cu arme obişnuite sau nucleare, în caz de război, la care se
adaugă ameninţările şi vulnerabilităţile determinate de implicarea factorului uman.
În ceea ce priveşte taxonomia pericolelor şi ameninţărilor la adresa infrastructurii
critice energetice naţionale, în legile existente, sunt enumerate: degradarea sau
distrugerea reţelelor magistrale de transport a resurselor energetice şi de alimentare
cu apă, a căilor de comunicaţii, a lucrărilor şi amenajărilor hidroenergetice, inclusiv
a sistemelor de protecţie împotriva accidentelor şi calamităţilor, neconstituirea
rezervelor pentru necesităţi umanitare şi intervenţie în situaţii de urgenţă, de asediu,
la mobilizare ori în caz de război, neînlăturarea vulnerabilităţilor reprezentate de
activităţile cu grad ridicat de pericol nuclear, chimic, bacteriologic şi alte asemenea,
care pot determina catastrofe ori dezastre.
Luând în considerare dinamica ameninţărilor şi vulnerabilităţilor specifice
României, putem enumera: cutremurul, inundaţiile datorate viiturilor, alunecări
28

The Economist, January 14th – 20th 2006, p. 67.
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de teren, fenomenele meteorologice periculoase, căderea de meteoriţi şi obiecte
cosmice, inclusiv efectele distructive ale încălzirii globale, accidentul chimic,
războiul convenţional, accidentele grave pe căile de comunicaţii şi accidentele pe
platformele de extracţie petrolieră. În registrul pericolelor şi ameninţărilor sunt
incluse şi terorismul, crima organizată, accidentul nuclear şi biologic, erorile de
proiectare, operare şi întreţinere a sistemelor, privatizarea cu lacune legislative
a elementelor de infrastructură, războiul informaţional sau cel bazat pe reţea.
O menţiune separată trebuie făcută asupra impactului grav pe care speculaţiile
financiare îl pot avea asupra sectorului financiar-bancar al infrastructurii critice, cu
precădere asupra subsectorului care asigură lichidităţile necesare efectuării plăţilor.
Lipsa impunerii unor limite rezonabile în aplicarea ideilor privind
deregularizarea politicii monetare, presupusei tendinţe spre echilibru a politicilor
economice şi preponderenţei acordării de credite asupra lichidităţilor monetare
disponibile, a constituit subiectul articolelor, cărţilor, conferinţelor şi studiilor
a numeroşi experţi în domeniu, încă din 200529. Cu toate acestea, pericolele şi
ameninţările menţionate au fost ignorate de marea majoritate a factorilor decizionali
din mediul de stat sau privat, fapt ce a declanşat, începând cu august 2008, o criză
financiară mondială, cu implicaţii severe certe, pe termen scurt, şi asupra realităţilor
economice din ţara noastră.
Securitatea energetică este astăzi o prioritate pentru toţi actorii de pe scena
vieţii internaţionale, mai ales pentru cei care deţin resurse energetice precare sau
sunt dependenţi de resursele externe. Problema energiei a devenit o prioritate şi
după ce tot mai numeroşi actori de pe scena internaţională au conştientizat faptul
că „energia reprezintă condiţia sine qua-non pentru exercitarea puterii în economia
politică internaţională şi că nici bogăţia sau securitatea nu pot fi realizate fără o
aprovizionare sigură cu energie”30. Mai mult decât atât, tot mai mulţi actori ai
mediului internaţional contemporan au constatat că energia poate fi folosită pe post
de armă letală în relaţiile dintre state, nefiind o surpriză că, în ultima vreme, tot mai
multe state au încadrat energia printre priorităţile politicilor/strategiilor de securitate
naţională, iar numeroşi oamenii politici, analişti şi specialişti în domeniul securităţii,
precum fostul premierul britanic Tony Blair, consideră că, în viitor, energia va fi,
pentru state, mai importantă decât apărarea în promovarea intereselor.
Importanţa energiei este conştientizată şi la nivelul conducerii politice
româneşti. Astfel, în strategia energetică, problema securizării transportului de energie
este menţionată ca fiind una dintre priorităţi. „Securitatea aprovizionării presupune,
printre altele, diversificarea şi consolidarea, în cadrul stabilit la nivel european, a
relaţiilor de colaborare cu ţările producătoare de hidrocarburi, precum şi cu cele de
tranzit; diversificarea surselor de aprovizionare şi dezvoltarea rutelor de transport;
încheierea de contracte pe termen lung pentru gaze naturale din import pentru a
29
30

Strange Susan, op., cit., p. 266
Legea_Securităţii_Naţionale.pdf.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

163

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
diminua riscurile de întrerupere a furnizării, cu respectarea regulilor concurenţiale;
încheierea de contracte pe termen lung pentru furnizorii interni de cărbune care să le
asigure acces la pieţele financiare, cu respectarea regulilor concurenţiale; stimularea
investiţiilor în domeniul exploatării rezervelor de gaze naturale prin încurajarea
identificării de noi câmpuri şi valorificarea maximă a potenţialului; abordarea, în
comun cu statele membre ale UE, a problemelor referitoare la protecţia infrastructurii
critice din sistemul energetic în lupta împotriva terorismului; punerea în valoare de
noi perimetre pentru exploatarea lignitului şi a uraniului care să asigure cererea după
anul 2015; creşterea nivelulul de adecvanţă al reţelei de transport prin dezvoltare şi
modernizare în concept de reţea inteligentă (smart grid) şi cu respectarea cerinţelor
UCTE/ETSO”.
Protecţia infrastructurii critice energetice depăşeşte graniţele naţionale
fiind necesară stabilirea şi utilizarea unei funcţii de integrare regională la nivelul
satisfacerii funcţionării, cel puţin acceptabile, ale relaţiilor de interdependenţă.
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UNELE ELEMENTE PRIVIND
CADRUL TEORETIC AL INTEGRĂRII
EUROPENE
Gabriela Monica CONDIS Y TROYANO (OPREA)
Abstract
La logique de l’intégration est complexe et conflictuelle. Au fil de
l’histoire, on a élaboré beaucoup de modèles d’analyse et d’explication ou de
comprendre les lois de l’évolution et de constitution des Nation, des Etats ou
des alliances et des coalitions. L’intégration est une construction dynamique
qui sollicite des projets et surtout des modèles.
Cuvinte-cheie: teorie, integrare, socializare, politici, contract social,
libertanianism
Introducere

P

rocesul integrării regionale este un proces de socializare, nu între indivizi,
ci între națiuni şi/sau state. Din acest punct de vedere, el este întotdeauna
analizat cu instrumentele clasice ale Politicii internaționale.
Ori, aceste instrumente se aplică la obiective de relaţie între state/naţiuni prin
definiţie suverane şi independente din punct de vedere politic. Astfel, integrarea, din
punct de vedere al Politicii Internaţionale se reduce la procesul de armonizare între
politicile naţionale, cu scopul de a evită sau reduce conflictele. Nimic de-a face cu o
voinţa de integrare economică, socială sau culturală.
Pentru a fi deci pertinenţă, o analiză a integrării ar trebui să se facă printr-o
apropiere globală (multidimensională): economică, politică, socială şi culturală.
Ori, pentru a face acest lucru, trebuie să recurgem la analize, urmând modelele şi
doctrinele clasice ale sociologiei şi ale filosofiei politice.
În acesta lucrare, încercam să construim, într-o prima etapă, un model care
poate să ne permită studiul acestui proces în Uniunea Europeană într-o lumina nu
numai economică şi politică, ci şi într-o apropiere “holistică şi sistemică”, urmărind
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gândirea lui Max WEBER şi a altor teoreticieni ai societăţii. Originalitatea metodei
weberiene este că se aplică sistemelor moderne ale capitalismului, adică a ceea ce el
desemnează ca ”sisteme de afaceri” (SA). Aceste SA se supun la două logici precise:
o logică materială (inovaţia şi tehnologia) şi o logică ideologică (cea a ideilor şi
valorilor societăţii).
În a două etapă este vorba despre aplicarea acestui model subiectului nostru,
pentru a găsi un răspuns pertinent la întrebarea pusă : se poate vorbi despre integrarea
europeană fără Rusia?
Modelele clasice ale Filosofiei Politice1
Filosofia politică clasică (cea de la Grecia antică) şi cea neo-clasică (adică
raționalistă), au găsit mai multe soluții posibile la problema “socializării” indivizilor.
Abordarea din perspectiva liberalismului lui Thomas Hobbes
Răspunsul lui Thomas Hobbes a fost cel al “contractului social” necesar
pentru a urmări individul. Dacă oamenii se reunesc pentru a construi o societate
civilă, este fiindcă ei consideră că este singurul mijloc de a nu se extermina reciproc.
(“homo hominus lupus”). Aplicată la integrarea regională, aceasta vrea să însemne
că statele/națiunile se regrupează pentru a evita o distrugere mutuală, fie economică,
fie militară.
Abordarea socialista a lui Karl Marx
Filosofia marxistă-hegeliană, a plasat problema în diviziunea claselor sociale
care emană rapoarte economice de producţie; la fiecare etapă a istoriei, acest proces
dialectic va crea clase dominante care vor construi instituții şi un ordin social adaptat
la interesele lor (feudalismul, capitalismul…).
Originea societăţii este deci materialistă, fondată pe proprietatea de bunuri de
producţie şi pe un aparat de stat care oprimă clasa muncitoare.
Modelul utilitarist al secolului XX (Walras-Pareto)
In Filosofia Politică de la începutul secolului al XX-lea, problema s-a pus în
termeni economici, dar cu o viziune armonizată a societăţii: societatea se construiește
în jurul unui proiect economic fondat pe interese individuale (utilitatea individuală)
al cărui caracter conflictual marxist este eliminat graţie acțiunii de “mâna invizibilă”
pe piață. Este piața cea care va permite obținerea bunăstării şi a păcii sociale.
1

Jean LADRIERE, Curs de Filosofie Sociala, Louvain, Belgia 1999
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Ca filosofie, utilitarismul are un mare avantaj: cel al coerentei raționale:
utilitarismul convinge pentru că asigură, prin răspunsurile sale, o soluţie, cea a
utilităţii.
De ce mâncăm mai multe mere decât pere? Pentru că utilitatea este diferită.
Pentru ce oamenii se aseamănă din punct de vedere social? Pentru că găsesc un
interes, o utilitate. De ce construim o regiune trans-frontalieră sau o piață comună?
Pentru că exista un interes comun.
Abordarea etică a libertarianismului lui John Ralws2
Utilitarismul nu ţine cont de contradicții, nici de domeniul social sau politic.
De unde si critica lui J. RALWS care plasează fundamentele societăţii în valori şi nu
în consumație.
După această şcoală “libertariană”, utilitarismul, chiar dacă e condiție
necesară la alocarea eficientă a resurselor în societate, nu completează condițiile
suficiente ale unei societăţi civile stabile, ale unor cetățeni liberi, egali si solidari,
adică a unei societăţi “etice”.
De unde necesitatea (după RALWS) de a construi această societate pe
postulate de ordin etic în care justiția socială ar trebui sa facă parte integrală (si
nu numai accesorială), din comportamentul rațional al indivizilor. După opinia sa,
fiecare individ respectă ordinul social si economic, nu numai fiindcă este « just »
(moral), dar şi fiindcă este eficient, economic vorbind.
Mizele fundamentelor societăţii civile
Care este sensul acestei reflecții de ordin filosofic? De ce este atât de important
să găsim un « fundament, » adică un «motiv de a fi » al comportamentului social
al omului? În fond, forța, violenţa sau viclenia, ar trebui să fie suficiente pentru a
explica cursul istoric al umanităţii? Utilitarismul (în acest caz) ar putea fi la fel de
« rațional » ca si « dominația »? Economicul şi violenţa ar avea deci aceleași rădăcini
raționale ca solidaritatea şi justiția?
Problema fundamentelor de ordin social nu este deci necesară ordinului social
însuşi. Am putea spune, o societate fondată pe întâietatea unei rase sau a unei clase
sociale, va fi la fel de apărată precum o societate de oameni liberi, fondată pe dreptul
şi respectul la integritate al fiecăruia.
Aceasta este deci miza unei reflecții filosofice asupra fundamentelor de ordin
social: ea ne interpelează în cel mai profund segment al nostru, caci pune problema
fundamentală a SENSULUI vieţii noastre sociale, sau a vieții pe scurt.

2

John RALWS, Theory of Justice.
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De la contractul social la contractul supranațional.
Pusă astfel, problema articulării între indivizi şi societate devine deci o miză
crucială, căci de răspunsul sau va depinde tipul de societate pe care oamenii sunt
gata să o construiască şi pentru care sunt gata să moară. Dar atunci…ce construim
dacă națiunile/statele se integrează în jurul unui proiect supranațional? Această
nouă « societate civilă », ce este? O Naţiune? Un Stat? O Regiune compozită
supranațională3 ?
Până unde putem prelungi argumentele justificative ale societăţii civile a lui
HOBBES? Oare aceasta societate civilă se identifică cu Națiunea şi/sau Statul şi/sau
Regiunea supranațională (de exemplu Europa)? Suveranitatea Statelor (pentru a nu
cita decât una dintre mize) rămâne același concept aplicat la Națiunea independentă
cât şi la Statul Federal compus din Națiuni?
Pentru mercantilismul secolului al XV-lea şi pentru Organizația Mondială a
Comerțului (OMC), răspunsul este același: piața, toată piața si nimic altceva decât
piața…
Altfel spus, suveranitatea nu poate fi în contradicție cu piața, la fel ca şi în
gândirea clasică unde libertatea individuală nu poate fi în contradicție cu puterea
suverană pentru care a fost o emanare a libertăţii individuale (pentru Rousseau,
bineînțeles, această antinomie se restrânge în conceptul “voinței generale”, la
fel ca si pentru MARX: soluția era in “lupta claselor” care bruiază totul: piața şi
suveranitatea…).
Legăturile dintre UE si Rusia: mondializare, regionalizare sau integrare?
Prin definiție, ţări care se integrează pe plan economic constituie între ele
un spațiu economic unic. Constituirea unei zone de integrare economică poate fi
considerată ca o sursă de creștere economică prin liberul schimb pe care îl instaurează.
Acesta este profitabil consumatorilor, stimulează concurenţa, face presiuni
asupra preţurilor în scădere, favorizează inovația.
Piața vastă permite economii la scară. O integrare mai profundă este
deasemenea favorabilă creșterii: stabilitatea regulilor de schimb, moneda unică
reduce incertitudinea şi costurile.
Putem distinge mai multe grade în integrare, după cum este ea, mai mult sau
mai puțin împinsa4.:

Utilizam aici conceptul de Regiuni supranaționale din lipsa unei definiții mai precise a regrupării regionale (UE,
ALENA, etc.).
4
BRISES : Banca de Resurse Interactive in Științe Economice si Sociale - Site gratuit, realizat de către profesori in
educația națională - CRDP de la academia din Lyon (http://brises.org/index.php)
3
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Zona de liber schimb

Sub-presiunea barierelor vamale in zona, libera
circulație a mărfurilor

Uniunea vamală

Zona de liber schimb, tarif exterior comun

Piața unică

Uniunea vamala, libera circulație a oamenilor şi a
capitalurilor

Uniunea economică

Piața unică, armonizarea politicilor (agricole,
fiscale, de exemplu)

Uniunea economică şi
monetara

Uniunea economică şi monetară comună, unificarea
politicilor monetare şi bugetare

Uniunea socială şi politică

Uniunea economică şi monetară, punerea în
aplicare a politicilor sociale comune (de exemplu
asupra protecției sociale)

A priori, prima etapă este deja acoperită în mare parte (la nivel de mari zone
economice) prin acordurile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) şi prin
procesul de mondializare. Etapele următoare pot fi atinse prin trei căi diferite (sau
paralele).
Este convenabil aici să spunem care ar putea fi căile unei apropieri între UE şi
Rusia. Acestea ar putea merge pe trei direcții :
1. Un proces legat de mondializarea (globalizarea) economică;
2. Un proces de tip regionalizare economică;
3. Un proces de integrare economică.
Este sigur ca aceste trei forme de apropiere nu se exclud ci mai degrabă reflectă
un grad de voință politică de apropiere a statelor implicate.
Procesul de mondializare-globalizare 5
Globalizarea se definește în principiu prin schimburile comerciale fără frontiera
care au permis delocalizarea activităților producției până la antipodul centrelor de
consum. Intercontinentalitatea concurenţei a permis declinul relativ al avantajelor
achiziționate de foste ţări industrializate şi a permis emergenţa Asiei, ceea ce nu s-ar
fi putut produce fără deschideri, fără SUA, deschideri îndepărtate
Rusia, cea mai mare ţară de pe planetă, scapă consecinței de mondializare,
graţie unei repartiții a bogățiilor naturale în regiunile cele mai îndepărtate de centrul
economic al ţării (de exemplu în Siberia).
5

Nu este in obiectivul nostru sa intram intr-o dezbatere asupra semnificației acestor doua concepte foarte apropiate.
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Această particularitate a Rusiei (mare piaţă internă şi resurse inepuizabile) fac
din Rusia un partener dificil şi inconturabil pentru UE, în procesul de mondializare.
Procesul de regionalizare.6
Tema unei noi regionalizări a economiei internaționale s-a născut din voința
de a arăta că mondializarea economiei nu împiedică, paradoxal vorbind, urmarea
sau chiar renașterea faptelor de regionalizare şi, mai puțin chiar, expresia dorinței de
regionalizare.
În general, regionalizarea se înscrie într-un proces global de eroziune a
frontierelor naționale care debordează într-un sens larg economia. În acest sens,
putem spune că regionalizarea este, într-o bună măsură, la fel ca mondializarea,
efectul a două elemente cheie:
- mobilitatea internațională a capitalurilor, a bunurilor;
- mobilitatea internațională a persoanelor.
Dar ea tinde, în același timp, să creeze sau să conserve frontierele regionale,
ceea ce este de fapt un paradox şi un neașteptat lucru într-un proces de globalizare,
căci aici se implică o voinţă de coeziune transnațională şi de decizii politice.
Trebuie să precizăm că distrugerea frontierelor s-a accelerat sub influenţa
ideologiilor antistatale şi anti-protecționiste, prin jocul negocierilor GATT (acorduri
comerciale) şi al liberalizării unilaterale cerute de către FMI şi Banca Mondială.
Condițiile de acordare de împrumuturi şi ajutoare obligă Statele la o voinţă
sistematică, de a elimina obstacolele juridice şi politice, la mobilitatea produselor şi
a capitalului dar, adesea, consolidarea la mobilitate a populației.
Acești factori de eroziune a frontierelor naționale au creat efecte directe
de mondializare, fără să treacă obligatoriu prin regionalizare. Rezultatul cel mai
spectaculos al acestei eroziuni a fost chiar în cursul acestor ultime decenii, de a crea
sau intensifica relații între punctele cele mai îndepărtate ale economiei mondiale. O
ubicuitate (a fi in mai multe locuri în același timp) aproape totală a capitalurilor a fost
permisa prin dematerializarea operațiunilor financiare, apariția noilor piețe financiare
şi multiplicarea locurilor “off shore”. Iată doar câţiva factori (chiar dacă sunt doar în
trecere) care se află la originea crizei financiare pe care o cunoaște lumea în ultimii
ani.
Astfel, uniunile vamale se văd constrânse, nu de mult de către GATT, apoi,
de acum înainte, de către OMC, de a scădea tarifele exterioare comune. Uniunile
economice sunt incitate să-şi suprime subvențiile şi să repună în valoare politicile
comune (ca în cazul ACP) – Uniunea Europeană nu arată o determinare fără scrupul
în reînnoirea convențiilor cu ACP şi preferințele comerciale de care beneficiază ACP
au fost deja erodate).
Jean Coussy, « Causes économiques et imaginaires économiques de la régionalisation », Cultures & Conflits, 2122, primavara-vara 1996, [En ligne], pus in linie le 15 martie 2006. URL : http://www.conflits.org/index247.html.
Consultat pe 13 martie 2009.
6
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« In definitiv toate aceste fapte foarte cunoscute ar trebui să incite să se
vorbească despre deregionalizare prin eroziune a zonelor existente. Si, mai degrabă
decât o mărire a regionalizării, ar conveni sa se vorbească e o recompoziție a
regiunilor »7.
Vedem apărând în acest context intensificarea relațiilor de proximitate, la nivel
local şi frontalier. Relațiile de proximitate geografică persistă şi chiar se dezvoltă
câteodată. Creșterea veniturilor mici în zonele geografice sărace intensifică schimbul
de produse ponderate şi non-conservabile, al serviciilor de proximitate (servicii
personale, servicii de stocaj şi servicii de reparații). “Vecinătatea permite, de-a
lungul frontierelor comune, circulaţia produselor şi capitalurilor, dar şi migrările
clandestine. »8
Este evident că Rusia, ale cărei frontiere se întind pe mii de kilometrii, este una
dintre ţările cele mai expuse la acest tip de fenomen “frontalier”. De altfel, aceasta
explică, între altele, interesul avut de UE pentru politicile de vecinătate şi dezvoltare
frontalieră, dar şi pentru ajutoare şi împrumuturi în vederea dezvoltării acestora.
Tema integrării regionale, care părea demodată şi nerealistă, deoarece nu a
supraviețuit decât în ţări în curs de dezvoltare, a revenit pe scena teoriilor economice
atunci când ţările lideri i-au resesizat brusc şi când UE a părut ca un succes.
SUA este cea care, alarmându-se în special de “amenințările” create de UE,
de “presiunea” demografică mexicană şi de expansiunea Japoniei, a re-legitimat, din
punct de vedere științific, cercetările asupra teoriei de regionalizare, a reabilitat (prin
ALENA) concepția demografică a regiunii şi, în același timp, a relansat tema uniunii
Nord-Sud, dealtfel coerenta cu tema Triadei.9
Economiștii au devenit astfel foarte critici asupra clasificării clasice şi
secvențiale a lui Balassa:
Zona de liber schimb
Uniune economică

Uniune vamală
Uniune politică.

Piaţa comună

Ei considerau că această clasificare a fost întotdeauna prea economică şi
prea euro-centrată pentru a demonstra diversitatea proceselor de regionalizare. Dar
această problemă este din ce în ce mai netă astăzi.
In concluzie, este evident că toate negocierile de tip Regional între UE şi
Rusia ar trebui să abordeze toate aceste elemente (economice, politice, zone de
influenţă, sisteme de valori etc.). Ar trebui să fie vorba mai degrabă de o recompoziție
a configurării regionale comportând deasemenea dezintegrări de imperiu (CSI),
Jean Coussy.
Ibidem
9
Aceasta reabilitare teoretica s-a produs in momentul in care se multiplicau atacurile contra zonelor moștenite de la
coloniști şi în special ofensivele teoretice contra zonei Franc, acuzata de perpetuare, prin caracterul sau Nord-Sud,
o forma depășita de integrare.
7
8
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afronturi de identitate şi dezintegrări de națiuni sau de regiuni existente în interiorul
unei ţări atât de complexe ca Federația Rusă.
Fundamentele socio-economice şi politice ale integrării
Din reflexia precedenta apare necesitatea de a găsi un fundament al integrării
susceptibil de a deveni o sursă credibilă a dreptului comunitar al regiunii respective.
Fără acest fundament, legile care garantează drepturile şi obligațiile (şi Constituția,
pe scurt), pierd toata credibilitatea si toata legitimitatea.
Individul, Naţiunea, Statul, Regiunea supranațională: același principiu ?
Daca soluția utilitaristă sau liberală poate fi un răspuns credibil în articularea
omului la societate, putem spune oare același lucru în raport cu articularea între
Națiuni şi/sau State?
A priori pare îndoielnic… De fapt, liberalismul politic al lui HOBBES,
utilitarismul lui BENTHAM, idealismul hegelian sau materialismul marxist, au toate
același fundament: omul şi aspirațiile sale, adică o « entitate naturală individuală »
care trebuie să-şi găsească o „coerenţă socială ». Platon vorbea în termeni matematici
de problema între UNUL şi MULTIPLU sau cum să construim MULTIPLUL
(societatea) plecând de la un ansamblu de unităţi individuale (UNUL). Din punct de
vedere epistemologic, vorbim de entităţi perfect identificabile (Radu, Raluca etc.),
atunci când vorbim de individ într-o societate.
Dar Națiunea, Statul, sunt oare ele « unităţi naturale perfect identificabile» ?.
Putem integra State sau Națiuni (oricare ar fi operația matematică de adăugare) în
aceeași măsură cum am face-o pentru indivizi şi societatea civilă ?
Dacă este adevărat că până în prezent proiectul european pare a confirma aceasta
ipoteză, implozia a 70 de ani de stalinism sovietic ar trebui să ne facă prudenți. Este
suficient un Cernobîl, o “vacă nebună” sau febra aftica, pentru ca aceste convingeri
ideologice, cele mai integraţionaliste, să fie zdruncinate…
În studiul său surprinzător asupra națiunilor şi a naționalismului10, HOBSBAWN
ne arată dificultatea de a găsi un fundament « natural » al națiunii (limbă, etnie,
teritoriu sau istorie comună). După părerea sa, Națiunea (şi naționalismul pe care îl
induce) par mai degrabă a se defini ca un proces expansionist care se rezumă într-o
frază a polonezului PILSUDSKI: “Este Statul cel care face Națiunea şi un Națiunea,
Statul.”
Chiar implozia comunismului din 1989 cu valul naționalist care a urmat în
Europa Centrală (mai ales în ex-Uniunea Sovietică) se explică mai bine printr-o
eroziune socială şi o eșuare economică a Statului faţă de schimbările care se impuneau,
decât printr-o veritabilă forţă “naturală” a naționalismului: « When society fails, the
10

Nations and Nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1990.
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Nation appears as the ultimate guarantee »11. Argument utilizat deasemenea şi de
Charles de Gaulle pentru a apăra independenţa nucleară a Franței în faţa protecției
Statelor Unite, căci, spunea el, „în spatele ideologiilor vor fi întotdeauna națiunile”.
Observația istorică pare a ne arăta că Statul este consecinţa unei voințe politice
începând cu situațiile istorice “de facto” (război, căsătorii princiare etc.). Națiunea
nu este o entitate naturală omogenă şi epistemologic identificabilă. Care ar putea fi
atunci principiul “catalizator” al integrării? Este clar că rămân doar trei alternative:
- Integrarea se construiește prin voința politică a Statelor suverane;
- Integrarea se construiește prin forța dominantă a piețelor mondializate;
- Integrarea se construiește printr-o voință politică (şi morală) a indivizilor
cetățeni.
Ori, prima alternativă reușește să măsoare problematica identificării Statului,
concept « universal » (abstract) şi ale cărui conotații variază după autorii lor. Ca şi
conceptul de Națiune, cel de Stat nu are caracteristicile observabile suficiente pentru
a defini (altfel decât prin puterea şi interesul guvernelor) un principiu univoc ce poate
deveni “rațiunea de a fi” a integrării12. Caci, cum să justificam că statele îşi cedează
suveranitatea (obținută prin voința cetățenilor liberi) unei entităţi supranaționale ea
însăşi ne-constituită, adică fără un “contract social supranațional»?13.
In ceea ce privește piața, aceasta, nefiind decât expresia în termeni de “valoarepreț” (pe piață) a “valorilor-utilităţi” (percepute de consumator), nu va fi disociată
de utilitarism care este fundamental sau epistemologic. De altfel, “greșelile” pieței
în funcționarea sa de redistribuire de venituri (echitabilă) şi de resurse, îi scade toată
legitimitatea ca principiu integrator14.
Regiunea supranațională creată prin voința politică şi morală (John
RALWS)
Am putea chiar să punem ca fundament epistemologic posibil al integrării
regionale, modelul libertarian al lui John RALWS, altfel zis, postulate de ordin etic
ce ar putea explica integrarea. Statele se reunesc în jurul unui proiect supranațional
prin voința morală a cetățenilor exprimați politic prin guvernanți.
În această optică, integrarea va fi o mișcare socio-economică ale cărui principii
(“rațiuni de a fi”) de ordin epistemologic.
De fapt, ceea ce propunem aici este construcția fundamentelor (principiilor)
integrării unei regiuni utilizând, prin analogie, principiile etice pe care Ralws le
propune pentru integrarea unei societăţi civile, a unei națiuni15.
M. HROEH, cité par E.J. HOBSBAWN, ibidem, p.173.
Mai puțin de a accepta, bineînțeles, Statul totalitar (sovietic sau nazist de exemplu) şi puterea de expansiune ca
principiu integrator, rațional valabil şi care poate fi aparat..
13
De unde urgenţa bineînțeles a unei « Constituții Europene », veritabil contract social.
14
A se vedea criticile lui J. KEYNES si cele care sunt evocate odată cu criza financiară actuală.
15
Este sigur ca acest exercitiu intelectual ar putea sa fie criticat din punct de vedere epistemologic caci o fiinta
umana nu este acelasi lucru cu o natiune.
11

12
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Aceasta analogie ar putea exprima după cum urmează, principiile lui RALWS.
Principiul 1 de eficacitate : fiecare națiune sau Stat trebuie să aibă un drept
egal cu sistemul cel mai răspândit de drepturi suverane egale pentru toate statele
componente ale noii entităţi supranaționale şi care să fie compatibil cu însuși
sistemul celorlalte (În analogia noastră, am putea-o numi principiul suveranității)
Principiul 2 de diferență : inegalitățile sociale şi economice din interiorul
acestei zone comune trebuie să fie organizate de o manieră corespunzătoare, întrucât:
- se menţine posibilitatea ca fiecare națiune sau Stat să încerce să obţină
avantaje de pe urma acestor inegalităţi (de exemplu in materie de salariu şi mişcări
de persoane)16
- să fie atașate la instituții care oferă aceleași oportunităţi şi funcţiuni la toți
componenţii săi.
Pe baza acestor două principii (şi continuând cu analogia noastră a teoriei lui
RALWS), putem considera că sunt posibile patru forme de integrare17:
Definite prin cele două principii ale lui RALWS:
Societatea deschisă
tuturor

Principiu de eficacitate

Principiu de diferență

Egalitate înlocuită
prin avans tehnologic
şi concurenţă (fiecare
pentru el)

A. Piața naturală pentru
concurenţa pură şi perfectă.

C. Selectivitate naturală a
sectoarelor şi activităţilor
economice

Egalitate înlocuită
printr-o repartiţie
justă a oportunităţilor
(fiecare pentru el, dar
cu şanse egale)

B. Organizare fondata pe un
sistem « liberal » (repartiție
pe baza de productivitate a
fiecăruia)

D. Egalitate libertariană
fondată pe o justă repartiție a
bogățiilor.

Principiul eficacităţii (sistemul A si B) este definit, după Pareto, optimal,
adică: o structură socio-economică (resurse-angajare) este zisă eficace dacă este
imposibil să o modifici (într-un sens pozitiv sau negativ) fără a atinge bunăstarea
componentelor sale (de exemplu transferul de investiții dintr-un sector în altul etc.).
Altfel spus, toată ameliorarea bunăstării sau a bogăţiei unui Stat ar trebui să o
amelioreze pe cea a celuilalt (şi vice-versa). Este condiția necesară a integrării şi este,
de asemenea, principiul care justifică transferurile de fonduri comunitare europene
(fonduri structurale) ale statelor bogate către noile state membre.18
Principiul diferenței permite susţinerea invenţiei, a dezvoltării tehnice şi a
Politica Europeana de Coeziune Sociala are ca obiectiv pe termen lung, reducerea la maxim a acestor inegalităţi
între ţări-regiuni, acceptând pe termen scurt inegalităţi chiar salariale care perturba evident principiile concurentei
intre tarile UE si duc la delocalizare.
17
http://www.lemondepolitique.fr/cours/philosophie_politique/totalitarisme/rawls.html
18
În teoria lui Ralws acest principiu sta la baza politicilor de redistribuire a veniturilor prin impozite.
16
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progresului social şi economic al unei națiuni-stat membru, cu condiția ca aceasta
ameliorare să se facă în profitul membrilor mai puțin bine împărţiţi în Regiune sau
Comunităţi transnaționale, şi la care celelalte state să poată participa.
Ceea ce vrea să spună ca națiunile mai avansate în tehnologie nu trebuie să
profite prin exploatarea altora, ci, din contră, trebuie să contribuie la participarea
celor mai puțin avansați.19
Lecții de luat aminte pentru analiza politicii UE-Rusia
Vedem deci că, într-o perspectivă « libertariană », problema repartiției
resurselor este fundamentală pentru echilibrul acordurilor regionale, deci pentru
integrare. Or, cum teoria neo-clasica a pieței concurențiale (şi crizele recente
le demonstrează într-o manieră empirică), este incapabilă să rezolve antinomia
“eficacitate-echitate”, adică să găsească o societate în care resursele sunt utilizate de
manieră optimală şi, în același timp, împărțită în mod social just, doar o viziune etică
pare a răspunde eficace la această problemă.
Această viziune libertariană a integrării ar putea fi un alt răspuns la integrarea
regională în măsura în care ea ar depăși cele două riscuri extreme: naționalismul
(prin principiul eficacității) şi mondializarea (prin principiul diferenţei). Dar ea pune
deasemenea alte probleme în integrare, şi aceasta constituie subiectul acestui studiu:
o repartiție inegală a resurselor disponibile şi în special a energiei indispensabile nu
numai populației, dar si întreprinderilor, este un obstacol al integrării.
Fiindcă Rusia folosește gazul drept instrument politic, știe perfect că este pe
cale să distrugă fundamentele integrării europene. Nu este un hazard că aceste acțiuni
intervin în momentul în care Europa caută să-şi consolideze unitatea politică prin
aplicarea Tratatului de la Lisabona.
Politica gazului, în afara faptului că permite Rusiei să se impună ca interlocutor
de neînlocuit în dialogul inter-european în fosta sa zona de influenţă (Europa
Centrală), permite deasemenea Rusiei să devină un obstacol în buna funcționare a
politicilor energetice comunitare.
Rusia nu este un partener în plus al Uniunii Europene (ca America Latină sau
chiar China), ea este i asociat politic foarte important, de neînlocuit, ce poate face să
se schimbe, după bunul său plac, coalițiile şi strategiile de integrare.
Ajunși la acest punct în care integrarea nu se poate construi decât pe o voință
politică şi etică a statelor suverane, rămâne de știut care sunt obiectivele (social
goals) care caracterizează procesul (politic) de integrare. Ar trebui deasemenea să
arătăm până la ce punct Rusia poate fi un factor destabilizator al acestui proces şi
pentru ce nu poate urmări pasiv acest proces.
În cazul unei națiuni aceasta vrea sa spună ca cetățenii cu capacitate intelectuala nu trebuie sa obţină mai multe
privilegii sau oportunităţi decât CSI mai puțin pregătite. Contrar societăţii aristocratice, societatea libertariana nu
considera natura ca principiu de diferențiere.
19
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Ar trebui, deci, să punem problema integrării între ţări şi state nu din punct de
vedere exclusiv economic (cum ar fi cazul pe baza teoriei lui Pareto), ci într-un mod
mult mai larg, adică şi dintr-o perspectivă sociologică.
Se pare ca gânditorul modern care a pus cel mai bine problema integrării, în
termeni de politică internațională dar şi de comportamente sociale, este Max WEBER.
O abordare sociologică a integrării
În cele relevate până acum, se observă dificultățile unei înţelegeri
unidimensionale a integrării (fie ea filozofică sau economică). Doar o apropiere
sociologică ţinând cont nu numai de structurile de schimb economice sau de sistemele
de valori sau chiar de structurile sociale (repartiții ale bogățiilor, administrație etc.),
ci şi construind asamblând toate aceste elemente în forma de sistem, pare a fi metoda
cea mai adecvată.
Gândirea sociologică a secolului XX
Sociologia modernă se distinge printr-o nevoie de ruptură faţă de conceptele
Filozofiei Politice evocate mai sus. Numele lui DURKHEIM, MAUSS si WEBER
sunt atașate la o simplă dizertație filozofică, la fel ca la o simplă descriere literară a
moraliștilor şi chiar a istoricilor, nu numai în domeniile religiei, dreptului, economiei,
demografiei, sau al altora, dar şi la cele care se întind nu doar pe o parte, ci şi în
totalitatea vieții sociale.
Obiectivul principal al acestor autori este de a construi o sociologie generală
care, fără spirit de sistem, ar fi organică şi pragmatică, dar mai ales fără nicio tendință
normativă sau chiar critică. “Faptele pe care le vedea erau cele ale civilizației şi cele
ale etologiei colective, adică caractere ale societăţilor şi din fiecare societate”20.
Din ansamblul acestei gândiri, apare conceptul societăţii:
O societate este un grup de oameni suficient de permanenți şi suficient de
adulți pentru a aduna sub-grupuri suficient de numeroase şi suficient de numeroase
generații în viața – normală – pe un teritoriu determinat... în jurul unei constituții
independente si mereu determinate. Este aşa cum Durkheim şi eu am remarcat-o,
aceasta constituție, care este fenomenul caracteristic al întregii societăţi şi care este
în același timp fenomenul cel mai generalizat în interiorul acestei societăţi... Este
mai mult decât limba... Este mai generalizată încă decât ceea ce numim „cultură” şi
ceea ce ar fi mai bine să numim „civilizație.”21
Apare un element determinant în gândirea lui DURKHEIM şi MAUSS ; nu
este nici limba şi nici cultura elementul constitutiv al societăţii, ci existenţa unei
Marcel Mauss, « Fragment al unui plan de sociologie generala descriptiva » (1934) Editie electronica completata
la 16 februarie 2002de catre Jean-Marie Tremblay, profesor de sociologie la Cégep de Chicoutimi, Québec.
21
Ibidem, p 7
20
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CONSTITUȚII, adică a unui « pact social ». Dar este fără nici o îndoială Max
WEBER cel care va marca analiza sociologică a capitalismului, deci a societăţii postrevoluției industriale.
Contrar gândirii clasice citată mai sus, pentru care procesul de asociere la
fundamentele biologice (nevoia de a supraviețui) la HOBBES sau economice (la piața
lui Walras) sau chiar fructul unui proces dialectic al fortelor sociale (MARX), Max
WEBER are o abordare diferită pentru aceste întrebări clasice: “de ce” şi “cum” se
unesc sau se asociază societăţile civile?. Aceasta abordate este cu atât mai pertinentă
şi interesantă cu cât ea îşi găsește fundamentele în societăţile capitaliste moderne.
Teoria lui Max Weber despre capitalismul modern22
La Max Weber, societatea modernă a fost creată graţie « unui proces de
raționalizare a activităţilor sociale » .23. Teoria sa privind fundamentele religioase
ale capitalismului sunt bine cunoscute : teologia protestantă induce la credincioşi o
mare prudenţă asupra viitorului, deci spre economisire. A fi bogat este un mod de a
se simți protejat şi ales de Dumnezeu. 24.
În cartea sa «Spiritul capitalismului », WEBER pune bazele gândirii sale:
”Dacă folosim, în pofida tuturor – cu titlu provizoriu – expresia spirit al capitalismului
(modern) pentru a desemna mentalitatea pe care o vizează, în mod sistematic şi
raţional, prin practicarea unei meserii, realizarea unui câştig legitim[…], aceasta
ţine de un motiv istoric: această mentalitate a găsit forma sa cea mai adecvată în
întreprinderea capitalistă modernă, şi, la rândul ei, întreprinderea capitalistă a găsit
în ea motorul spiritual cel mai adecvat”.25
Deci, după părerea sa, indivizii acționează mai degrabă pentru valori decât
pentru obiective materiale. Găsim astfel principiile lui John RALWS în ceea ce
privește fundamentul etic al societăţii. Dar WEBER îşi situează etica în cultura
popoarelor, în istoria şi civilizația lor.
Rolul culturii, la WEBER, este echivalent cu materialismul dialectic la MARX:
este piatra de temelie a construcției lor teoretice. Cultura este chiar terenul unde se
dezvoltă valorile, teatrul unde are loc drama sau tragedia valorilor.
Mai mult decât atât, pentru WEBER, cultura este un instrument de coeziune,
de recunoaștere şi de măreție a poporului. Un popor nu este unit decât dacă are o
cultură, o cultură proprie, ieșită din străfunduri, din interacțiunile sale cu pământul
Olivier Perru : „Pentru o epistemologie a conceptului de asociere la Émile Durkheim si la Max Weber »
Philosophiques, vol. 27, n° 2, 2000, p. 351-376.: http://id.erudit.org/iderudit/004966ar
23
Pascal Bailly – Profesor de Științe Economice şi Sociale, „Max Weber si procesul de raționalizare sociala”.
24
Max WEBER (1904-1905) Etica protestanta şi spiritul CAPITALISMULUI Un document produs in versiune
numericae de Jean-Marie Tremblay, profesor de sociologie Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt In cadrul
colecției: „Clasicii științelor sociale” http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.
html
25
Gérard RAULET, Rationalisation et pluralité des rationalités, Arch. de Sc. soc. des Rel., 2004, 127, (juilletseptembre 2004) 79-91
22
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strămoșilor, din istoria agitată a bătăliilor ideologice şi din războaie însângerate.
Nu este instanța politică cea care decide de existenţa sau nu a unei națiuni,
chiar dacă în gândirea lui WEBER, Statul si domeniul public au un loc important.
“Splendoarea culturii unui popor este cea care îi dă recunoașterea necesară si
îl impune ca popor suveran printre altele. Motivul este acela că acţiunea sa este
determinată de cultura sa şi că de el depinde orizontul înțelegerii lui însuşi ca actor
al istoriei mondiale” » 26
Mai mult încă, găsim la Max WEBER definiția procesului asociativ (de
integrare am spune noi) fondată pe indivizi (contrar lui Durkheim “este individul ca
subiect capabil de activităţi morale şi de cooperare”…este cooperarea în formele
sale diverse cea care fondează asociațiile şi diferitele structuri sociale.27
Căci WEBER nu exclude transformarea socială în evoluția capitalismului.
Dar nu se închide în lupta claselor, “motor al istoriei”. Pentru WEBER nu există
o explicație exclusiv motivațională, sau exclusiv instituțională, şi nici o explicație
prin suprastructuri, sau chiar prin infrastructuri, ci prin amândouă în același timp.
“Ambele sunt posibile în aceeași măsură” declara WEBER însuși la sfârșitul “Eticii
protestante”, dar adaugă: “şi una şi cealaltă, dacă au ambiția de a avea ultimul
cuvânt al unei cercetări şi nu al unei lucrări pregătitoare, servesc în aceeași măsură
de puțin, pentru adevărul istoric”.28
Este însuși aspectul pluridimensional al gândirii lui WEBER care ne oferă
uneltele de comparație între două lumi, două istorii şi doua civilizații, pe care le
putem folosi noi, azi în probleme care ne interesează cel mai profund: UE şi Rusia.
O prezentare foarte explicită a doctrinei lui Max WEBER, permițându-ne
să comparăm mai bine diferitele tipuri de societăţi/state, a fost propusă de Gordon
REDDING. 29.Aceasta ne va servi de schiță pentru lucrarea noastră.
Un model webernian al integrării
REDDING consideră doctrina lui WEBER sub forma unei grile de analiza
a ceea ce Weber numea „sistemul de afaceri” (SA) al sistemului capitalist, adica a
societatii capitaliste a Statelor Unite, care erau domeniul sau de studiu.
Grila de analiza a lui REDDING are ca punct de plecare „sistemul” weberian
construit de WHITLEY, care pune in evidenta relatiile sociale ale capitalismului
modern pe baza a doua logici: o logică materială şi una ideologică (externă a
sistemului). 30°
Panagiotis Christias însărcinat cu cursurile la Universitatea René Descartes – Paris 5;
.Gérard Raulet, « Rationalisation et pluralité des rationalités », Arhive ale stiintelor sociale ale religiilor, 127
(2004) - Max Weber, Religia si constructia socialuluipus in linie pe 25 iunie 2007. URL
28
Gérard RAULET, Rationalisation et pluralité des rationalités, oc. p 81
29
“The thick description and comparison of societal systems of capitalism” (The Nine Boxes Model) by: Gordon
Redding, Journal of International Business Studies (2005) 36, 123-155
30
Contrar lui MARX pentru care ideologia (capitalista) este produsul, emanația logicii materiale (relație între
capitalul fizic si munca umană).
26
27
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Sistemul (social) capitalist funcționează începând cu cele doua logici : logica
materială care permite utilizarea tehnologiei (cu un cost minim) pentru creștere, si
logica indologică ce permite menținerea echilibrului social al sistemului. Una fără
alta, nu se poate. Sistemul nu ar putea funcționa, căci avansul tehnologic reduce
partea muncii în producție, deci veniturile, ceea ce ar fi inacceptabil fără logica
ideologică. Altfel spus cu fiecare criză va avea loc o revoluție...
Între aceste două logici, societatea va construi – spune WEBER – trei
subsisteme :
- structurile şi sistemele de coordonare a acțiunilor agenților economici şi de
schimb (care sunt firmele şi managementul);
- instituțiile : ansamblu de constrângeri umane care încadrează interacțiunile
sociale şi creează mediul înconjurător de primire a soluțiilor de cooperare cu
schimburi complexe. (este ordinul şi cadrul legal);
- cultura : valorile, normele şi realitățile construite din punct de vedere social
care acționează ca fundament al ordinului social.
Aceste trei subsisteme se compun fiecare din trei structuri esențiale ale
capitalismului modern.
a. Sistemele de coordonare constituie câmpul de acțiune zilnică (day to day
action) şi al controlului de schimburi economice de-a lungul a trei elemente:
- proprietatea, structura care creează limite la ceea ce poate fi coordonat;
- rețelele, care releagă, (sau nu) în interiorul sistemului economic, întreprinderile
şi agenții intre ei;
- managementul, structura de coordonare în organizațiile care se situează
dedesubtul nivelului de proprietate dar în totală interacțiune cu ea.
Proprietatea, rețelele si managementul evoluează împreună ca un tot şi
sunt influențate în permanenţa de contextul instituțional în care evoluează şi care
constituie următorul nivel.
b. Sistemele institutionale constituie contextul imediat al sistemului de afaceri.
Este influențat foarte puternic de nivelul de resurse disponibile pe care se bazează
sistemul de afaceri.
- Capitalul Financiar, reprezintă sursa ce permite accesul la finanțarea
afacerilor, cum sunt determinate condițiile de obținere, cum sunt aceste fonduri
gerate şi controlate, care sunt actorii cheie şi ce fel de tip de tensiune există în sistem;
- Capitalul Uman, sunt competentele şi capacităţile populației care compun
capitalul uman şi maniera în care ele sunt utilizate, în care se dezvoltă într-un sistem
de afaceri;
- Capitalul Social se referă la rolul jucat de încrederea mutuală în schimburile
economice şi distincția care se face între ele:
- încrederea instituțională;
- încrederea interpersonală.
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Putem cita, între alte elemente ale Capitalului Social, încrederea in:
- grupuri de interes în societate (de exemplu, bancherii);
- guvernul ca actor principal de influenţă, căci stabilește regulile jocului
(controlul economiei, reacția la inițiative private, nivel de reglementare etc.);
- societatea civilă, reprezentată prin organizații voluntare care solidifică
structura societăţii şi care poate câteodată să sprijine sau să înlocuiască anumite
funcții publice.
c. Cultura, este un ansamblu de sisteme non-codificate care susțin instituții
mai formale dându-le un sens şi o semnificație. În raport cu sistemul de afaceri,
cultura poate fi conceptualizată astfel:
- raţionalitatea : argumentație acceptată de toți pentru a realiza ceva. De ce
întreprinderi ? La ce servesc ele ? De ce muncă ? etc. Răspunsurile la aceste întrebări
determină motivația de a realiza aceste acte (sau nu);
- identitatea se referă la ordinul orizontal în societate care face ca indivizii să
se recunoască între ei. De aceasta depinde supunerea, dependenţa, consimțirea, atâtea
elemente care constituie bazele de ordin social şi ale bunei funcționări a economiei.
Autoritatea, creează baze de ordin vertical.
In ce sens puterea este legitimă din punct de vedere etic, cum este ea definită
şi exercitată? Exista preferințe de tip paternalist sau de meritocrație ?
Întrebările care ridică indicatorii acestei grile de analiza a unei societăţi
(capitaliste) moderne vor fi analizate la lumina problematicii integrării.
Astfel, de exemplu, va trebui să identificam, în Uniunea Europeană, elementele
sintetice ale fiecăreia dintre cele trei structuri (sistemele de coordonare, instituțiile şi
sistemul cultural).
Este evident că natura acestei lucrări nu ne permite o analiza exhaustivă a
celor trei structuri şi a celor nouă substructuri componente (proprietate, rețele,
management, capital financiar, uman şi social, cât şi valorile inerente ale culturii,
raționalității, identităţii si autorităţii).
Odată ce am completat grila “Uniunii Europene”, va trebui să confruntam şi
sa comparam câteva elemente ale sistemului de afaceri din Rusia pentru a identifica
diferențele şi abaterile.
De exemplu: cum funcționează proprietatea, managementul şi coordonarea
(rețelele) între agenți in UE şi in Rusia? Cum este constituit capitalul financiar, uman,
social (încrederea!), de o parte şi de alta? Există o aceeași raționalitate în UE? O
identitate europeană? O identitate rusa? În fine, autoritatea în UE este exersată în
aceeași măsură ca şi în Rusia?
Răspunsurile la acest ansamblu de întrebări vor trebui să ne permită să
răspundem mai bine la întrebarea fundamentală privind unitatea continentului
european: putem construi integrarea europeană fără, cu sau împotriva Rusiei?
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RESPONSABILITATEA
DE A PROTEJA
Raluca ANDRONACHE
The International Public Law principles are crucial for a normal
development of the international society. The way that international
community respects and uses these norms sets the course of millions of lives.
Protecting civilians in situations of distress, saving innocent lives and offering
humanitarian assistance represent for most of the time a challenge. A big
part of this challenge resides in overcoming the political and economical
barriers, especially when the state involved in a crisis refuses the assistance
of the international community. In this complex context, the principle of
Responsibility to Protect have been designed to be the bridge between human
rights and state sovereignty concepts, but the controversial debate around
it and the way it was used till now raise serious questions about its future
applications.
Cuvinte cheie: responsabilitate, proteja, suveranitate, securitate, umanitar,
drepturi, internaţional.
1. Conceptul Responsabilităţii de a Proteja

F

undamentarea Rezoluţiei 1973 a CS/ONU cu privire la impunerea no-fly
zone în Libia pe conceptul Responsabilităţii de a Proteja (Responsability
to Protect - RtoP - R2P) a marcat un moment istoric din punct de vedere politic
şi juridic la nivel internaţional, realizându-se mutarea centrului de greutate din
sfera dreptului de a interveni în cea a responsabilităţii de a proteja, în acelaşi timp
evitându-se utilizarea termenului de intervenţie umanitară compromis de operaţiunile
americano-britanice din Irak.
Utilizarea RtoP în Libia a relansat însă dezbateri tensionate în jurul acestui
concept, formulat pentru a răspunde uneia dintre cele mai importante provocări ale
comunităţii internaţionale şi anume, responsabilitatea de a reacționa în faţa unor
încălcări grave ale drepturilor omului, fără a încălca suveranitatea statelor.
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Bazele conceptului au fost puse de către Comisia Internaţională cu privire la
Intervenţie şi Suveranitatea Statelor (CIISS), înfiinţată de către guvernul canadian,
în anul 2000. RtoP s-a dorit a fi un angajament al comunităţii internaţionale de a
proteja populaţia unui stat faţă de genocid, crime de război, epurare etnică şi
crime împotriva umanităţii, dacă acel stat nu poate sau nu vrea să-i asigure această
protecţie. Conştientă încă de la început de sensibilitatea subiectului, CIISS a încercat
formularea RtoP cît mai clar cu putinţă, structurând conceptul în trei secţiuni majore:
– responsabilitatea statelor de a-şi proteja cetăţenii;
– angajamentul comunităţii internaţionale de a susţine statele care nu reuşesc
să-şi protejeze singure cetăţenii, precum şi pe toţii aceia care sunt supuşi unor riscuri
în situaţii de criză sau conflict;
– responsabilitatea comunităţii internaţionale de a acţiona prompt şi decisiv
pentru a preveni un genocid, crime de război, epurare etnică şi crime împotriva
umanităţii.
În plus, CIISS a stabilit şase criterii care să determine dacă o intervenţie
militară este justificată în aplicarea R2P: autoritatea corectă, justa cauză, buna
credinţă, epuizarea tuturor celorlalte opţiuni şi perspective reale de victorie.
Parcursul RtoP început în anul 2001 a fost unul dificil, cu dezbateri intense,
modificări, excepţii şi obiecţii ridicate de mai multe state. Cea mai importantă
contribuţie în conturarea şi promovarea RtoP a aparţinut fostului Secretar General
al ONU, Kofi Anan, care a depus eforturi susţinute pentru crearea cadrului normativ
necesar depăşirii limitărilor cu care ONU se confrunta în derularea de acţiuni de
stopare a genocidelor şi crimelor împotriva umanităţii. În 2004, Grupul de lucru iniţiat
de Anan a elaborat un raport intitulat O lume mai sigură: responsabilitatea noastră
comună, care includea şi o prevedere cu privire la responsabilitatea internaţională
de a proteja populaţia de ameninţările majore. După consultări cu reprezentanţi ai
guvernelor, oficiali ONU şi cu societatea civilă, Kofi Anan şi-a formulat concluziile,
subliniind necesitatea unor acţiuni ale guvernelor împotriva ameninţărilor majore la
adresa drepturilor omului şi oricăror acte de violenţă de amploare asupra civililor.
Demersurile coordonate de Kofi Anan au pus bazele unei refundamentări a
naturii conceptului de suveranitate din perspectiva datoriilor pe care un stat suveran
le are în faţa propriilor săi cetăţeni, dar şi în faţa comunităţii internaţionale. Kofi
Anan a încurajat guvernele să susţină conceptul RtoP, subliniind că, în primul
rând, este responsabilitatea guvernelor de a-şi proteja proprii cetăţeni, această
responsabilitate urmând a fi transferată comunităţii internaţionale numai când un
stat se dovedeşte incapabil sau nu vrea să-şi protejeze cetăţenii. Din acel moment,
comunitatea internaţională are la dispoziţie mai multe instrumente, primordiale fiind
cele diplomatice şi umanitare, şi, ca ultim resort, utilizarea forţei armate.
RtoP a fost inclus în Documentul final al Summit-ului Mondial ONU din 2005
(paragrafele 138 şi 139), adoptat în unanimitate de toate statele membre, dar care nu
impune nici o obligaţie legală.
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Prin adoptarea Rezoluţiei CS/ONU 16741 cu privire la protecţia civililor în
situaţii de conflict armat, care conţine referiri la RtoP. s-a realizat în premieră un
consens în cadrul CS/ONU cu privire la criteriile de bază ale intervenţiei umanitare
în situaţii de conflict armat. Textul afirmă importanţa rolului organizaţiilor regionale
în protejarea civililor, precum şi rolul educaţiei în prevenirea comiterii de abuzuri
împotriva civililor.
Ulterior, în noiembrie 2009, în cadrul Celei de a Opta Dezbateri cu privire la
Protecţia Civililor, CS/ONU a anunţat în unanimitate adoptarea Rezoluţiei 1894 care
conţine o reafirmare a susţinerii de către statele membre a conceptului RtoP, aşa cum
fusese acesta menţionat în cadrul Documentului final al Summitului Mondial din
2005.
Implementarea conceptului şi transformarea sa în politică a ONU a revenit
noului secretar General al ONU, Ban Ki-moon, care a stabilit cadrul terminologic,
măsurile şi actorii care vor contribui la implementarea efectivă a acestuia. În 2009,
acesta a promovat raportul intitulat Implementarea Responsabilităţii de a Proteja
care stabileşte cadrul în care acest concept va fi abordat de către ONU şi conţine
o solicitare către Adunarea Generală a ONU de a implementa cu celeritate RtoP în
conformitate cu prevederile raportului.
În septembrie 2010, miniştrii de externe ai Danemarcei şi Ghanei au lansat
Iniţiativa Punctelor Focale Naţionale, fiind stabilite 11 astfel de puncte naţionale
pentru RtoP. Celor două state li s-a alăturat şi Costa Rica, împreună hotărând crearea
cadrului necesar la nivel naţional şi internaţional prin intermediul Iniţiativei pentru
consolidarea capacităţilor de prevenire şi stopare a atrocităţilor în masă.
Prima reuniune a punctelor focale naţionale pentru RtoP (17-18 mai 2011) a
arătat importanţa subiectului pentru comunitatea naţională, fiind susţinută necesitatea
instituţionalizării conceptului la nivel naţional, precum şi stabilirea unei reţele globale
de puncte focale RtoP. S-a pus accentul pe componenta de prevenire, care ar putea fi
realizată prin intermediul acestei reţele reducându-se astfel semnificativ necesitatea
intervenţiilor imediate ca răspuns pentru incapacitatea statelor de a gestiona situaţia.
2. Utilizarea RtoP. Controverse
Promovarea şi implementarea RtoP de către ONU nu a reuşit deocamdată să
detensioneze dezbaterile cu privire la protejarea civililor şi respectarea suveranităţii
statelor, cele două concepte rămânând dificil de armonizat, deşi s-au făcut progrese
şi au fost schimbate anumite mentalităţi. În continuare, suspiciunile cu privire la
adevăratul obiectiv al utilizării RtoP, precum şi la capcanele pe care acesta le ascunde
se menţin ca argumente viabile pentru criticile aduse conceptului. Acestea vizează în
primul rând fina linie de demarcaţie între buna credinţă (solicitată ca criteriu de bază
în utilizarea forţei cu invocarea RtoP) şi perceperea sau chiar transformarea unei
1

Human Rights Watch report.
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operaţiuni sub umbrela RtoP într-o manifestare neo-imperialistă sub masca protejării
drepturilor omului.
O altă acuză importantă este cea referitoare la subiectivitatea deciziei de a
utiliza RtoP. Dezbateri intense au loc tot în jurul unuia dintre criteriile stabilite de
CIISS şi anume cel referitor la iniţierea şi construirea intervenţiei militare într-o
manieră care va garanta victoria. Argumentul este irefutabil având în vedere
că este practic imposibil să aperi cetăţenii unui stat în care tocmai ai pierdut un
război. În această situaţie, condiţionările cu privire la utilizarea RtoP tind să exceadă
sfera corectitudinii morale şi politice şi capătă accente mult mai practice, date de
capacităţile efective de care dispune comunitatea internaţională pentru a interveni.
Fără o forţă armată a ONU consolidată, este imposibil să te implici pe mai
multe fronturi odată, independent de morală, politică, relaţii internaţionale şi interese
economice. Constituirea unei forţe armate a ONU capabilă a gestiona provocările
epocii contemporane reprezintă doar una dintre propunerile cu privire la o reformă a
ONU lansate în spaţiul internaţional în contexte care vizează consolidarea organizaţiei
şi a rolului acesteia în plan global. O altă propunere generată în cadrul dezbaterilor
referitoare la RtoP este cea a modificării metodelor de lucru ale CS/ONU printr-o
înţelegere între membrii Consiliului de a nu utiliza dreptul de veto în situaţii de
genocid, crime de război, crime împotriva umanităţii şi epurare etnică.
Dreptul internaţional conţine documente care au contribuit la acceptarea rolului
activ al comunităţii internaţionale (Convenţia Genocidului, 1948) şi importanţa
acestuia în prevenirea şi pedepsirea celor care ameninţă pacea, o încalcă sau săvârşesc
acte de agresiune, dar principiul neintervenționist fundamentat pe respectarea
suveranităţii statelor a generat în permanență argumente suficiente pentru limitarea
acţiunilor ONU. Astfel, inacţiunea internaţională a lipsit de un răspuns genocidul din
Rwanda (1994) şi a contribuit la eşecul stopării masacrului de la Srebrenica, Bosnia,
1995.
Rezistenţa mediului internaţional la schimbările de optică în cazul acţiunilor
umanitare în raport cu suveranitatea statelor a fost demonstrată încă odată, în anul
2008, când viabilitatea proaspătului promovat RtoP a fost pusă serios sub semnul
întrebării. A fost cazul catastrofei naturale din Myanmar, când autorităţile locale,
incapabile să gestioneze criza au refuzat ajutorul umanitar din partea comunităţii
internaţionale pentru o perioadă de câteva zile. În acel moment, ministrul francez
de externe a încercat fără succes invocarea RtoP pentru a fi adoptată o Rezoluţie
a CS/ONU în vederea acordării ajutorului umanitar fără permisiunea autorităţilor.
Rusia, China şi Africa de Sud s-au opus şi, având în vedere că dezastrele naturale
fuseseră cuprinse în raportul CIISS din 2001, dar nu reuşiseră să ajungă în textul
Documentului Summit-ului din 2005, subiectul a fost considerat prea sensibil pentru
a fi redeschis.
Eşecul din Myanmar a fost, însă, contrabalansat de aplicarea cu succes a RtoP
în cazul violenţelor post-electorale din Kenya, unde răspunsul prompt al comunităţii
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internaţionale a contribuit într-o manieră esenţială la stoparea violenţelor şi
identificarea unei soluţii politice materializate sub forma unei coaliţii de guvernare.
2. Rezoluţia CS/ONU 1973 ca precedent RtoP
Controversele şi polemicile referitoare la anumite prevederi ale RtoP s-au
accentuat după invocarea acestuia în Libia şi neutilizarea sa în cazul altor proteste
din Primăvara Arabă, cum ar fi cele din Siria, Yemen şi Bahrain.
Argumentele aduse sunt de natură politică şi vizează bunele relaţii pe care
SUA le are cu Yemenul şi Bahrainul, precum şi importanța unui regim stabil în Siria
pentru ecuaţia din regiune. Casa Albă a fost acuzată că se poartă cu mănuşi faţă de
Siria, în contrast cu reacţia rapidă faţă de situaţia din Libia, unde rebelii încearcă să
răstoarne regimul dictatorial al colonelului Gaddafi.
Criticile cele mai acerbe vizează absenţa unei conduite similare cu cea din Libia
a comunităţii internaţionale în cazul Siriei, unde reprimarea violentă a manifestaţiilor
s-a soldat cu un număr mai mare de victime ca în Libia, putând fi clasificată precum
crimă împotriva umanităţii şi, prin urmare, încadrată în sfera R2P.
Raportul Coaliţiei Internaţionale pentru Responsabilitatea de a Proteja arată că
represiunea brutală derulată de autorităţile siriene s-a soldat cu sute de victime şi mii
de răniţi, arestări arbitrare, cazuri de tortură şi persoane dispărute.
Guvernul sirian a întrerupt toate căile de comunicaţii cu mai multe localităţi
şi a dislocat trupe şi tancuri pentru a reprima manifestaţiile2, a refuzat misiunea
umanitară a ONU, iar numărul refugiaţilor sirieni este în continuă creştere.
Experţii în drepturile omului şi societatea civilă au solicitat un răspuns imediat
din partea comunităţii internaţionale. Franţa, Marea Britanie, Germania şi Portugalia
au propus o Rezoluţie a CS/ONU pentru Siria, dar China, India, Rusia şi Liban au
avertizat că îşi vor utiliza dreptul de veto, chiar dacă Rezoluţia nu urma să conţină
referiri la o posibilă utilizare a forţei.
În plus, organizaţiile regionale, precum Liga Arabă s-au abţinut în a condamna
clar acţiunile preşedintelui Assad, argument invocat neoficial de ONU pentru
diferenţele conduitei internaţionale în cele două situaţii.
UE a impus embargou asupra exporturilor către Siria de arme şi echipamente
care pot fi utilizate pentru reprimarea manifestaţiilor, a ridicat dreptul de viză pentru
mai mulţi oficiali sirieni şi le-a îngheţat conturile bancare.
SUA, de asemenea a sancţionat elita politică siriană şi chiar pe preşedintele
Bashar al Assad. În plus, SUA au început să adune informaţii şi probe privind posibile
crime de război, comise, în ultimele trei luni, de forţele de ordine siriene împotriva
manifestanţilor opoziţiei, cu scopul verificării existenţei „temeiului pentru acuzaţia
de crime de război” şi dacă deschiderea unei acţiuni la Tribunalul Penal Internaţional
Given the limitations cruelly exposed by the Libya operation, Gates warned that NATO faces „the very real
possibility of collective military irrelevance.”
2
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de la Haga ar fi potrivită. SUA iau în calcul şi creşterea presiunii economice asupra
Siriei, ceea ce implică sancţiuni faţă de comerţul sirian cu petrol şi gaz, simultan cu
acţiuni de lobby printre membrii Consiliului de Securitate al ONU pentru a susţine
o rezoluţie împotriva Siriei, în vederea trimiterii unui „mesaj puternic preşedintelui
Assad”.
SUA trebuie să se asigure că au şi sprijinul celorlalţi patru membri permanenţi
ai Consiliului de Securitate (China, Rusia, Franţa şi Marea Britanie) pentru o astfel
de rezoluţie sau măcar majoritatea voturilor.
În plus, președintele american se confruntă şi cu o importantă presiune internă,
fiind acuzat că nu a respectat procedura legală cu privire la războiul din Libia.
Atât criticii, cât şi susţinătorii RtoP au recunoscut însă că aplicarea RtoP în
Libia a demonstrat limitările comunităţii internaţionale în gestionarea unei asemenea
situaţii. Tocmai prin prisma intervenţiei din Libia, invocată ca precedent de susţinătorii
unei Rezoluţii CS/ONU pentru Siria, deschiderea unui alt front a devenit dificilă din
raţiuni practice. Poziţionarea SUA, care a permis aliaţilor săi europeni să-şi asume
rolul de comandă a operațiunii din Libia, corelată cu impasul în care intervenţia din
Libia este în acest moment a condus la redesenarea realităţii în parametrii practici
şi la detaşarea relativă de condiţionările morale şi politice tradiţionale ale mediului
internaţional. Dezbaterile cu privire la reducerile bugetelor de apărare ale statelor
europene, relevanţa NATO� şi raportul de forţe în carul Alianţei s-au accentuat,
aducând în prim plan o abordare pragmatică nu foarte favorabilă Europei.
Deşi este invocată opoziţia Chinei, Rusiei şi Indiei, o altă întrebare care se
pune tot mai frecvent este: poate fi susţinută o intervenţie în Siria din punct de vedere
material?
Şi dacă da, ce ar putea declanşa declicul blocajului politic din CS/ONU cu
privire la Siria?
Un lucru este cert, precedentul libian a reuşit să dezbrace RtoP de încărcătura
morală şi să curbeze destinul idealist atribuit acestui concept. El rămâne un instrument
al dreptului internaţional, care, deşi reprezintă un produs luminat, depinde în mod
esenţial de voinţa, disponibilitatea şi capacitatea politică şi materială a principalilor
actori ai mediului internaţional de a-l utiliza.
Concluzie
Obiectivul nobil al RtoP, garantat intrinsec prin prezumţia de bună credinţă a
acţiunilor derulate sub egida sa, nu poate fi contestat. Cum nu poate fi neglijată nici
semnificaţia crucială a acestui principiu pentru schimbarea centrului de greutate în
dezbaterile referitoare la drepturile omului şi drepturile statelor.
Semnificaţia istorică a utilizării RtoP în fundamentarea Rezoluţiei cu privire
la Libia nu poate fi nici ea modificată. Un precedent a fost creat în mod indubitabil.
Întrebarea este dacă această schimbare va fi una pozitivă sau din contră va sublinia
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relativitatea acţiunilor derulate sub egida normelor de drept internaţional?
Decizia în cazul intervenţiei umanitare va rămâne cu siguranţă în continuare
extrem de dificilă. Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 46/182 a stabilit principiile
de urmat în cazul unui răspuns al comunităţii internaţionale la o criză umanitară,
dar chiar şi această Rezoluţie reiterează suveranitatea statelor, menţinând acţiunile
umanitare în cazul în care statele vizate le refuză într-o zonă controversată.
Utilizarea RtoP ca fundament pentru Rezoluţia 1973 a CS/ONU nu va conduce
în mod automat la exceptarea acestui principiu de la parcursul dificil caracteristic
normelor de drept internaţional din prisma condiţionărilor geopolitice şi economice.
Mai mult, Rezoluţia 1973 reprezintă un test major pentru RtoP care trebuie să se
afirme ca instrument esenţial în protejarea drepturilor omului într-o lume ale cărei
condiţionări transcend sfera geopolitică tradiţională şi se confruntă cu limitări
practice dificil de afirmat şi depăşit.
Dificultatea asumării unei decizii a comunităţii internaţionale faţă de Siria în
situaţia în care criza se amplifică reprezintă un argument suficient pentru aprofundarea
dezbaterilor generate de RtoP în contextul libian şi sirian.
Părţile vulnerabile ale conceptului au fost relevate, dar, de asemenea, au
fost identificate şi anumite modalităţi de remediere. Mai important, dezbaterile din
jurul RtoP au readus în atenţie subiecte cruciale precum reforma ONU, ponderea
contribuţiilor în NATO, relevanţa Alianţei şi efectele reducerii bugetelor de apărare
ale statelor europene. În vederea acordării unei şanse de succes utilizării RtoP şi
nu numai din acest motiv, discuţiile nu pot fi abandonate, în special acum, când
dinamica mediului internaţional a atins cote fără precedent, reclamând o capacitate
de reacţie pe măsură a comunităţii internaţionale.
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LISABONA 2007 ŞI O NOUA ETAPĂ
A POLITICII DE SECURITATE
ŞI APĂRARE A ROMÂNIEI
Alexandru STATE1
La Roumanie est, maintenant, l’une des avant-postes de l’Union
Européenne, dans le cadre de la Politique de Voisinage, dans le processus
de combattre des principales menaces avec lesquelles le monde se confronte
(terrorisme, migration illégale, trafique de drogues) et un centre de stabilité
de la région d’entre Balkans et Caucase de Nord. En ce sens, notre pays offert
un garantie supplémentaire pour maintenir la prospérité et la sécurité dans le
cadre de l’Union Européenne, un espace de la démocratie, de la diversité et
de la solidarité.
Cuvinte-cheie: tratat, Lisabona, securitate, stabilitate, participare, asumare,
operaţii întrunite, generare, regenerare

R

omânia, după semnarea Tratatului de la Lisabona, nu mai este singură.
Fiind membră a Uniunii Europene se poate baza pe forța celorlalți 26 de
membri în apărarea propriului teritoriu și a intereselor sale naționale dar, în același
timp, îi revine misiunea de a participa la efortul colectiv de apărare în cadrul Uniunii
Europene, la îndeplinirea angajamentelor și responsabilităților asumate prin Tratatul
de la Lisabona, cu referire directă la aspecte privind asistența mutuală, clauza de
solidaritate și cooperarea structurată permanentă. În acest sens, cadrul național va
rămâne un punct de referință esențial al afirmării identității naționale și al consolidării
democrației.
Transformările produse în mediul internaţional de securitate în ultimii ani
au făcut ca toată atenţia să fie îndreptată către clarificarea unor viziuni privind
consolidarea păcii şi securităţii europene, reducerea stărilor conflictuale şi, implicit,
eliminarea. acolo unde este cazul, a cauzelor ce le generează.
Sfârșitul secolului al XX-lea ne-a oferit imaginea unor amenințări tradiționale
cu reflexie către dispute teritoriale, diferende etnice și culturale, cu competiții acerbe
vis-à-vis de accederea la resurse. În prezent, aceste amenințări nu și-au pierdut din
1
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relevanță, dar sunt evidențiate o serie de noi riscuri, mult mai pregnante, mult mai
particularizate, mai prezente în viața noastră, precum terorismul, proliferarea armelor
de distrugere în masă, manifestarea actorilor non-statali și, mult mai grav, încălcarea
drepturilor omului, ceea ce ar implica o disoluție a valorilor democratice, fapt de
neacceptat2.
Nimeni nu a putut prevedea criza economică care avea să vină şi care a lovit
cel mai crunt Europa, o Europă care se doreşte a fi a democrației, diversității şi
solidarității. Această criză a coincis și cu implementarea Tratatului de la Lisabona,
un tratat prin care Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică, noi instituții
și, nu lipsit de importanță, o implicare tot mai mare a parlamentelor naționale în
cadrul acestui tratat.
1. Participarea României la Politica Externă de Securitate Comună
„România a fost, în 2010, activă internațional și angajată în continuarea
construcției europene. Anul 2011 nu face decât să confirme și să intensifice eforturile
anului trecut. Noi considerăm că, în cadrul Uniunii Europene şi al relaţiilor sale
externe, România promovează o diplomație inteligentă, echilibrată, activă, demnă și,
de ce nu?, îndrăzneață. Dar eforturile noastre de concepere a unor politici şi strategii
durabile, pe termen lung, ar trebui să devină mai vizibile. Diplomația reactivă trebuie
să fie înlocuită de o atitudine activă, atât în cadrul Uniunii Europene cât și în plan
internațional.”( ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, în cadrul bilanțului
care a avut loc la un an de la preluarea mandatului ministerial).
Integrarea deplină a României în UE şi, nu în ultimul rând, în NATO a însemnat
garantarea securităţii naţionale. Unul dintre cele mai importante interese naţionale,
pentru România îl constituie cooperarea, care reprezintă cea mai bună strategie de
securitate.
Securitatea Naţională a României se proiectează şi este transpusă în practică
de către statul român prin politica sa de securitate – parte a politicii generale – pe
care acesta o desfăşoară pe plan intern şi extern. Securitatea naţională are la bază
prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare, ale normelor general-admise
de dreptul internaţional, precum şi prevederile tratatelor la care România este parte
semnatară.
Toate aceste politici de securitate naţională se regăsesc în Strategia de Securitate
Naţională care defineşte interesele naţionale de securitate, precizează obiectivele ce
conduc la protejarea şi afirmarea acestor interese, evaluează mediul internaţional
de securitate, identifică factorii de risc din mediul intern şi internaţional, trasează
direcţiile de acţiune şi principalele mijloace pentru asigurarea securităţii naţionale a
Constantin Gheorghe BALABAN, Securitatea și dreptul internațional – Provocări la început de secol XXI, Editura
C.H. Beck, București, 2006, p.78-79
2
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României.
Securitatea naţională a României are ca obiective primordiale promovarea
şi apărarea intereselor fundamentale ale României, protejarea cetăţenilor români
şi garantarea drepturilor fundamentale şi a libertăţilor individuale ale acestora,
asigurarea libertăţii de acţiune a statului român în relaţiile internaţionale, în condiţiile
dinamicii care caracterizează mediul internaţional.
Discutând în continuare despre securitatea naţională a României, putem afirma
cu certitudine că aceasta este influenţată şi de poziţia sa geografică, o poziție destul
de importantă în acest vast areal european şi în vecinătatea zonei de confluență
euro-asiatică. Această poziţie de confluenţă oferă atuuri în promovarea cooperării
intraregionale şi interregionale, atât ca stat membru sau stat cu statut de invitat cât şi
ca observator în cadrul organizaţiilor internaţionale.
Prin participarea, ca membru al Uniunii Europene, la iniţiative, procese şi
operaţii militare din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, România a dovedit
că are un potenţial ridicat de promovare a stabilităţii şi securităţii atât la nivel
regional cât şi global. Practic, din 1991, ţara noastră participă cu un total de peste
10.000 de militari la operaţii de menţinere a păcii, de răspuns la crize şi combatere
a terorismului. De asemenea, deţinerea preşedinţiei O.S.C.E. în 2001 a constituit o
oportunitate de afirmare a rolului şi potenţialului României, de implicare activă în
mecanismele diplomaţiei preventive şi în sprijinul măsurilor de creştere a încrederii
şi securităţii în Europa3.
Pentru a susţine afirmaţiile că România este un participant activ la Politica
Europeană de Securitate şi Apărare4, am sintetizat o parte din concepţiile care stau
la baza acestora. Astfel, un document important este Concepţia angajării care se
concretizează în două documente, unul cu caracter militar – Doctrina pentru operaţiile
întrunite multinaţionale – şi unul cu caracter politic – Legea nr. 42 din 15.03.2004
privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului naţional.
Legea condiţionează tipurile de misiuni la care pot participa forţele armate:
de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie, exerciţii
comune sau individuale, ceremoniale. Prevederile capitolului II din lege fac o
distincţie clară între misiunile de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă
umanitară, tip coaliţie faţă de celelalte trei: exerciţii comune, exerciţii individuale şi
ceremoniale.
Participarea României la misiunile în sprijinul păcii şi de asistenţă umanitară,
Mariana ANCUŢ – Teza de doctorat, Influenţa tratatelor internaţionale de securitate privind controlul
armamentului asupra strategiilor naţionale de apărare a ţărilor din Orient, Universitatea Naţională de Apărare
“Carol I”., Bucureşti, 2008, p.185 -188
4
Putem observa că practic, din 1991, România a demonstrat public implicarea sa activă în operaţiile organismelor
internaţionale de asigurare şi menţinere a securităţii. În opinia noastră considerăm că putem spune că România a fost
un actor activ şi înainte de 1989, zona în care s-a manifestat fiind însă indiscutabil cu mult mai mare şi cuprinzând
zone în care sunt state nemembre ale vreunui tratat internaţional de securitate. Începând din 1991 şi până în 2011,
România a participat cu peste 10.000 de militari în misiunile de menţinere a păcii, cu un spectru variat de forţe:
batalioane de infanterie şi geniu, spitale de campanie, poliţie militară, capacităţi de transport etc.
3
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la operaţii de stabilizare şi de reconstrucţie, la iniţiative de cooperare regională au
demonstrat că România este nu numai un consumator de securitate, ci şi un generator
de securitate şi stabilitate. Mai mult, România este prezentă cu forţe substanţiale
în toate teatrele de operaţii. Sunt nenumărate publicaţiile internaţionale care scriu
despre modul cum detaşamentele româneşti sunt la înălţimea exigenţelor unor astfel
de misiuni, cum au fost pregătiţi militarii care acţionează în aceste teatre şi cum sunt
conduşi.
Angajamentele luate de România în cadrul UE vizează toate aceste aspecte
ale securităţii prin: continuarea operaţionalizării forţelor destinate Uniunii
Europene şi implementarea Obiectivelor Forţei, finalizarea restructurării sistemului
logistic de nivel strategic şi operativ, continuarea achiziţiilor de echipamente noi
şi a programelor majore de înzestrare, conform cerinţelor Obiectivelor Forţei şi a
Concepţiei de înzestrare a Armatei României, extinderea implementării unor cerinţe
ale Obiectivelor Forţei (instruire, competenţă lingvistică, comunicaţii şi informatică)
la nivelul forţelor de generare şi regenerare, creşterea contribuţiei cu forţe la Forţa
de Răspuns NATO şi pentru Uniunea Europeană, evaluarea sistemică şi structurală
a domeniilor principale ale procesului de integrare operaţională a Armatei în cadrul
NATO şi Uniunii Europene şi fundamentarea deciziilor de corecţie şi îmbunătăţire a
politicilor, proceselor şi programelor în derulare, participarea la activităţile Echipelor
Integrate de Dezvoltare şi Echipelor de Proiect organizate sub egida Agenţiei
Europene de Apărare (European Defence Agency – EDA), în funcţie de interesele
naţionale şi de planurile şi programele elaborate la nivelul Ministerului Apărării
Naţionale5.
În Strategia de Transformare a Armatei României, se arată că: „Până în anul
2015, Armata României va fi în măsură să pună anual, la dispoziţie un pachet de forţe, a
cărui mărime să asigure atât îndeplinirea angajamentelor asumate, cât şi posibilitatea
susţinerii forţelor dislocate în teatrele de operaţii. În etapa integrării operaţionale în
Uniunea Europeană (2008-2015), nivelul de ambiţie constă în respectarea graficului
anual de operaţionalizare a structurilor dislocabile, astfel încât, către sfârşitul acestei
perioade, să fie realizate cerinţele în ceea ce priveşte raportul între ponderea forţelor
dislocabile şi a totalul de forţe terestre, precum şi între ponderea forţelor terestre
dislocate sau pregătite pentru a fi dislocate şi totalul forţelor terestre. De asemenea,
în această perioadă se va definitiva procesul de realizare a structurilor de generare şi
regenerare, astfel încât acestea să asigure atât completarea structurilor dislocabile, cât
şi îndeplinirea misiunilor ce le revin”. Demnă de remarcat este şi afirmaţia fostului
secretar general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer6 care sublinia că Forţa de Răspuns
a NATO „este determinată să completeze Forţa Europeană de Reacţie Rapidă şi nu
să o înlocuiască. (…) Majoritatea ţărilor UE sunt şi membre ale NATO. De aceea,
www.mapn.ro - Strategia de Transformare a Armatei României, 2007
http//www. setimes.com - lordul George Robertson, fost secretar general al NATO afirma despre Jaap de Hoop
Scheffer că este persoana potrivită pentru a garanta faptul că NATO va rămâne cea mai de succes alianță defensivă
din lume.
5
6
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orice este de făcut trebuie făcut într-o manieră complementară7”. Prin urmare, toate
iniţiativele care vizează securitatea europeană sunt distincte, datorită ideii de a crea
o organizaţie de securitate şi de apărare europeană pe principiul „separabil, dar nu
separat” de NATO, mai ales în ceea ce priveşte forţele şi mijloacele folosite.
Prin intermediul MAE, România s-a asociat în mod activ procesului de
redefinire instituţională a Uniunii, concretizat prin adoptarea Tratatului de la Lisabona.
Astfel, MAE a asigurat participarea activă a României în decursul întregului proces
de definire a unui mandat clar privind viitorul Tratat (adoptat de Consiliul European
la data de 23 iunie 2007), precum şi în desfăşurarea Conferinţei Interguvernamentale
(CIG) de redactare a documentului, desfăşurată în semestrul II din anul 2007.
Ulterior, MAE a asigurat participarea României la nivel înalt la semnarea Tratatului
de la Lisabona din 13 decembrie 2007.
2. Implicaţii ale Tratatul de la Lisabona asupra României
Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană
a fost semnat la Lisabona, la 13 decembrie 2007, și a intrat în vigoare la 1 decembrie
2009 după ratificarea sa de către cele 27 de state membre ale Uniunii. Acest tratat
reprezintă un document susţinut activ şi de România, care a fost ratificat de ţara
noastră la începutul anului 2008, cu o largă majoritate în Parlament, iar în data de
11 martie a fost depus şi instrumentul de ratificare a Tratatului, etapă care încheie în
mod procedura de ratificare. Noul cadru oferit de Tratatul de la Lisabona este benefic
atât Uniunii, în ansamblul său, cât şi României, influenţând funcţionarea ţării noastre
în cadrul european.
Intrarea în vigoare a Tratatului de reformă al Uniunii Europene are efecte
importante, de la armonizarea cadrului instituțional până la perfecționarea Politicii
Externe și de Securitate Comune (PESC), inovând o serie de obiective ce vizează
creșterea nivelului de ambiție al Uniunii prin extensia spectrului de misiuni, clauza
de solidaritate, clauza de apărare reciprocă și cooperarea structurată permanentă
(PSC).
Abordând extensia spectrului de misiuni (tip Petersberg), Tratatul de la Lisabona
readuce în prim plan angajamentele de la Amsterdam, referitoare la apărarea comună,
extinzând paleta de misiuni în conformitate cu Strategia de securitate europeană, cu
referire la operații întrunite de dezarmare, sprijin acordat țărilor terțe în combaterea
terorismului, reforma în domeniul de securitate și continuând, conform articolului
28 B din Tratat, cu consiliere militară și asistență, stabilizare post conflict, reiterând
faptul că acestea vor trebui să fie definite și lansate la decizia Consiliului European,
sub supravegherea Înaltului Reprezentant.
Ioan CIUPEI – Apărarea colectivă a României, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”., Bucureşti,
2007, pp.24
7
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O altă implicație a Tratatului asupra apărării comune o reprezintă Clauza
de asistență mutuală în cazul unei agresiuni armate. In cadrul acestei clauze, care
face trimitere și la art. 51 al Cartei Națiunilor Unite privind dreptul la apărare,
este prevăzută asistența mutuală în cazul unei agresiuni armate împotriva unui stat
membru al Uniunii Europene, menționându-se, în mod expres, faptul că nu trebuie
să se vină în contradicție cu angajamentele asumate de unele state membre ale UE
la nivelul NATO, acesta din urmă rămânând exponentul de bază pentru apărarea
colectivă.
Nu lipsită de importanță este și Clauza de solidaritate, care prevede că atunci
când unul dintre statele membre face obiectul unui atac terorist, al unor catastrofe
naturale ori provocate de om, Uniunea și celelalte state să acționeze împreună, în
spirit de solidaritate, protejând instituțiile democratice și populația civilă împotriva
oricărui atac terorist.
Ceea ce mi s-a părut extrem de relevant, ca element de noutate în cadrul acestui
Tratat, este cooperarea structurată permanentă (PSC), care confirmă faptul că statele
membre, care îndeplinesc criterii mai avansate în domeniul capabilităților militare
și doresc să-și asume angajamente suplimentare, în perspectiva celor mai exigente
misiuni, pot realiza o cooperare structurată, devansând celelalte națiuni din cadrul
Uniunii. Acest PSC reprezintă o soluție pentru relansarea procesului de dezvoltare a
capacităților de apărare la nivel european pe baze solide, prin reducerea duplicărilor
și un efort comun privind susținerea resurselor.
Părăsind această latură teoretică a conținutului de fapt al Tratatului de la
Lisabona, care conferă o centură de siguranță pentru toate statele membre ale UE,
în calitate de participant la Politica Europeană de Securitate și Apărare, România
demonstrează că este şi a rămas un participant activ la dialogul din cadrul UE8, joacă
un rol constructiv în cadrul PESC, prin participarea la reuniunile tip Gymnich şi
Euromed9, este un membru important şi un participant activ al unor instituţii formate
sau nu prin Tratatul de la Lisabona, şi anume : Centrul Satelitar al UE (EUSC), de la
Torejon din Spania, Institutul de Studii de Securitate al UE (ISS) din Paris şi Agenţia
Europeană de Apărare (EDA).
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, Romania devine una dintre cele
mai mari granițe ale Uniunii Europene, iar prosperitatea, stabilitatea și securitatea
vecinilor noștri situați în jurul Mării Negre constituie și un interes imediat și pentru
Uniunea Europeană și, nu numai. În acest sens, România şi-a asumat noi răspunderi
din punct de vedere strategic, prin implementarea unei Politici Europene de Vecinătate,
Apreciată drept un actor important al regiunii, în dubla calitate de membru al U.E(chiar dacă alte state membre
au avut o poziţie diferită), România a demonstrat prin acţiunile sale, că se poate constitui într-un vector solid
de stabilitate atât la nivel regional cât şi în plan subregional favorizând cooperarea, înţelegerea, reconcilierea şi
aplanarea unor dispute istorice mai vechi sau mai noi. Acest lucru este reflectat de poziţia României care nu a
acceptat să recunoască independenţa provinciei Kosovo
9
Constantin Gheorghe BALABAN, Politica Externă a României – Note de Curs, Editura Universitară, 2009, p.
45- 46
8
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lansarea unor noi inițiative cum ar fi Sinergia Mării Negre10, consolidarea spațiului
de securitate dintre Marea Neagră și Caucazul de Sud (conflictul din Georgia, cu
o implicare activă a Președintelui României, Traian Băsescu în rezolvarea acestui
diferend)11.
Pe linia contribuţiei în plan militar, România participă în cadrul celor două
Grupuri Tactice de Luptă, cu forţe incluse în cadrul Grupului Tactic de Luptă HELBROC12, precum şi în cadrul unui alt Grup Tactic de Luptă ce a fost activat în al
doilea semestru al anului 2010, alături de Italia şi Turcia.
Această etapizare a importanţei acordate de România, ca stat membru
al Uniunii Europene, Tratatului şi atribuţiilor ce-i revin, conduce la conturarea
unui profil de membru responsabil, acest lucru fiind demonstrat şi prin ratificarea
imediată şi depunerea instrumentelor de aderare la Tratatul de la Lisabona. Aderarea
României la Tratatul de la Lisabona presupune atât responsabilități, cât și oportunități
suplimentare care necesită un update permanent la noile tipuri de amenințări și
riscuri13 în condițiile existenței unor vulnerabilități. Pornind de la ce am reliefat mai
sus, referitor la perfecționarea spectrului de misiuni, clauza de solidaritate, clauza de
asistență mutuală, România, prin diferitele instituții democratice, a elaborat un set de
măsuri, necesare prevenirii, combaterii, riscurilor și amenințărilor în vederea întăririi
stabilității și securității regionale.
Armonizarea politicilor de securitate națională cu cele ale UE, dezvoltarea
relațiilor, după Lisabona 2007, cu statele europene membre sau partenere la diverse
organisme regionale de securitate, precum și cooperarea în cadrul organizațiilor
internaționale a demonstrat faptul că Romania poate fi un vector de putere și un
generator de securitate la granițele Uniunii Europene, având posibilități sporite de a
influența și participa la controlul fenomenelor politico-militare din regiune (regiunea
extinsă a Mării Negre). Astfel, România prin statutul conferit de Tratatul de la
Lisabona, devine un centru de stabilitate al unui areal ce se întinde din Balcani până
în Caucazul de Nord.
Concluzii
După cum se cunoaște, Europa, care, cu mulți ani în urmă, reprezenta un vârf
de lance14 în ofensiva frontierelor, schimbă radical conceptul de frontieră, având
Miniștri de externe ai statelor Uniunii Europene și ai statelor din regiunea extinsă a Mării Negre au lansat la
14 februarie 2008, la Kiev” Sinergia Mării Negre – o nouă inițiativă de cooperare regională”, în cadrul reuniunii
Consiliului ministerial al OCEMN – Organizația Cooperării Economice a Mării Negre
11
Constantin Gheorghe BALABAN, Politica Europeană de Vecinătate – Note de curs, Editura Universitară,
București, 2009, p.85-86
12
Grupul Tactic de Luptă HELBROC a fost pus la dispozitia UE în primul semestru al anului 2009. Grupul este
alcătuit din forțe aparținând Greciei, României, Bulgariei și Ciprului.(România participă cu 40 de militari – Pl NBC
și o echipă PSYOPS)
13
Carta Albă a Securității și Apărării Naționale, adoptată de Guvernul României, București, 2004, p.2
14
General dr. Mircea MUREȘAN, General de bigadă(r) dr. Gheorghe VĂDUVA, Strategia de parteneriat,
parteneriatul strategic, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, București, 2006, p.267
10
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loc o triplă transformare a frontierei, de la o frontieră care desparte și opune, la o
frontieră care unește și integrează, de la o frontieră care izolează și limitează accesul
la o frontieră care eliberează și comunică și, nu în ultimul rând, de la o frontieră care
filtrează, protejează la o frontieră care unește, reunește și integrează. Toate aceste
transformări au presupus eforturi uriașe, sacrificii, ceea ce s-au materializat în ceea
ce avea să fie realizat: o Uniunea Europeană, o uniune a tuturor statelor europene,
o uniune a păcii și securității, o uniune a unei Europe extinse după 2007, odată cu
semnarea celui mai important proiect european, Tratatul de la Lisabona
Semnarea Tratatului de la Lisabona, implică responsabilitatea de a pune
umărul la construirea unei Uniuni extinse şi, împreună cu ea, la deschiderea unor
noi perspective pentru continent. Pentru a avea o Europă unită şi puternică, care să
facă faţă la noile tipuri de ameninţări, trebuie ca procesul de construcţie europeană să
aibă la bază naţiuni puternice, cu conştiinţă de sine şi care, în momente dificile, să-şi
unească forţele pentru a putea elimina orice tip de ameninţări.
Niciodată polemicile care vor apărea in interiorul Uniunii Europene nu vor
menţine o Europă unită ci dimpotrivă vor crea rivalităţi, divergenţe de opinie, ceea ce
se va reflecta prin decizii incoerente, bazate numai pe interesele unor anumite state.
De aici, posibilitatea apariţiei (sau continuării) unor realităţi în care sunt sau vor fi
prezente noi „butoaie cu pulbere, tip Kosovo, noi periferii şi noi regiuni rămase în
urmă sau cu probleme grave.
Rezoluția Parlamentului European 2010/2071 – INI se doreşte a reprezenta un
mod de a ieşi din divizarea Europei, o punte de legătură în realizarea capacităților
civile și militare, punctând unele aspecte vitale, cum ar fi necesitatea elaborării unei
Cărți Albe a Uniunii Europene, identificarea unui echilibru la nivel strategic și prin
instituirea unui comandament operațional permanent al Uniunii Europene la nivel
operațional cu două comandamente, civil, militar. Dar, mai ales, realizarea unei
unităţi în ceea ce priveşte viitorul economic, politic, de prosperitate şi securitate al
continentului nostru.
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VĂLUL ISLAMIC,
DREPTURILE OMULUI
ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
Dr. Corina Nicoleta COMŞA
Abstract:
Adoptarea de către Franța a legii referitoare la interzicerea purtării
în public a veșmintelor ce acoperă fața femeilor islamice a stârnit dezbateri
aprinse ce nu au dus la oprirea aplicării legii, ci dimpotrivă, acesta își produce
efecte. Alături de Franța și alte state europene au încercat sau încearcă
adoptarea unui asemenea document. Populația musulmană este în creștere în
spațiul European, studiile arătând că până în 2050, musulmanii vor constitui
20% din populația Europei. În acest context, întrebarea care se ridică este
dacă afișarea simbolurilor religioase în spațiul public vine în contradicție cu
libertatea de conștiință, cu libertatea religioasă și cu libera exprimare.
Cuvinte-cheie: văl, islamic, niqab, burka, lege, interzicere, stat, nediscriminare,
integrare

Î

n 1789, Franța proclama Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului,
promovând principiile democrației și ale egalității de șanse. În 2010, Franța
a fost prima țară care a adoptat o lege ce interzicea purtarea integrală în public a
veșmântului tradițional ce acoperă fața femeilor islamice, invocând faptul că vălul
integral le oferă femeilor care îl poartă un statut de inferioritate incompatibil cu
noţiunea franceză de egalitate. Legea1 se referă la orice văl ce acoperă faţa (niqab,
burqa), precum şi la cagule şi măşti, cu excepţia evenimentelor sportive, artistice sau
religioase. În ciuda numeroaselor discuții, dezbateri, analize, conferințe, demonstrații,
proteste, actul normativ a intrat în vigoare și produce efecte. Interdicţia se aplică în
locurile publice – străzi, mijloace de transport în comun, magazine, restaurante etc.
– şi aduce o amendă de 150 de euro (plus un curs de cultură civică) pentru cei care
o încalcă. Bărbaţii care obligă femeile să poarte vălul sunt pasibili de o amendă mai
mare şi de pedeapsă cu închisoarea.
Tot în anul 2010, Belgia a votat o lege prin care, ca și Franța, interzice purtarea
1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&dateTexte=
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în public a vălului islamic, dar legea nu se aplică deocamdată.
În Olanda, au existat dezbateri aprinse și susținute în sensul introducerii
interdicției folosirii în locurile publice a vălului care acoperă fața, însă nu a fost
promovat niciun proiect de lege.
În Germania, șapte landuri au interzis cadrelor didactice din școlile publice să
poarte vălul islamic, iar unele landuri au interzis și funcționarilor publici.
În același context, Elveția s-a pronunțat, prin referendum, în 2009, în favoarea
interzicerii minaretelor în țară, din cauză că acestea reprezintă un simbol politicoreligios. Elveţia a anunțat că vrea să interzică acoperirea feţei în spaţiul public, dar
va face o excepţie în cazul turistelor musulmane care poartă burqa.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis, în noiembrie 2009, o sentință
favorabilă cererii unei cetățence italiene, de a elimina crucifixul din școli, motivând
că “prezența crucifixului în sălile de clasă, constituie o violare a drepturilor părinților
de a educa copii după propriile lor convingeri”, precum și “o violare a libertății de
religie a elevilor”. După recursul depus de Guvernul italian, Curtea a stabilit, în
martie 2011, că organismele statale sunt cele care decid asupra oportunității expunerii
simbolurilor religioase în spațiul public, în măsura în care deciziile luate nu constituie
în sine forme de îndoctrinare, arătând că astfel de simboluri prezente în şcoli aparţin
majorităţii religioase și nu reprezintă forme de prozelitism. De asemenea, Curtea a
arătat că prezenţa crucifixelor nu poate fi asociată cu obligativitatea predării religiei
creştine sau cu vreo formă de intoleranță faţă de practicanţii altor religii sau faţă de
atei.
Se poate constata, așadar, tendința europeană de laicizare a spațiului public,
invocată adesea ca o consecință a modernității. Nu trebuie să uităm că, adesea, ca
reacţie faţă de modernitate în general, s-a manifestat fundamentalismul, cu intensităţi
diferite în multe religii, încercând o distanţare a individului de indiferenţa religioasă
a lumii moderne.
Europa trebuie, în momentul de față, să ia decizii care pun în discuție libertatea
religioasă, de gândire și conștiință, precum și libera exprimare. Întrebarea care se
ridică este dacă afișarea simbolurilor religioase în spațiul public vine în contradicție
cu libertatea de conștiință, cu libertatea religioasă și cu libera exprimare.
Uniunea Europeană a adoptat o serie de documente (Directiva 2000/43/EC
pentru implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de
originea etnică sau rasială; Directiva 2000/78/EC pentru stabilirea unui cadru
general pentru tratament egal în materie de ocupație și angajare), care, alături
de Recomandările Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței și de alte
acte normative, asigură o protecție efectivă a drepturilor omului în statele europene.
Dezvoltarea socio-economică stimulează secularizarea, însă contextul politic
şi uneori social diferenţiază gradul de secularizare. De pildă, statele Europei de Vest
fac o diferenţă clară între stat şi biserică. Statul are o obligaţie negativă ce presupune,
pentru autorităţile statale, sarcina de a nu întreprinde nici un fel de acţiuni sau de a
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nu li se putea reproşa acestora nici o omisiune de natură a restrânge exerciţiul efectiv
al dreptului la liberă conştiinţă. De asemenea, obligaţia negativă este o condiţie a
tratamentului şi respectului egal al cetăţenilor din partea statului. Ca urmare, o decizie
a autorităţii de stat nu poate să se fundamenteze pe o credinţă sau o ideologie sau
concepţie care să fie mai adevărată, mai bună ca alta. În dezbaterile fundamentale de
religie, etică şi concepţii, statul trebuie nu numai să nu intervină, dar are obligaţia să
se şi abţină de la a exprima puncte de vedere. Regula obligaţiei negative a statului nu
este una de neutralitate faţă de morală, ci este un principiu care rezultă din egalitatea
cetăţenilor şi dreptul la demnitate al acestora.
În această concepţie, neutralitatea presupune şi un comportament activ al
statului, o obligaţie pozitivă, cu scopul ca acest proces, de neutralitate, să conducă la
crearea unei situaţii favorabile pentru a se manifesta opţiunea liberă între credinţe.
Astfel, neutralitatea statului asigură apărarea pluralismului valorilor şi credinţelor
şi contribuie la libertatea de a opta între acestea. Rolul autorităţilor statale, în
asemenea circumstanţe, nu constă în eliminarea cauzei tensiunilor prin suprimarea
pluralismului, ci în asigurarea tolerării grupurilor concurente, unele de către celelalte.
Pentru reglementarea concretă a libertăţii credinţei şi a relaţiei dintre stat şi
culte nu s-au înfiinţat standarde internaţionale, raportul juridic dintre stat şi culte
ţinând de caracteristici naţionale şi neexistând nici un model universal sau regional
unanim acceptat.
În cadrul neutralităţii statului privind biserica, se pot distinge mai multe
modele.
În prima grupă, se încadrează acele state care dispun de o tradiţie istorică privind
biserica naţională şi crearea statului (Regatul Marii Britanii, Scoţia, Danemarca,
Norvegia, Finlanda şi Grecia) și care cunosc regimul declarării unei anumite religii
ca religie de stat. Dar împrejurarea că o anumită religie este recunoscută ca fiind de
stat nu poate conduce la crearea unor avantaje pentru practicanţii ei sau practicanţii
altor religii, deoarece s-ar încălca principiul nediscriminării.
Modelul american este cel al separării totale între stat şi biserică, statul
neputând interveni în dispute ce privesc credinţele ori sprijini activităţi de religie.
Organizaţiile/instituţiile religioase nu pot fi subvenţionate de către stat nici direct,
nici indirect.
Un alt model, caracteristic Germaniei şi unor state din Europa Centrală, este
cel al cooperării între stat şi biserică, acordând o atenţie sporită laturii pozitive a
libertăţii de credinţă, ceea ce obligă statul să formeze o societate în care personalitatea
religioasă a oricărui cetăţean se poate dezvolta corespunzător. Conceptul german are
o serie de caracteristici. Astfel, statul nu intervine și organizaţiile religioase sunt
autonome. Statul nu se identifică cu nici o religie, fapt ce nu presupune o neutralitate
care s-ar identifica cu secularizarea. Cultele sunt egale în ceea ce privește partajarea
obligaţiilor şi veniturilor publice.
Al patrulea model este cel al colaborării şi al separării între stat şi biserică,
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care s-a dezvoltat în ultimii ani în special în ţările latine ale Europei. La baza acestui
model stă recunoaşterea reciprocă a autonomiei celor două părţi.
Religia corespunde – alături de alte elemente: etnia, limba, naţionalitatea
etc. – unei forme de identitate care se regăseşte în societate, pe de o parte, sub
forma instituţiilor religioase şi a reprezentanţilor acestora şi, pe de altă parte, sub
forma conştiinţei, care conduce la limbaje şi practici specifice, la un anume model
comportamental.
Identitatea individului, dar şi a unei comunităţi este sprijinită de Biserică –
largo sensu, indiferent de denumirea instituţiei care reprezintă confesiunea, religia,
cultul –, în sensul că Bisericile sunt instrumente de exprimare (dar şi de propagare) a
valorilor religiei, cultului, confesiunii pe care o slujesc.
Religia, ca şi etnia, limba, cultura, defineşte popoarele, există în însăşi
conştiinţa lor, le apropie sau le depărtează, le face să lupte împreună pentru un ţel ori
să lupte unele împotriva altora. Lumea contemporană caută adesea în trecut explicaţii,
justificări sau sensuri ale unor conflicte în legătură cu religia şi nu de puţine ori a
revelat componenta religioasă a unui conflict, resentimente ieşite la iveală în legătură
cu persecuţii religioase, cu superioritatea sau inferioritatea unei religii raportată la
alta. Rareori, conflictele religioase apar în formă pură, cel mai adesea factorul religios
ocupă o proporţie care diferă în funcţie de natura conflictului. Atunci când apartenenţa
la o religie devine element esenţial sau important de identificare a unui grup social
(în special a identităţii naţionale), conflictele politico-militare au caracter religios
pregnant sau preponderent; şi în situaţia în care grupuri sociale defavorizate în cadrul
unor societăţi se identifică cu o religie, conflictele violente dintre „favorizaţi” şi
„defavorizaţi” iau forma conflictelor religioase. Uneori, grupurile de interese recurg
la utilizarea religiei pentru a-şi legitima acţiunile antiglobalizare, antiamericane,
antimondialiste.
Europa a promovat egalitatea și libertatea, inclusiv cea religioasă. Constatăm
acum faptul că numărul populației musulmane din Europa este în creștere. Studiul
„Viitorul populației musulmane globale”, realizat de Pew Research Center’s
Forum on Religion & Public Life2, arată că, în următorii 20 de ani, peste 10%
din populația Franței și Belgiei va fi musulmană3, în Suedia procentul ajungând la
9,9%, Pakistanul va depăși Indonezia și va deveni căminul celei mai numeroase
populații musulmane din lume, numărul musulmanilor din Statele Unite se va dubla,
ajungând la 6,2 milioane.
Un alt studiu4 arată că în Europa trăiesc 23 de milioane de musulmani, adică
5% din populație ca urmare a faptului că populația musulmană s-a dublat în ultimii 30
de ani. Până în 2050, musulmanii vor constitui 20% din populația Europei. Numărul
http://pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx
http://features.pewforum.org/muslim-population-graphic/#/France
4
Timothy M. Savage - Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing, The Center for Strategic and
International Studies and the Massachusetts, Institute of Technology, The Washington Quarterly 2004, 27:3 pp.
25–50
2
3
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musulmanilor care dețin cetățenie europeană este în creștere și va fi în continuare în
condițiile în care natalitatea persoanelor musulmane este ascendentă, iar procedurile
de naturalizare sunt din ce în ce mai facile. Conform aceluiași studiu, mai mult de
trei cincimi dintre musulmanii din Franța și Marea Britanie sunt deja cetățeni ai
acestor state. Sporul demografic al populației musulmane este urmarea numărului
mare de nașteri per familie și a creșterii speranței de viață.
Pentru aceste motive, unele state deja își pun problema pericolelor pe care
această minoritate le poate ridica, fără a încerca măcar să o înțeleagă mai bine. Spre
deosebire de alte religii, islamul acoperă toate aspectele vieţii politice, economice,
sociale. Islamul este mai degrabă un model normativ atât pentru individ, cât şi
pentru societate decât o religie preocupată de mântuirea individului. Organizarea
societăţii, a comunităţii credincioşilor se face pornind de la Coran şi învăţăturile
Profetului. Pentru musulman, religia este o prezenţă vie în viaţa socio-politică, ca şi
în viaţa de familie. Musulmanul, fie că ia o decizie referitoare la familie ori o decizie
politică, apelează mereu la Allah şi leagă totul de divinitate. Raportarea la Allah şi la
Mahomed este continuă, permanentă şi aplicabilă în toate domeniile. Religia, familia
şi comunitatea se contopesc, atât în spaţiul public, cât şi în cel privat. Pentru lumea
islamică, este foarte greu de acceptat egalitatea între femei și bărbați, atâta timp
cât Coranul arată că femeia şi bărbatul sunt diferiţi, au roluri diferite, au anumite
drepturi, însă acestea nu pot niciodată să fie egale. Acest tip de egalitate este înțeles
altfel.
În lumea islamică, individul este indisolubil legat de familia sa, practic familia
este centru vieţii, fără familie musulmanul nu este luat în considerare. În lumea
occidentală, individul este luat separat, familia căruia îi aparţine se regăseşte doar
în sfera privată, individul este cel care contează, iar familia vine pe planul secund.
Pentru musulman, primează raporturile personale, pentru occidental relaţia cu statul
îi conduce viaţa. Musulmanul e supus doar în faţa lui Allah.
Începând cu secolul al XIX-lea, relaţiile sociale din lumea islamică pot fi
încadrate în două mari curente: curentul reformist şi curentul laicizant. Curentul
reformist înţelege înnoirea ca fiind posibilă numai în cadrul islamului, prin întoarcerea
la normele religioase iniţiale. Reformismul proclamă practic necesitatea revenirii la
Revelaţie, la modelul de cetate de la Medina. În ultima jumătate de secol, mişcările
reformiste au un caracter politic din ce în ce mai pronunţat. Curentul laicizant vine
ca urmare a proceselor de occidentalizare a lumii islamice. În viziunea islamicilor,
singurul liant ce uneşte societatea este cel al credinţei. În lumea islamică, laicismul
e greu acceptat pentru că această lume nu înţelege separarea bisericii de stat şi nici
separarea totală a sferei publice de cea privată.
Tendinţa societăţii în general este aceea de a evidenţia apartenenţa la o
anumită categorie religioasă, etnică, lingvistică şi de afirmare a identităţii acesteia.
Problematica centrală o reprezintă conştiinţa de sine a fiecărui grup sau minoritate şi
afirmarea dreptului la putere, statut şi recunoaştere ca o comunitate culturală.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

201

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Folosirea valorilor religioase poate duce la manifestări cu caracter
fundamentalist, la stabilirea unor strategii prin care grupul tinde să-şi conserve
identitatea, în faţa unui real sau presupus atac al celor care aparent îl ameninţă.
Uneori, asemenea atitudini defensive se pot transforma în acţiuni socio-politice
ofensive care duc la alterarea mediului social, politic şi chiar a celui economic.
Apreciem că Europa se îndreaptă pe calea radicalizării spațiului public, în
sensul limitării unor drepturi ale persoanelor musulmane, fără a ține cont de cerințele
specifice religiei lor. Deocamdată, doar Franța a adoptat și aplică o măsură atât de
drastică, precum interzicerea purtării în public a vălului ce acoperă fața. Franța a
argumentat că societatea se bazează pe valori comune și tinde către construirea unui
destin comun, iar de aceea nu poate accepta practicile de excludere şi de respingere,
indiferent de pretext și va lupta ferm împotriva tuturor formelor de discriminare şi
violenţă împotriva femeilor, care constituie încălcări inacceptabile ale principiului
egalităţii între sexe. În acest context, a apreciat că ascunderea feței constituie
subminarea unor cerinţe minime ale conviețuirii în societate, plasând persoanele
implicate, într-o situaţie de excludere şi de inferioritate incompatibile cu principiile
libertăţii, egalităţii şi demnităţii umane. Credem că libertatea de exprimare nu
se regăsește doar în modul de exprimare verbală, ci și în cea non-verbală, iar
vestimentația face parte din exprimarea non-verbală. Mai mult decât atât, libertatea
de conștiință și libertatea religioasă se manifestă prin posibilitatea de a purta anumite
veșminte atât în spațiul privat, cât și în cel privat.
Observăm, pe de o parte, că din ce în ce mai mulți tineri se autodefinesc prin
apartenența la Islam, și nu la țările de origine, iar pe de altă parte că, în Europa, începe
să se răspândească islamofobia, europenii văzându-i pe musulmani ca o amenințare
la identitatea colectivă.
Problematica expusă va rămâne deschisă oricăror soluții. Probabil, musulmanii
cetățeni europeni vor fi nevoiți să accepte obiceiurile, normele de conduită, regulile
și legile statelor în care trăiesc și ale căror cetățeni sunt, astfel cum europenii vor fi
nevoiți să accepte și să integreze diversitatea minorității musulmane. Subliniem aici
că integrarea nu înseamnă asimilarea acestor persoane.
Credem că Europa va trebui să accepte provocarea de a combina principiile
democrației și ale statului de drept, inclusiv protejarea dreptului la egalitate, cu
cultura și civilizația islamică, cu toate elementele sale și cu dificultățile de a accepta
egalitatea sexelor, libertatea sexuală etc.
O cunoaștere și înțelegere mai bună a culturilor și religiilor, un dialog susținut,
toleranță și încredere în cel de lângă noi, deschidere și acceptare a noului sau a ceea
ce e diferit, voința politică și susținerea socială ar putea fi cheia succesului cu privire
la integrarea musulmanilor în Europa.
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CONOTAŢII PRIVIND SISTEMUL
INTERVENŢIEI SANITARE
DE URGENŢĂ
Drd. Cristian RĂDULESCU1
Abstract
Le système d’intervention sanitaire d’urgence fait partie intégrante de
système national d’assistance médicale et inclue, en effet, toutes les unités
médicales de Roumanie. Même-ci les unîtes ne sont pas toutes en mesure
d’assurer une assistance médicale de haute calcification, de très bonne qualité
et de grande spécialisation, le système permet, principalement, la possibilité
d’assurance de l’intervention en conditions de normalité.
Cuvinte-cheie: sistem, intervenţie, urgenţă, ambulatoriu, mobil,
Câteva repere

N

u se poate spune că nu există preocupare în lume şi în ţara noastră pentru
asigurarea unui sistem coerent de asistenţă medicală calificată, public şi
privat. Astfel de sisteme există încă din antichitate şi ele vor exista atâta vreme cât
va exista această lume. Nici diferenţele dintre un sistem şi altul nu sunt chiar foarte
mari, întrucât cerinţele sunt aceleaşi cam pentru toată lumea. Diferenţele constau
în calitatea structurilor şi serviciilor oferite, în modul de finanţare, în calificarea
personalului, în modul de intervenţie în situaţii de urgenţă, în politicile sanitare şi,mai
ales în cele bugetare. România, spre exemplu cheltuieşte doar 15% pentru serviciile
de asistenţă în ambulatoriu, faţă de 35% cât reprezintă media în ţările OCED. Legat
de aceasta, cheltuielile asigurărilor publice de sănătate pentru serviciile medicale
în ambulatoriu reprezintă aproximativ 11% din bugetul pentru servicii, în timp ce
proporţia serviciilor de asistenţă primară în bugetul alocat serviciilor asigurărilor de
sănătate de către CNAS a scăzut constant de la 9% în 1999, la 4,9% în 2006. Practic,
nu s-a făcut mai nimic, ci, dimpotrivă, s-a coborât sub limita minimei asigurări a
funcţionării coerente a sistemului Asistenţa în ambulatoriu este şi ea fragmentată,
zonele îndepărtate beneficiind mai puţin de efectele ei. Desigur, asistenţa în
1
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ambulatoriu este, într-un fel, şi o componentă a medicinii de urgenţă, dar funcţia ei
principală este asigurarea operativă a serviciilor medicale centrate pe pacient, fără
internare, şi pe locaţia acestuia.
Medicina de urgenţă are şi ea reţeaua ei, cu unităţi spitaliceşti specializate,
din care fac parte şi spitale militare – prin excelenţă, spitalele militare sunt spitale
de urgenţă –, dar problema intervenţiei de urgenţă, mai ales în situaţii de criză şi
dezastre este departe de a fi rezolvată satisfăcător.
Omul se simte încă neputincios în faţa crizelor şi dezastrelor. El este strict
dependent de sistem, în sensul că nu poate face mare lucru pentru a-şi proteja viaţa
şi sănătatea în cazul unor crize violente, la cutremure, inundaţii şi alte calamităţi de
care ţara noastră nu duce lipsă. De fapt,. Oricât de mult a progresat ştiinţa, inclusiv
ştiinţele medicale, omul rămâne extrem de vulnerabil în faţa naturii, precum şi în faţa
crizelor şi dezastrelor declanşate de el însuşi.
Desigur, se cunoaşte foarte bine acest lucru şi, dintotdeauna, s-a încercat să
se asigure o minimă protecţie a omului în faţa dezastrelor. De regulă, nu s-a reuşit.
Efortul s-a concentrat, în general, pe ameliorarea efectelor şi, pe cât posibil, pe
rezolvarea problemelor de sănătate pe care le generează totdeauna un cutremur, o
inundaţie, o criză, o epidemie, o pandemie. Cum bine se ştie, România se confruntă
în fiecare an cu situaţii dificile, chiar cu dezastre. Cu toate impedimentele legate de
resursele bugetare şi de interminabilele reforme, a fost creat şi funcţionează Sistemul
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, ir miezul acestuia îl reprezintă Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgență.
Există mai multe organizaţii care intervin în situaţii de urgenţă. Între acestea
se situează şi echipele Caritas.
Începând cu 2005 au fost dezvoltate proceduri şi metodologii de lucru
noi şi s-a reuşit formarea unei echipe cu membrii experimentaţi din mai multe
organizaţii Caritas diecezene. În acelaşi timp, s-a dovedit importanţa colaborării
între dieceze, dar şi disponibilitatea reală pentru a lucra împreună, fapt dovedit
în primul rând de programul echipelor de intervenţie în zona Dunării, la care au
participat reprezentanţi din şase organizaţii. Nici o organizaţie Caritas din România
nu are însă capacitatea de a face faţa singură unei catastrofe de amploare pentru că nu
dispune de resursele necesare (resurse umane, materiale şi logistice).
Fiecare instituţie care participă, într-o formă sau alta, la rezolvarea unor situaţii
de urgenţă are atribuţii precise şi, în general, ştie ce are de făcut. De asemenea, şi în
ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei – asistată atât de reţeaua medicilor de
familie, de reţeaua spitalelor şi a policlinicilor, în care se află şi cea a spitalelor de
urgenţă, cât şi în ambulatoriu – există un sistem de intervenţie la calamităţi şi dezastre,
precum şi în situaţii de criză. Sistemul este însă prea stufos şi prea aglomerat, iar
capacitatea lui de a face faţă unor situaţii de criză est discutabilă.
În cele ce urmează, vom analiza principalele elemente ale modului în care
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se intervine, la ora actuală, în situaţii de urgenţă şi vom încerca să identificăm şi să
propunem unele elemente care să ducă la perfecţionarea sistemului existent sau chiar
la crearea unui model m,ai simplu şi mai eficient de intervenţie medicală în situaţii
complexe, de crize şi dezastre.
Desfiinţarea unor unităţi medicale, deficienţele care există în sistemul de
bugetar şi, în general, în sistemul de finanţare creează foarte multe probleme nu doar
intervenţiei în urgenţe, ci sistemului medical ca atare. România se situează printre
ţările cu cea mai redusă eficienţă a sistemului de sănătate, deşi dispune de o şcoală
competitivă şi de o tradiţie foarte frumoasă. Medicii români care au optat pentru
străinătate, în condiţiile imposibilităţii exercitării onorabile a profesiei în ţară, se
situează printre cei mai pricepuţi din cadrul unităţilor medicale din în ţările unde au
găsit locuri de muncă.
Aşadar, atâta vreme cât însuşi sistemul medical din România are probleme
serioase în asigurarea sănătăţii publice, practic, la toate capitolele, este greu de
presupus că, în caz de criză şi dezastre naturale sau tehnologice, va acţiona mai bine.
În toată lumea există preocupări pentru crearea unor mecanisme de asigurare a
sănătăţii publice. În acest sens, în fiecare an, pe data de 7 aprilie când este celebrată
Ziua Mondiala a Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății lansează spre
dezbatere instituțiilor specializate si societăţii civile in ansamblul ei, cate o tema
considerata majora pentru sănătatea publica, pentru comunitățile umane de pe întreg
mapamondul in general2.
1. Compunerea sistemului medicinii de urgenţă
Primele structuri cu atribuţii în domeniul sănătăţii publice şi intervenţiei în caz
de crize, calamităţi, şi dezastre sunt ministerele abilitate şi, pe plan local, direcţiile
de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti. În acest sens, a fost
elaborat , la 27 iulie 2010, Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.3
În aceste regulament, la capitolul Dispoziţii generale, se arată următoarele:
Art. 1. - Direcțiile de sănătate publica județene şi a municipiului București sunt
servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului
Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care
realizează politicile şi programele naționale de sănătate, elaborează programe
locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de
sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investițiilor finanțate de la bugetul de
stat pentru sectorul de sănătate.
Avand in vedere provocarea continua pe care urbanizarea o reprezinta pentru sanatatea publica si necesitatea de
a gasi in aceeasi masura solutii, în anul 2010, deviza sub care s-a desfăşurat aceste dezbateri a fost:”1000de orase,
1000 de vieţi. Sanatatea oraşului contează”.
3
Monitorul Oficial 550 din 5 august 2010 (M. Of. 550/2010)
2
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Art. 5. - (1) Direcțiile de sănătate publică județene şi a municipiului București
coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează
şi participă la asistenţa medicală în caz de calamitați, epidemii, catastrofe şi
alte situații deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea rețelei
sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătății.
(2) Direcțiile de sănătate publică județene si a municipiului București participă
la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele
pentru situații de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.
Printre atribuţiile generale ale directorului executiv ala acestor direcţii se află
şi următoarele:
Art. 12. - Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
a) organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din
directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate
publică, promovarea sănătăţii şi medicinii preventive, asistenţa medicală de
urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se
acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrative
g) asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi
organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către
unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest
scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu
autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
Progresele care s-au făcut în ultimii ani în România în ceea ce priveşte conceptul
de medicină de urgenţă sunt remarcabile. În România, conceptul de medicină de
urgenţă a rămas multă vreme în stare embrionară. Era o specialitate ce începea să
se dezvolte în foarte puţine ţări europene. Avea deja o tradiţie în Statele Unite, dar
informaţiile pe care le aveam în România erau foarte, foarte restrânse. Nu era încă
specialitatea recunoscută la nivelul Ministerului.
Primul serviciu de urgenţă real s-a construit în 1994 la Târgu Mureş, iar în 1995,
Ministerul Sănătăţii a declarat Târgu Mureşul centru-pilot în asistenţa medicală de
urgenţă Ulterior, către anii 1999-2000, avea să apară şi prima prevedere legislativă
care recunoştea structurile de primire a urgenţelor, - departamentele de urgenţă
din spital. Un act legislativ care avea, evident, influenţă asupra întregii ţări. Acela
a fost momentul în care a apărut, pentru prima dată, şi primul stat de funcţiuni pe
medicina de urgenţă, pentru că până în acel moment, cei care lucrau aici o făceau ca
voluntari4.
Ideea de la care s-a pornit: asigurarea unui serviciu medical de urgenţa care
să fie capabil să gestioneze pacienţii aflaţi în stare gravă (cu risc vital) pacienţi care
până în momentul respectiv aveau şanse minime de supravieţuire.
Cristian Boeriu, medicul coordonator SMURD Târgu Mureş, într-un interviu realizat de Itus ILOVAN la 15 iunie
2010, în CORSO, Săptămânal de cultură urbană, 4 decembrie 2010
4

206

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Această gestionare s-a realizat prin pregătirea unor echipaje specializate
în efectuarea unor manevre complexe de reanimare şi terapie intensivă la locul
solicitării pacienţii beneficiind de asistenţă medicală complexă încă înainte de a fi
transportaţi la spital.
Un aspect important este reprezentat de cooperarea cu Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) atât în operarea echipajelor medicale, care au
în componenţă, pe lângă un medic şi asistent, şi un pompier – şofer, specialist în
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, cât şi din punct de vedere al înfiinţării
echipajului de descarcerare, care funcţionează în cadrul SMURD.
Acum, după 15 ani de la începerea activităţii SMURD Târgu Mureş, reacţia
populaţiei faţă de acest serviciu este impresionantă, cu un mesaj pozitiv, iar
accidentele5 în care au fost implicaţi membrii SMURD au generat o dedicare şi mai
mare şi o încrâncenare pentru ca lucrurile să meargă înainte.
În sistemul medical românesc de urgenţă se înscrie, încă de la începuturile ei,
şi medicina militară românească6.
La 21 august 2010, medicina militară românească a sărbătorit 148 de ani de
când, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629, semnat de domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, a fost înfiinţat Corpul Ofiţerilor Doctori al Armatei Române, punând astfel
bazele medicinii militare româneşti, care s-a dezvoltat prin înfiinţarea unei reţele de
spitale militare7 şi a unui organ de conducere, în consens cu standardele occidentale,
actuala Direcţie Medicală a Ministerului Apărării Naţionale
De-a lungul celor 148 de ani de existenţă, medicina militară a asigurat starea de
sănătate a Armatei Române, la pace şi în timp de război, fiind prezentă în susţinerea
eforturilor de luptă ale Armatei Române în cele trei războaie moderne, la care a luat
parte.
Totodată, medicina militară a constituit un factor important în asigurarea
stării de sănătate a populaţiei civile, îndeosebi în momente de război şi în situaţii
de criză, cum au fost inundaţiile din 1970 şi 1975, cutremurul din 1977, perioada
evenimentelor din 1989, dar şi după 1989.
În prezent, medicina militară românească are o contribuţie importantă în
asigurarea stării de sănătate a trupelor proprii şi aliate, din teatrele de operaţii din
Irak, Kosovo şi Afganistan.
Personalul medical al armatei – prin reţeaua spitalelor militare - participă la
prevenirea şi combaterea epidemiilor şi asigurarea stării de sănătate a populaţiei din
aria de dislocare a unităţilor sanitare militare.
Chiar dacă în 2007 elicopterul care a căzut în Tihuţa, din fericire fără victime, numai SMURD Târgu Murea au
perdut nouă colegi.
6
Col. Ioan Vasile Barb – Comandantul Spitalului Militar de Urgenţă Sibiu „Gen. Lt. Dr. Alexandru Augustin” prima
unitate spitalicească a Armatei Române din Transilvania, o mare personalitate în medicină, atât pe plan intern cât
şi internaţional.
7
În prezent, prin reţeaua Spitalelor militare se asigură starea de sănătate a militarilor şi a familiilor acestora din
toată zona de responsabilitate, pentru structurile MApN, MI, precum şi a cadrelor militare în rezervă, a veteranilor
de război şi a tuturor persoanelor care doresc să beneficieze de servicii medicale la aceste spitale.
5
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2. Capacitatea de intervenţie în urgenţele existente în stare de normalitate
Intervenţia în urgenţele existente în stare de normalitate nu este, esenţialmente,
diferită de cea din situaţii de războaie, crize, calamităţi şi dezastre. La urma urmei,
oamenii se îmbolnăvesc şi în perioadele de pace şi în cele de crize şi războaie. Numai
că, în situaţii de războaie, crize şi dezastre, volumul urgenţelor este foarte mare,
uneori chiar de zeci sau de sute de ori mai mare decât în stare de normalitate, iar
la sfera bolilor şi accidentelor specifice perioadelor de normalitate se adaugă sfera
accidentelor şi bolilor generate de stările de anormalitate, de fenomenul războiului,
crizei şi dezastrului.
Aşadar, un sistem de acţiune medicală eficientă în situaţii speciale (război,
criză, dezastru) trebuie să fie complementar celui existent la pace sau, în orice caz, să
asigure transformarea rapidă a acestuia într-un sistem care să poată acţiona eficient
în cazul unor solicitări mult mai mari şi mai diversificate. De altfel, considerăm vă
valoarea unui sistem de asistenţă medicală constă în capacitatea lui de a asigura
securitatea medicală a ţării, adică a populaţiei, în orice situaţie, inclusiv în caz de
război, criză şi dezastru.
Pentru aceasta, sistemul de asigurare a sănătăţii publice, ca şi cel privat,
trebuie să fie bine articulat în structurile sale de bază – unităţile spitaliceşti şi cele de
asistenţă în ambulatoriu şi în urgenţe –, capabil să se adapteze rapid la orice situaţie,
mai ales la calamităţi, dezastre, al crize şi la război.
Evident, sistemul medical nu poate rezolva de unui singur aceste probleme.
Acţiunea şi reacţie în situaţii speciale pentru sănătatea populaţiei nu depind numai
de sistemul de asistenţă medicală, ci de toate structurile statului, de toate instituţiile
publice şi private şi de însăşi populaţia. Asistenţa medicală nu este unilaterală. Ea
presupune, deopotrivă, atât asigurarea condiţiilor necesare (infrastructuri, personal
calificat, finanţare etc.), cât şi cooperarea populaţiei. Or, pentru a putea cooperare în
asigurarea propriei ei sănătăţi, populaţia trebuie să fie bine pregătită în acest sens,
să aibă un grad de educaţie corespunzător şi să fie capabilă şi dispusă să coopereze.
De aceea, un sistem de sănătate publică viguros, capabil să acţioneze eficient la
normalitate şi în urgenţe, trebuie să fie completat şi ajutate de toate celelalte sisteme,
fiecare având atribuţii precise în acest sens.
Sănătatea populaţiei şi educaţia ei sunt elemente esenţiale ale securităţii
naţionale şi personale, sunt elemente de potenţial care nu pot fi înlocuite sau
substituite niciodată, prin nimic.
Desigur, nu toate ministerele, nu toate instituţiile şi nu toţi oamenii au aceleaşi
atribuţii şi acelaşi nivel de implicare în urgenţe civile şi militare, în caz de război,
crize, calamităţi şi dezastre. Există niveluri ale responsabilităţii şi abilităţii şi fiecare
trebuie să ţină seama de acest sistem de responsabilităţi şi interacţiuni.
Cele mai implicate ministere în astfel de situaţii (crize, război, dezastre) sunt
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, şi Ministerul
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Sănătăţii, dar şi reţelele complexe de instituţii publice şi private specializate în
acest sens. Iată, pe scurt, principalele atribuţii ale acestor structuri în managementul
situaţiilor de urgenţă conţinute în Ordinul nr. 181 din 12/08/2010, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 24/08/2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în Anexa la acest regulament8:
Art. 2. - Structurile din compunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
denumit în continuare MAI, cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi
asigurarea funcţiilor de sprijin9 sunt:
a) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare
IGSU;
b) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR;
c) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR;
d) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF;
e) Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, denumit în continuare IGAv;
f) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
denumită în continuare DEPABD;
g) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită
în continuare ANRSPS;
h) Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumită în
continuare DGRIP, şi instituţia prefectului;
i) Direcţia generală management operaţional, denumită în continuare DGMO;
j) Direcţia medicală, denumită în continuare DM, prin structurile de specialitate
aflate în coordonare/subordine;
k) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, denumită
în continuare DGCTI;
Fiecare dintre aceste structuri are atribuţii specifice prevăzute în Anexa la
Regulament. Spre exemplu Direcţia Medicală din cadrul MAI are, în situaţii de
urgenţă, următoarele atribuţii, prevăzute la art. 13 din respectiva anexa:
Art. 13. - Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, DM, prin structurile
de specialitate aflate în coordonare/subordine, împreună cu unităţile medicale
ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, atunci când situaţia o impune, îndeplineşte
următoarele tipuri de misiuni:
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordin nr. 181 din 12/08/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 598 din 24/08/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor, Anexa la regulament
9
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordin nr. 181 din 12/08/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 598 din 24/08/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ibidem
8
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a) participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a celei prespitaliceşti
împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, în limita resurselor avute la
dispoziţie, avându-se în vedere că scopul principal îl constituie acordarea asistenţei
medicale personalului propriu;
b) asigură suportul tehnico-medical sanitar pentru îndeplinirea misiunilor
specifice;
c) monitorizează pericolele şi riscurile specifice, precum şi efectele negative
ale acestora asupra personalului MAI;
d) planifică şi pregăteşte resursele şi serviciile necesare asigurării actului
medical calificat;
e) participă cu specialişti în stabilirea unor măsuri profilactice sau a unor
zone de carantină în vederea prevenirii îmbolnăvirilor în masă;
f) informează, înştiinţează şi avertizează cu privire la evoluţia epidemiologică
a intoxicaţilor, contaminaţilor etc.
Art. 24. - Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, asigură
sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă al
MAI, îndeosebi în situaţia producerii unor evenimente deosebite determinate de
accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice, accidente chimice cu implicaţii în afara
amplasamentului, explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor
armate, căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos, poluări marine în zona costieră,
evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, fără a se limita
numai la acestea, îndeplinind următoarele misiuni:
a) participă la evaluarea riscurilor determinate de producerea unor situaţii de
urgenţă;
b) participă, la solicitare, la misiuni de căutare-salvare;
c) participă, la solicitare, la misiuni de evacuare a populaţiei şi a unor categorii
de bunuri;
d) asigură pregătirea unor capacităţi de spitalizare în vederea preluării
persoanelor rănite, iradiate şi/sau contaminate;
e) asigură participarea, alături de alte structuri cu atribuţii în domeniu, la
instalarea spitalelor de campanie;
f) asigură acordarea prin structuri de specialitate a asistenţei medicale de
urgenţă;
g) participă, la solicitare, potrivit disponibilităţilor, la misiuni de cercetare
CBRN;
h) participă, potrivit disponibilităţilor şi în condiţiile legii, cu subunităţi
specializate, autospeciale, mijloace şi materiale consumabile pentru decontaminare,
la misiuni de decontaminare a populaţiei, a unor categorii de tehnică şi mijloace de
transport sau a căilor de comunicaţii rutiere;
i) participă, la solicitare, la misiuni de supraveghere a gradului de contaminare
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în mediul urban şi rural, evaluare a efectelor contaminării şi supraveghere a gradului
de contaminare;
j) participă, la solicitare, la misiuni de verificare a decontaminării populaţiei,
tehnicii, căilor de transport şi a clădirilor cu personalul şi tehnica din unităţile
specializate;
k) participă, la solicitare, la evaluarea riscurilor determinate de producerea
unor explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor armate;
l) asigură, la solicitare, intervenţia operativă cu mijloace şi materiale, în
vederea neutralizării efectelor unor materiale periculoase;
m) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care să asigure, potrivit
competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
Art. 30. - Ministerul Sănătăţii, denumit în continuare MS, asigură funcţiile de
sprijin în cazul producerii unor situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă al
MAI, îndeplinind următoarele misiuni:
a) monitorizează starea de sănătate a populaţiei, supraveghează gradul de
contaminare şi evaluează efectele asupra sănătăţii;
b) evaluează riscurile îmbolnăvirii în masă a populaţiei, ale apariţiilor unor
epidemii, pandemii sau contaminări de produse vegetale;
c) evaluează riscurile contaminării radioactive a aerului, solului şi apei;
d) evaluează riscul de îmbolnăvire/intoxicare/contaminare pe timpul
manifestării situaţiilor de urgenţă specifice;
e) participă la evaluarea riscurilor contaminării chimice a produselor
vegetale şi de origine animală;
f) informează şi asigură educarea preventivă a populaţiei cu privire la modul
de protecţie individuală şi colectivă;
g) participă la acţiunile de stabilizare şi triaj medical;
h) participă la salvarea persoanelor contaminate/intoxicate şi dispuse
în zonele contaminate, atunci când nu este posibilă evacuarea acestora de către
structurile de intervenţie;
i) participă la transportul sanitar şi evacuarea cu mijloace de intervenţie
specifice a persoanelor care au suferit afecţiuni;
j) coordonează şi/sau participă la acţiunile de stabilizare şi triaj medical,
transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice a persoanelor
contaminate sau dispuse în zone de planificare la urgenţă;
k) gestionează informaţiile despre victime şi răniţi de cetăţenie română şi
străină, internaţi în reţeaua sanitară sau care necesită tratament de specialitate şi
sunt contaminaţi chimic, radioactiv ori suferă de boala de iradiere şi sunt internate
în unităţile spitaliceşti proprii;
l) participă la acordarea primului ajutor medical de urgenţă;
m) asigură pregătirea unor capacităţi de spitalizare, în vederea preluării
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persoanelor rănite, iradiate, rănite şi contaminate;
n) asigură primul ajutor prespitalicesc şi asistenţa medicală pentru structurile
de intervenţie operativă;
o) asigură preluarea medicamentelor şi a instrumentarului, precum şi a altor
materiale sanitar-farmaceutice provenite din ajutoare internaţionale şi distribuirea
acestora către structurile abilitate;
p) stabileşte măsurile profilactice specifice;
q) verifică şi monitorizează calitatea apei potabile;
r) participă cu personal specializat, tehnică şi echipamente pentru efectuarea
decontaminării persoanelor rănite;
s) pune la dispoziţie, la solicitare, specialişti care să asigure, potrivit
competenţelor, consilierea factorilor de decizie.
Structura specializată a Ministerului de Interne pentru situaţii de urgenţă este
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. Principalele atribuţii ala
acestei structuri sunt următoarele:
- participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor,
serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
- organizează pregătirea personalului propriu;
- execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare,
avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare,
salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere
a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă,
iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor
din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate
şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
- controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private
de urgenţă şi sprijină înfiinţarea şi activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă.
Concluzii
1. Proliferarea accidentelor şi a stărilor de urgenţă în ţara noastră, ca, dealtfel,
în toată lumea, a determinat concentrarea efortului pentru găsirea unor soluţii de
intervenţie rapidă în urgenţe şi, mai ales, de intervenţie medicală rapidă în astfel de
situaţii. Constrângerile bugetare şi realităţile din sistemul medical public românesc
n-au permis o rezolvare clară şi rapidă a acestei situaţii, dar s-au făcut paşi foarte
importanţi. Apariţia, în 1994, a Serviciului Mobil de Urgenţă de Resuscitare şi
Descarcerare a produs un reviriment în intervenţia rapidă în urgenţe, îndeosebi la
accidente şi calamităţi. Datorită unor oameni inimoşi şi unor profesionişti devotaţi
acestui tip de intervenţie – care nu este numai medicală –, acest serviciu a devenit
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cel mai apreciat din România, iar autorităţile au înţeles că trebuie să-i acorde atenţia
cuvenită. Această acţiune de avangardă a determinat şi altele şi, mai ales, a generat
o trebuinţă care a impus decidentului politic o atitudine corespunzătoare, soldată cu
un pachet de legi şi acte normative care deschid o perspectivă nouă în acest domeniu.
La data când am ales, pentru teza de doctorat, această temă a intervenţiei
medicale rapide calificate în situaţii de criză, în afară de SMURD, nu erau prea multe
realizări în acest sens. De aceea, obiectivul acestui demers ştiinţific era identificarea,
analizarea şi propunerea unui set de parametri pentru un posibil model de management
al sănătăţii publice în situaţii de crize, incluzând aici şi calamităţile, dezastrele şi,
evident, războiul.
SMURD, Caritas şi Serviciul Medical Militar de Urgenţă (SMMU) sunt
structuri de intervenţie rapidă calificată, la nivel naţional sau departamental şi,
probabil, în timp, se vor mai înfiinţa şi altele.
2. Primele structuri cu atribuţii în domeniul sănătăţii publice şi intervenţiei
în caz de crize, calamităţi, şi dezastre sunt ministerele abilitate şi, pe plan local,
direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti. În acest sens, a
fost elaborat , la 27 iulie 2010, Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Acest regulament, ca şi alte
iniţiative legislative contribuie la fixarea clară a unor atribuţii în ceea ce priveşte
sănătatea publică şi operează deschideri semnificative pentru relansarea acţiunii de
realizare şi consolidare a unui sistem naţional unic de intervenţie medicală rapidă în
urgenţe.
3. Datorită faptului că deja s-au constituit şi acţionează în teritoriu structuri
de intervenţie medicală rapidă în urgenţe, considerăm că, pe baza politicilor deja
existente şi a strategiilor departamentale (desigur, în măsura în care aceste strategii
există cu adevărat), este necesară o strategie generală coerentă, integratoare, care să
pună în operă politicile (reglementările) din acest domeniu atât de important pentru
viaţa oamenilor şi să expertizeze procesul de actualizare şi de perfecţionare a unor
astfel de decizii.
Această strategie ar putea să se numească Strategia de Intervenţie Medicală
Rapidă în Urgenţe (SIMRU) şi să se constituie, ca orice strategie, din orice domeniu
ar fi aceasta, într-un instrument calificat de punere în operă a deciziilor politice în
domeniul intervenţiei medicale rapide, în urgenţe şi, evident, de expertizare strategică
a lor.
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AGRESIUNEA
NON-CONVENŢIONALĂ. REALITĂŢI
ŞI CAPABILITĂŢI
Alfred VASILESCU1
Abstract
Not many researches have explored the capabilities of other countries
but USA, China and Russia, in the field of non-conventional aggressions.This
article intends to show in which way different countries have evolved in these
specific domains that will already decissively influence the nature, art and
results of warfare around the globe.
Cuvinte cheie: agresiuni non-convenţionale, operaţii informaţionale

M

ajoritatea cercetărilor privind agresiunile non-convenţionale vizează
teoriile dezvoltate şi capabilităţile actorilor politici globali majori şi
într-o mult mai mică măsură evoluţiile statelor mai puţin puternice. Prin lucrarea
de faţă, intenţionăm să demonstrăm că nu numai „Cei trei mari“, SUA, China şi
Rusia au capabilităţi în domeniul non-convenţional, dezvoltările în domeniu fiind
mult mai complexe.2 Multe state şi-au creat în ultimele două decenii structuri
integrate de „fuziune“ de informaţii, de obicei sub denumirea de centre de
combatere a terorismului, ameninţările transnaţionale necesitând informaţii şi
cooperare transnaţională. Alte state deţin structuri de operaţii psihologice (PSYOPS)
Cpt.cdor. drd. Alfred VASILESCU este şef structură CIMIC şi PSYOPS în Centrul de Conducere Operaţională al
Statului Major General.
2
Într-o lucrare precedentă identificam un număr de 35 de tipuri distincte de agresiuni non-convenţionale: agresiunea
teroristă; agresiunea biologică; agresiunea chimică; agresiunea nucleară; agresiunea radiologică; agresiunea
militară non-convenţională; agresiunea de tip guerilă; agresiunea spaţială; agresiunea electronică; agresiunea
cibernetică; agresiunea politică; agresiunea socială (între clasele şi categoriile sociale, rasială, etnică, de gen);
agresiunea economică; agresiunea financiară; agresiunea comercială; agresiunea ecologică; agresiunea vizând
resursele; agresiunea ştiinţifică şi tehnologică; agresiunea prin înşelare; agresiunea informaţională; agresiunea
psihologică; agresiunea mediatică; agresiunea propagandistică; agresiunea imagologică; agresiunea simbolică;
agresiunea culturală; agresiunea religioasă; agresiunea civilizaţională; agresiunea legislativă; agresiunea morală;
agresiunea infracţională; agresiunea genetică; agresiunea psihotronică; agresiunea geofizică şi agresiunea
combinată (de efect sinergic). În Alfred Vasilescu, Tipologia şi fizionomia agresiunilor non-convenţionale la adresa
securităţii naţionale şi internaţionale, Referat de cercetare ştiinţifică nr. 1, UNAp, 2010, p. 69.
1

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

215

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
experimentate, practică agresiunea economică sau sunt puteri nucleare. Directorul
CIA, George Tennet, afirma, în faţa Congresului, că mai multe state, precum Franţa
sau Israelul, au programe finanţate de la guvern care vizează războiul informaţional.3
În cele ce urmează, vom analiza o parte dintre aceste evoluţii, aşa cum se prezintă ele
în ţările relevante sub acest aspect.
Marea Britanie
În ciuda lungii sale tradiţii de putere colonială, prima doctrină militară britanică
(British Military Doctrine - BMD) a apărut foarte târziu, în anul 1988, iar prima
doctrină britanică a apărării (British Defence Doctrine - BDD) abia în 1996! Totuşi,
Marea Britanie acordă o importanţă deosebită agresiunilor de tip non-convenţional.
Britanicii au deja o doctrină solidă pentru operaţiile informaţionale (INFOOPS)4 şi
structuri funcţionale la nivelul Ministerului Apărării.
Britanicii excelează în intelligence şi utilizează două accepţiuni diferite ale
INFOOPS, ca asigurare informaţională şi ca operaţii informaţionale. Mai este
interesant de precizat că doctrina britanică a INFOOPS pune accent pe câteva
instrumente deosebite faţă de abordarea NATO, şi anume: integrarea diplomaţiei
apărării în efortul conjugat, importanţa operaţiilor mass-media (MEDIAOPS) şi
utilizarea „tehnologiilor neconvenţionale“, fără a se preciza în ce constau acestea.
Marea Britanie posedă capabilităţi extinse şi o gândire teoretică solidă, dezvoltată
de Centrul Internaţional pentru Analize de Securitate (ICSA) al Colegiului Regal
din Londra. Atribuţii privind domeniile operaţiilor informaţionale revin Locţiitorilor
Şefului Statului Major General pentru operaţii, operaţii terestre, operaţii navale şi
operaţii aeriene, precum şi Directorului General pentru sisteme de comunicaţii şi
informatică.
La nivelul categoriilor de forţe, responsabili sunt locţiitorii şefilor de state
majore respective. Pe probleme tehnologice, un rol important îi revine Agenţiei
pentru Cercetare şi Evaluare Militară/DERA, alături de Departamentul Înzestrării,
prin directorii pentru sisteme de cercetare şi comunicaţii strategice sau a celui
pentru informaţii militare, simulare şi sisteme informaţionale. Atribuţii extinse au,
bineînţeles, serviciile secrete britanice, MI5, MI6 şi Serviciul de Informaţii Militare,
pe linia estimărilor de risc, a analizei de specialitate şi a consilierii factorilor de
decizie politico-militari, dar şi Centrului de Comunicaţii Guvernamentale, responsabil
de identificarea vulnerabilităţilor sistemelor C4ISR ale celorlalte state. Potrivit
Legii Serviciilor de Informaţii, adoptată în 1996, MI6 (serviciul extern britanic
de informaţii) nu poate fi tras la răspundere pentru operaţiuni ilegale efectuate pe
teritoriul altor state în cazul în care acestea au fost executate cu acceptul prealabil al
Ziua, 6 martie 1999, în Cristian Troncotă şi Horaţiu Blidaru, Careul de aşi. Serviciile secrete ale Marii Britanii,
S.U.A., Rusiei, Israelului. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii, Ed. Elion, Bucureşti, 2004, p.76.
4
*** Joint Warfare Publication 3-80, Information Operations, iunie 2002.
3
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Ministerului de Externe britanic.5
În sfera operaţiilor psihologice, tradiţia britanică se întemeiază pe poziţia sa
de lider în domeniu pe timpul Celui de Al Doilea Război Mondial (ca şi în ceea ce
priveşte războiul electronic) astăzi structura specifică, Grupul 15 operaţii psihologice,
fiind una extrem de respectată.
Marea Britanie este putere nucleară şi deţine capacităţi spaţiale, prin Paradigm
Secure Communications, firmă care operează în folosul Ministerului Apărării reţeaua
sa de sateliţi militari, Skynet.
Pentru domeniul non-convenţional instruirea se face în cadrul instituţiilor
militare de învăţământ, fără a exista cursuri strict specializate, cât şi în cadrul unor
instituţii civile, precum „Diviziunea război electronic“ a firmei Recal Training
Services Ltd.6
Germania
Germania a avut o tradiţie extraordinară, dar nefastă, privind utilizarea
agresiunii chimice, încă din Primul Război Mondial, dar şi în propagandă, în vremea
regimului nazist. După 1945, Germania a reînceput utilizarea capabilităţilor din
domeniul non-kinetic în anii 1992-1993 în Somalia şi Cambogia, mai întâi în misiuni
ale ONU. Apoi, din anul 1995 până în 2008, în misiunile IFOR şi SFOR din Bosnia
şi Herţegovina. Doctrina PSYOPS7 a fost aprobată în anul 2002, ea urmând modelul
NATO, cu unele diferenţe specifice importante, cum ar fi aceea că aceste structuri
se ocupă şi de recreerea (a se citi moralul) trupelor germane ce acţionează în afara
teritoriului naţional şi au atribuţii de informare a propriei populaţii în caz de urgenţe
civile. În acelaşi an, a fost aprobată şi doctrina germană pentru INFOOPS8 care are
ca particularităţi, faţă de cea a NATO, admiterea utilizării forţelor speciale în operaţii
informaţionale sau utilizarea mai clară a conceptelor Operaţiilor bazate pe efecte
(EBO) şi a Războiului centrat pe reţea (NCW), integrate în conceptul de „operaţii
informaţionale întrunite bazate pe efecte“.9
Germania furnizează capabilităţi PSYOPS importante pentru NATO, în
Kosovo şi Afganistan. În prezent armata germană dispune de cele mai puternice
unităţi PSYOPS (OpInf fiind acronimul german pentru „informare operativă“)
din Europa, structura specializată fiind batalionul 950 PSYOPS de la Koblenz.
Germanii ar putea deveni interesaţi în a-şi spori influenţa în Europa prin utilizarea
instrumentelor Războiului combinaţiilor mai ales în domeniul economic, fiind
cea mai mare forţă continentală. O altă arie de preocupări este cea din domeniul
agresiunilor cibernetice, Bundeswehr-ul pregătindu-şi intensiv atât hackeri cât şi
5

Cristian Troncotă şi Horaţiu Blidaru, op.cit., p. 26.
Gheorghe Nicolaescu şi Vasile Simileanu, Războiul informaţional, Ed. Top Form, Bucureşti, 2004, pp. 130-131.
7
Sub-concept for Operative Information in the Bundeswehr, în traducere americană.
8
Sub-concept for Information Operations in the Bundeswehr, în traducere americană.
9
Călin Hentea, Noile haine ale propagandei, Ed. Paralela 45, 2008, pp.247-248.
6
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măsuri de contracarare informatică a atacurilor inamice, în baza de la Tomburg, în
Rheinbach, aproape de Bonn.10
Franţa
Francezii au început activitatea de autoanaliză a propriilor instituţii după
izbucnirea fenomenului terorist algerian, în anii ’80, activitate consfinţită prin Legea
din 9 septembrie 1986 care consolida jurisdicţia instanţei regionale Paris asupra
infracţiunilor de terorism.
Conceptul INFOOPS în Franţa a devenit războiul informaţional („Guerre
de l’Information“ – Infoguerre) şi cuprinde toate acţiunile umane, tehnice şi
tehnologice care permit distrugerea, modificarea, coruperea, denaturarea sau piratarea
informaţiilor. Francezii sunt înalt calificaţi în război economic, având o adevărată
şcoală de gândire şi de instruire aplicată în grupul ESLSCA şi utilizează conceptul de
„război cognitiv“.11 Un exemplu al modului de acţiune non-convenţională a statului
francez în domeniul agresiunii comerciale, dar şi a celei imagologice, l-a reprezentat
boicotul francez asupra produselor americane, datorită iniţierii unilaterale de către
SUA a Războiului din Irak, din 2003. De asemenea, Franţa este mare putere nucleară,
utilizează, ca fost stat colonial, agresiunea culturală, activată prin Organizaţia
Internaţională a Francofoniei (56 de state membre, 3 membri asociaţi, 16 cu statut
de observatori) şi are preocupări majore în ceea ce priveşte agresiunea cibernetică şi
agresiunea spaţială (deţinând sateliţi de spionaj de tip Helios).
Italia
Italia are o tradiţie îndelungată în domeniul operaţiilor non-kinetice, primele
unităţi de operaţii psihologice fiind înfiinţate relativ repede după Al Doilea Război
Mondial.12 Având o bună expertiză în discipline precum INFOOPS, război mediatic,
război electronic, cooperare civili-militari (CIMIC) sau intelligence prin surse
umane (HUMINT), Italia este un actor important în domeniu. Structura PSYOPS
a Armatei Italiene este foarte asemănătoare cu cea germană, centrul de expertiză de
la Pesaro, Regimentul 28 de comunicare operativă „Pavia“, furnizând specialişti
valoroşi forţei multinaţionale din Afganistan, Kosovo şi Liban. CIMIC-ul italian,
extrem de puternic, a acţionat cu eficienţă în Irak, Balcanii de Vest şi Afganistan,
sediul Grupului CIMIC Multinaţional, având ca membri 6 ţări NATO, printre care şi
România, fiind situat în Italia (Motta di Livenza).
John Goetz, Marcel Rosenbach şi Alexander Szandar, War of the Future. National Defense in Cyberspace,
articol în ediţia on-line a revistei Spiegel din 11 februarie 2009, în http://www.spiegel.de/international/
germany/0,1518,606987,00.html, consultat la 18.11.2010.
11
A se vedea : Les origines de la guerre de l’information în http://www.infoguerre.fr/doctrines/les-origines-de-laguerre-de-l-information/, consultat la 04.03.2009.
12
În 1957 a luat fiinţă Batalionul de sprijin psihologic tactic „Montegrappa“.
��
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Israel
Trăind în condiţii istorico-geografice speciale, opinia publică israeliană a
devenit foarte vigilentă şi educată împotriva depistării şi contracarării agresiunilor
non-convenţionale. Şi acestea nu lipsesc. În primul rând, agresiunea teroristă,
pentru contracararea căreia Israelul are o doctrină clară. Ţările vecine Israelului
acordă interes sporit pentru utilizarea tehnicii informatice şi a Internet-ului în scopuri
militare. De aceea, Israelul a dezvoltat „brigăzi digitale“ care pot ataca inamicii şi
contracara operaţiunile acestora în spaţiul virtual.
Pe lângă celebrele sale servicii de informaţii, precum Mossad-ul (Institutul
pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale) Shin Beth (Serviciul General de Informaţii)
sau Aman-ul (Serviciul de Informaţii al Armatei), de securitatea naţională se ocupă
o seamă de alte instituţii politico-militare ca: Primul ministru (care are atât un
consilier pe linie de informaţii cât şi unul pe probleme de antiterorism), Consiliul
Securităţii Naţionale, Agenţia Israeliană de Securitate (ISA) sau Direcţia de Studii şi
Cercetări Politice din cadrul Ministerului de Externe. În cadrul Mossad-ului, există
un Departament de luptă psihologică (LAP) care se ocupă de coordonarea acţiunilor
de influenţă, propagandă, contra-propagandă şi dezinformare, dar şi un Departament
de Interceptare care realizează interceptarea comunicaţiilor din afara Israelului. În
unele situaţii, cum ar fi lupta antiteroristă sau cea împotriva Intifadei Palestiniene,
guvernul evreu a autorizat măsuri extreme, non-convenţionale, cum ar fi răpirile de
persoane sau asasinatele la comandă. Istoria aplicării unui asemenea tip de agresiuni
militare non-convenţionale de către Israel13 este una lungă, începând cu vânarea
foştilor nazişti pe întreg mapamondul, operaţia „Wrath of God“, lansată în 1972 ca
răspuns la masacrul de la olimpiada müncheneză, sau asasinarea liderului Hammas
Mahmoud al Mabhouh, la 19 ianuarie 2010, în Dubai (ultima importantă pe listă, la
această dată)14. Israelul este, deşi nu se recunoaşte în mod oficial, o putere nucleară,
are capabilităţi de agresiune spaţială (sateliţi de spionaj, sisteme anti-satelit), deţine
capabilităţi solide de agresiune financiară, precum şi de agresiune politică sau în
sfera ştiinţei şi tehnologiei, fiind adesea acuzat de astfel de acţiuni acoperite, inclusiv
pe teritoriul Statelor Unite.
Ucraina
Ucraina nu are un cadru instituţional şi nici legislaţie publică în domeniu.
De problematica agresiunilor non-convenţionale se ocupă instituţia preşedinţiei
şi serviciile de informaţii (Serviciul de Securitate a Ucrainei - SBU). Există şi
organisme, precum Comitetul de Stat pentru Apărarea Secretului şi Protecţia Tehnică
a Informaţiilor, Institutul Naţional de Studii Strategice sau Comisia pentru Securitate
Tip de operaţie denumit de israelieni „răsturnare concentrată“ („focused foiling“ în engleză).
Cf. James M. Wall, Israel Linked to Dubai Murder: Take That, Judge Goldstone, 20.02.2010, în http://wallwritings.
wordpress.com/2010/02/20/israel-linked-to-dubai-murder-take-that-judge-goldstone/ consultat la 17.11.2010.
13
14
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Informaţională a Ucrainei (creată de fostul preşedinte Leonard Kucima în anul 1998
şi subordonată Consiliului Securităţii Naţionale şi Apărării Ţării - CSNAT). Odată cu
reorientarea politicii sale externe către Rusia şi îndepărtarea de valorile occidentale şi
de cele ale NATO şi UE, după alegerile prezidenţiale din anul 2010, Ucraina probabil
se va mula pe tradiţia oferită şi pe sprijinul acordat de Rusia. Un prim exemplu
al acestei colaborări este şi intrarea Ucrainei în clubul restrâns al ţărilor care au
capacităţi de agresiune spaţială.
Acţional, Ucraina a desfăşurat operaţii de agresiune ecologică (precum
reluarea construirii canalului Bâstroe, începând cu anul 2004), agresiune vizând
resursele (blocarea aleatorie a distribuţiei de gaz metan rusesc către ţările europene,
între 2005 şi 2009) şi probabil, agresiune prin înşelare (scufundarea cargoului
ucrainean Rostock şi blocarea braţului dunărean Sulina, la 2 septembrie 1991) dar
a fost şi teatrul unei concertate agresiuni politice, sociale, simbolice, mediatice şi
informaţionale pe timpul Revoluţiei portocalii din 2004.
Statele din Europa Centrală şi de Est 15
Deşi nu sunt puteri de primă mărime, ne putem întreba, pe bună dreptate, ce
politici şi strategii se aplică şi în statele defunctului Tratat de la Varşovia, pentru
a contracara formele de agresiune non-convenţională? S-au adaptat fostele ţări
comuniste suficient de rapid la noua realitate de securitate globală? Le funcţionează,
la parametrii corespunzători, reflexele de supravieţuire, sau sunt încă debusolate după
marea transformare ideologică prin care au trecut? Analiza comparativă a politicilor,
a strategiilor, a doctrinelor, a bazei normative de operaţionalizare a acestor politici
şi mai ales a schimbărilor în structura forţelor sistemelor naţionale de securitate, ne
dezvăluie că aceste noi democraţii se prezintă ca fiind pline de vulnerabilităţi, că
ele nu înţeleg, nu pot, sau nu sunt lăsate să poată să adopte măsuri eficiente pentru
contracararea agresiunilor non-convenţionale. Ele încă plătesc, mai ales preţul
economic, pentru că au fost învinse în urma Războiului Rece (un alt tip de confruntare
care nu se încadrează în definiţiile clasice, convenţionale, ale războiului!).
Implementarea conceptelor revoluţiei în afacerile militare (RMA) în armatele
acestor state a rămas la stadiul de abstracţie, forţele lor militare abia se „demasifică“
(în cazul statelor mai mari, precum România, Polonia, Cehia sau Ungaria) sau se
specializează pe anumite domenii de nişă în cadrul NATO şi UE (ţările baltice,
Slovenia). Lipsa resurselor suficiente alocate pentru apărare (ca în cazul României)
sau a accesului la tehnologie avansată pot fi justificări pentru această întârziere,
alături de acţiunea eficientă a agresorilor, potenţată de factori precum vulnerabilitatea
instituţională cronică datorată corupţiei factorilor de decizie sau subminarea ţesutului
social, prin pervertirea valorilor identitare ale naţiunii. Cetăţenii acestor ţări, după
Numesc state ale Europei Centrale şi de Est statele ieşite din sfera de influenţă a lagărului comunist la sfârşitul
Războiului Rece şi care au aderat ulterior la valorile şi instituţiile democratice ale Europei Occidentale, la NATO şi
UE: Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, România, Bulgaria, Estonia, Letonia şi Lituania.
15
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decenii de privaţiuni, au tentaţia întoarcerii la iraţional, la superstiţie, la ezoterism,
la hedonism, la droguri, alcool, jocuri de noroc, milenarism, la lipsa eticii datoriei,
au tendinţa de a se refugia în lumea virtuală ori în entertainment-ul asigurat de către
show-business şi competiţiile sportive. Toate aceste comportamente, împreună cu
oportunităţile conjuncturale, politice, economice sau sociale sunt exploatate de către
noile tipuri de războinici.
Explicaţia cea mai plauzibilă rămâne înţelegerea superficială sau minimalizarea
la nivel politico-militar a mecanismelor subtile ale dominaţiei marilor puteri în zilele
noastre. Chiar dacă acestea par de domeniul evidenţei, ele sunt resimţite, dar nu sunt
teoretizate suficient şi reflectate instituţional. Deşi există analize, rod al activităţii
serviciilor secrete ale ţărilor menţionate, efortul integrator nu este continuat la nivelul
forţelor armate, al mediului academic, al think-thank-urilor, iar opinia publică a
acestor state este extrem de needucată sub acest aspect. O altă explicaţie ar fi aceea că
dacă în sfera opiniei publice a statelor este stimulată, cultivată, o anumită „naivitate“,
o îngrădire a atitudinii hiper-critice la adresa instituţiilor sale şi a puterii, în scopul
coagulării sociale şi a stabilităţii democratice, ca vectori ai ranforsării securităţii
naţionale, nu este exclusă funcţionarea unei logici similare şi în politica internaţională,
la nivelul relaţiilor inter-statale sau supra-statale, tocmai pentru diminuarea anarhiei,
entropiei şi lipsei predictibilităţii mediului global de securitate. Cu alte cuvinte,
statele din Europa Centrală şi de Est reuşesc să îşi dezvolte mecanisme de apărare
adecvate împotriva formelor de agresiune non-convenţională în măsura în care li se
permite să o facă.
În ceea ce priveşte acoperirea doctrinară, propriile politici şi strategii ale Statelor
din Europa Centrală şi de Est se inspiră din cele ale NATO sau ale SUA, din care se
adoptă şi/sau se implementează standarde operaţionale. În domeniul agresiunilor nonconvenţionale însă, progresele sunt reduse şi disparate. De aceea, considerăm că mai
eficientă analitic pare a fi o trecere în revistă a dezvoltării capabilităţilor acestor state
în domenii cheie ce ţin de structurile lor militare, necesare acţiunii şi contracarării
agresiunilor non-convenţionale. Avem în vedere domenii unde existenţa structurilor
denotă o preocupare sporită pentru dezvoltare, precum: operaţiile informaţionale,
operaţiile psihologice, războiul electronic, cooperarea civili-militari, războiul web
sau operaţiile forţelor speciale.
Astfel, Bulgaria, deşi a înfiinţat structuri CIMIC de stat major la nivelul
forţelor terestre şi a avut o anumită experienţă în domeniu începând cu misiunea
SFOR din 1998 în Balcanii de Vest, nu se poate spune că a încurajat dezvoltarea
acestui domeniu. În schimb, Comandamentul FOS (SOBT) are în subordine un
batalion de operaţii speciale şi un batalion PSYOPS.16
Cehia s-a preocupat de dezvoltarea structurilor sale de PSYOPS începând
cu anul 2000, astăzi funcţionând o structură de specialitate (Centrul 103 CIMIC şi
PSYOPS). Deşi există atât un centru de război electronic cât şi o structură de forţe
��

Conform http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/5518463, consultat la 03.03.2011.
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speciale, totuşi accentul s-a pus pe dezvoltarea specialităţii CIMIC. De la primele
echipe tactice din cadrul SFOR din anul 2002, Cehia a reuşit ca, din 19 martie 2008,
să acţioneze în Afganistan (ISAF) cu un PRT în provincia Lowgar, având efective de
peste 200 de militari şi civili.17
Slovacia, a dezvoltat structuri de forţe speciale şi are o companie ISTAR. Deşi
prezentă în teatrele de operaţii cu aproximativ 750 de militari în KFOR, SFOR, în
Afganistan şi în misiuni de sprijin al păcii (PSO) sub egida NATO şi ONU, Slovacia
nu şi-a creat unităţi în domeniile CIMIC, PSYOPS sau INFOOPS.18
Slovenia a participat în misiunea SFOR în cadrul unităţii CIMIC portughezoslovene a batalionului portughez din Brigada Multinaţională Nord (MNB-N), în
2003, precum şi la acţiunile CIMIC din cadrul KFOR. Nu are unităţi specializate în
domeniile analizate.
Letonia are o unitate de forţe speciale şi este membru plin al Centrului de
Excelenţă CIMIC de la Enschede (Olanda), unde îşi antrenează militari pentru
misiunile din Kosovo şi Afganistan. Din acest an, şi-a propus înfiinţarea unui Centru
CIMIC şi PSYOPS propriu, în cadrul Gărzii Naţionale.19
Estonia a avut poziţii de ofiţer CIMIC în KFOR, începând cu anul 2002. Nu
are structuri specializate. A fost surprinsă total nepregătită de agresiunea cibernetică
a Rusiei din mai 2007.
Lituania are structuri de forţe speciale. Şi-a antrenat personalul în domeniul
CIMIC în exerciţii de tipul „Baltic Spirit” începând cu anul 2004, dar nu se preocupă
în mod deosebit de acest tip de misiuni.
Ungaria este mai dezvoltată în aceste domenii. Astfel, a fost înfiinţat un
Centru CIMIC şi pentru operaţii psihologice (HDF CMCPOC) la Budapesta. La
nivel practic, Ungaria oferă un exemplu de profesionalism în domeniul cooperării
civili-militari. Din octombrie 2006, ţara vecină conduce un PRT în Afganistan (zona
Baghlan) cu mai mult de 200 de militari, care au implementat proiecte de dezvoltare
civilă de peste 500 milioane de forinţi (2 milioane euro). Mai mult, a fost înfiinţată o
comisie interministerială din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor de externe,
al apărării, de finanţe, de justiţie, al economiei, care să aplice politicile, să gestioneze
fondurile, să monitorizeze proiectele. Din acest punct de vedere, Ungaria este liderul
acestei zone. Pe alt palier, consecvenţa şi continuitatea Ungariei în a-şi proiecta
interesele naţionale în plan extern prin comunicare strategică, diplomaţie publică
etc. sunt de notorietate.
Polonia este ţara din Europa Centrală cu cea mai mare experienţă în domeniul
cooperării civili-militari. Ea are o întreagă unitate de sprijin CIMIC structurată pe
grupuri, conduse de ofiţeri foarte experimentaţi. Grupurile CIMIC poloneze au
Pentru detalii a se accesa http://www. army.cz. Site consultat pe 01.03.2011.
Cf. http://www.mod.gov.sk, consultat la 04.03.2009. Totuşi, cercetători militari slovaci au analizat în profunzime
implicaţiile noilor tipuri de conflicte. A se vedea şi lucrarea lui Pavel Necaš şi Jaroslav Nižňanský, cuprinsă în
bibliografie.
19
Cf. http://www.mod.gov.lv, consultat la 28.02.2011.
17
18
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desfăşurat misiuni atât în Irak (Al Diwaniyah-2006), cât şi, în prezent, în Afganistan
(provincia Paktika). Deşi specialitatea PSYOPS pare să nu reprezinte o prioritate
pentru polonezi, aceştia deţin în schimb două batalioane de război electronic şi poziţii
importante în structurile INFOOPS din KFOR.20
România, deşi la nivel strategic recunoaşte riscurile asimetrice, de natură
militară şi non-militară, inclusiv cele ce se manifestă sub forma agresiunilor
psihologice, informaţionale sau informatice21, este rămasă în urmă în privinţa
dezvoltării mecanismelor instituţionale (mai ales la nivel militar) care să pună în
practică politici de contracarare a acestor tipuri de agresiuni. Strategia de securitate
naţională a României, adoptată de CSAT la 17 aprilie 2006, prevedea, în cele 12
capitole cuprinse în cele 56 de pagini ale sale, câteva aspecte în ceea ce priveşte
agresiunile non-convenţionale. Aceasta susţinea încă din introducere că „securitatea
fiecărei ţări, ca şi securitatea comunităţii internaţionale în ansamblu, se bazează
nu numai pe capacitatea de reacţie şi adaptare ci şi, mai ales, pe capacitatea de
anticipare şi de acţiune pro-activă“22 Se mai arăta că: „Strategia vizează, totodată,
securitatea energetică şi alimentară, securitatea transporturilor şi a infrastructurii,
securitatea sănătăţii publice, sanitară, ecologică şi culturală, securitatea financiară,
informatică şi informaţională. Ca urmare, strategia de securitate naţională integrează
atât activitatea de politică externă, diplomatică şi de colaborare internaţională, cât
şi pe cea a instituţiei militare şi a forţelor de ordine publică, activitatea structurilor
de informaţii, precum şi pe cea a altor agenţii guvernamentale cu responsabilităţi în
domeniu.“23
Strategia se preocupa de „prevenirea şi contracararea terorismului şi a altor
ameninţări asimetrice.“ şi recunoştea că „Motoarele conflictelor operează atât în
domeniul accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie a acestora şi la pieţe de
desfacere, cât şi în cel al diferenţelor identitare de natură civică, etnică, religioasă,
culturală sau ideologică.“24 Ca riscuri şi ameninţări strategia identifica „o serie de
ameninţări noi, asimetrice, de natură militară şi non-militară, inclusiv cele ce se
manifestă sub forma agresiunilor psihologice, informaţionale sau informatice […],
terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere; proliferarea armelor de
distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată;
guvernarea ineficientă“.25 Securitatea internă este văzută ca incluzând „securitatea
publică, securitatea frontierelor, a energiei, a transporturilor şi a sistemelor de
aprovizionare cu resurse vitale, precum şi protecţia infrastructurii critice“, dar
şi „securitatea activităţilor financiar-bancare, a sistemelor informatice şi a celor
de comunicaţii, protecţia împotriva dezastrelor şi protecţia mediului“.26 Se face
Cf. http://www.mod.gov.lv, consultat la 28.02.2011.
*** Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2007, pg.12.
22
*** Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2007, p.3.
23
Ibidem, p. 4.
24
Ibidem, p. 10.
25
Ibidem, pp. 12-13.
26
Ibidem, pp. 37-38.
20
21
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referire şi la pericolul utilizării unor mijloace radioactive, chimice sau biologice şi
la provocarea de sabotaje, distrugeri ori modificări funcţionale periculoase ale unor
instalaţii, adică la agresiuni de tip ştiinţific, tehnologic şi chiar geofizic.27 Pentru
a răspunde acestor ameninţări, strategia prevedea direcţiile prioritare de acţiune,
materializate în măsuri de operaţionalizare şi transformare instituţională, adică în
politici de securitate naţională.
Măsurile defensive ce ar fi trebuit întreprinse erau: participarea la efortul
internaţional de luptă împotriva terorismului şi combaterea proliferării armelor
de distrugere în masă, acţionând atât la nivel naţional cât şi prin îndeplinirea
angajamentelor luate faţă de NATO, prin susţinerea politicii externe şi de securitate
comună a UE şi a politicii europene de securitate şi apărare sau prin cooperarea
regională în domeniul securităţii, dar şi perfecţionarea mecanismelor de gestionare a
crizelor, printr-o postură activă în domeniul prevenirii conflictelor, managementului
crizelor şi urgenţelor civile „într-o manieră sistematică şi anticipativă“.28 În ceea
ce priveşte modernizarea instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii
naţionale (Cap. X), strategia menţiona transformarea profundă a instituţiilor de
politică externă, apărare, informaţii, contrainformaţii şi securitate şi, ca noutate,
constituirea Comunităţii Naţionale de Informaţii, având ca scop creşterea eficienţei,
sporirea responsabilităţii şi optimizarea folosirii resurselor în combaterea noilor
riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale“.29
Strategia naţională de apărare a României din 201030, subsidiară celei de
securitate naţională şi Cartei Albe a Guvernului, are o abordare mai aplicată asupra
fenomenului agresiunilor non-convenţionale. Declarativ „ea reflectă un echilibru
între riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile clasice şi cele neconvenţionale“31
având un caracter multidimensional, vizând simultan dimensiunea militară, politică,
economică, socială şi ecologică şi propunând gestionarea integrată a securităţii prin
promovarea ideii de „comunitate de securitate“32.
Printre obiectivele naţionale de securitate îşi fac loc asigurarea securităţii
energetice şi a celei cibernetice, iar printre principalele riscuri şi ameninţări sunt
enumerate extinderea fenomenului terorist, proliferarea armelor de distrugere
în masă, criminalitatea organizată, fragilitatea sistemului financiar mondial sau
schimbările climaterice.
Ca vulnerabilitate este identificat, în mod stângaci, „fenomenul campaniilor
de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de
informaţii false despre activitatea acestora; presiunile exercitate de trusturi de presă
*** Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2007, p.38.
*** Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2007, p.40.
29
Ibidem, p.48.
30
*** Strategia Naţională de Apărare a României. Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea
generaţiilor viitoare, Bucureşti, 2010.
31
Idem, p.4.
32
Idem, p.5.
27
28
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asupra deciziei politice“33, în locul conceptului generic de agresiuni informaţionale,
neasimilat încă. Privind adaptarea structurilor de securitate naţională la emergenţa
noilor tipuri de agresiuni prin procesul de transformare, Strategia menţionează că
„Forţele Armate vor fi pregătite diferenţiat şi diversificat, pentru misiuni clasice
şi neconvenţionale“34, Comunitatea Naţională de Informaţii va fi consolidată
pentru a întări cooperarea inter-agenţii iar Oficiul pentru Informaţii Integrate va fi
operaţionalizat.35
România dispune de structuri PSYOPS, CIMIC şi INFOOPS la nivelul
componentelor operaţionale ale categoriilor de forţe şi a Centrului de Conducere
Operaţională, de structuri de război electronic, de forţe pentru operaţii speciale, de
un Centru PSYOPS şi de un batalion CIMIC. Are ofiţeri experimentaţi în domeniul
PSYOPS, care au acţionat cu mare succes în Afganistan (în cadrul CJPOTF) şi în
KFOR, dar şi câţiva specialişti în INFOOPS, cu experienţă în teatrele de operaţii.
Activitatea CIMIC s-a desfăşurat mult sub posibilităţi, deşi constant, din anul 1998,
în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan şi Balcanii de Vest.
Odată cu deschiderea sa către est, NATO şi SUA au organizat atât cursuri cât
şi un număr de conferinţe în domeniile non-kinetice, cum ar fi seria în domeniul
PSYOPS (Varşovia-2003, Bratislava-2006 sau Tallinn-2007), precum şi echipe
mobile de instruire (MTT) PSYOPS sau CIMIC pentru a acoperi vulnerabilităţile
cunoaşterii în domeniul non-convenţional.
Fragilitatea acestor state36 în faţa diferitelor tipuri de agresiuni non-convenţionale
se demonstrase în repetate rânduri: astfel, Slovacia, alături de Bulgaria au fost marile
victime ale crizei gazului rusesc din iarna anului 2009 (de fapt o utilizare a „armei
energetice“, a agresiunii vizând resursele), Estonia a fost grav afectată de atacurile
cyber-teroriste din aprilie-mai 2007 care i-au paralizat instituţiile guvernamentale,
de media, partidele politice şi comunitatea de afaceri, iar toate ţările din regiune au
fost afectate financiar prin atacuri speculative asupra monedelor lor naţionale şi prin
politici concertate de discreditare care au dus la devalorizarea puternică a monedelor
din zonă şi la instalarea crizei economico-financiare. Şi exemplele pot continua.
Existenţa politicilor şi a capabilităţilor specifice, nu numai la nivelul serviciilor
secrete sau al forţelor armate, dar şi integrat, la nivel inter-ministerial şi inter-agenţii,
este importantă pentru această categorie de ţări, atât pentru a acţiona în structuri
dislocabile multinaţionale, la dispoziţia NATO şi UE, dar mai ales pentru apărarea
teritoriului lor naţional în mod eficient şi chiar pentru a le utiliza în scop ofensiv.
*** Strategia Naţională de Apărare a României. Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea
generaţiilor viitoare, Bucureşti, 2010, p.14.
34
Idem, p.19.
35
Idem, p.23.
��
În sens larg, la statele amintite, se pot adăuga Albania şi Croaţia. Armata albaneză are în compunere un regiment
de comando la Tirana, compus din două batalioane de comando şi un batalion de forţe speciale la Farke. Nu posedă
capabilităţi INFOOPS, PSYOPS, CIMIC şi de război electronic. Croaţia, ţară care a fost primită în Alianţă la fel de
recent ca şi Albania, la 1 aprilie 2009, are în compunerea forţelor sale armate un batalion de informaţii, specializat
în ELINT şi UAV şi un batalion de apărare NBC. Nici ea nu deţine capabilităţi INFOOPS, PSYOPS şi CIMIC. Cf.
http://www.mod.gov.al şi http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_Army consultate la 12.11.2010.
33
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India
În ultimul deceniu, India a început să înţeleagă importanţa fenomenului.
Acest progres reiese din Doctrina Armatei Indiene37, document foarte voluminos,
de 108 pagini, care ia în calcul procese precum RMA, operaţiile informaţionale,
războiul centrat pe reţea, înşelarea militară, acţiunile forţelor speciale, războiul
de gherilă, activitatea de intelligence. India consideră că, doctrinar, agresiunile
non-convenţionale se subsumează Operaţiilor altele decât războiul (OOTW), fie
că acestea sunt război sub-convenţional sau operaţii non-conflict. Războiul subconvenţional cuprinde, în viziunea indiană, conflictele de joasă intensitate (LIC)
precum războiul de proximitate, purtat de către naţiuni prin intermediul actorilor
non-statali, insurgenţa sau războiul neregulat, sub forma gherilei, terorismului sau a
asasinatelor.38 India este stat cu capacităţi nucleare, aşa că doctrina sa reflectă acest
aspect, un loc important ocupându-l preocuparea faţă de agresiunile nucleare, dar
şi cele chimice şi biologice. Totodată, India deţine capabilităţi spaţiale importante,
reuşind să îşi creeze vectori anti-satelit, pe baza platformei Agni-III. Un întreg
capitol39 al Doctrinei este dedicat războiului informaţional, prezentat sub forma
războiului de comandă şi control, războiului electronic, războiului psihologic,
celui cibernetic (India deţinând o armată de specialişti excepţionali în informatică),
războiului informaţiilor economice, sau a celui bazat pe intelligence.
Din punct de vedere practic, acţiunile non-convenţionale ale armatei indiene
s-au desfăşurat în domeniul IW, în Kaşmir. Din aprilie 2004, India a lansat şi un
nou concept integrator ofensiv denumit „Cold Start War Doctrine“ (caracterizat de
unii analişti ca având ascendenţă în strategia israeliană faţă de Liban, iar de alţii
ca fiind excesiv de aventuros la nivelul obiectivelor) care viza utilizarea războiului
C4I, a NCW, a acţiunilor preemptive, a celor nucleare etc. pentru a face faţă pe două
fronturi simultan, unul cu Pakistanul, iar celălalt cu China.
Japonia
În 1932, în cadrul ministerului japonez al Educaţiei, s-a înfiinţat Biroul de
supervizare a gândurilor, cu misiunea de a educa tânăra generaţie şi a cenzura
manifestările incomode pentru oficiali. Atunci s-a format mentalul generaţiei care a
instruit grupurile de kamikaze de la finele celui de Al Doilea Război Mondial. Deşi
la acea vreme operaţiile psihologice aveau un rol foarte important, pentru japonezi
ele nu mai deţin un prezent vizibil. Mai mult, în Japonia capabilităţile INFOOPS
şi cele non-convenţionale se concentrează astăzi nu atât în mâinile statului, cât la
nivelul companiilor private, fiind folosite cu precădere pentru obţinerea de informaţii
37
38
39

***Indian Army Doctrine, Headquarters Army Training Command, Shimla, octombrie 2004.
Idem, pp. 15-17.
Idem, pp. 19-22.
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economice şi tehnologice.
În anul 2000, colonelul Koji Shimohira, ataşatul apărării la Ambasada Japoniei
la Paris, declara40, încercând să explice fenomenul, că războiul informaţional
se afla în Japonia abia la debutul analizei în vederea stabilirii contramăsurilor, el
nefiind încă prea avansat conceptual. Această întârziere s-ar fi cauzat, pe de o parte,
restricţiilor pe care Japonia le-a avut după Al Doilea Război Mondial de a-şi dezvolta
capabilităţile militare, dar şi datorită faptului că principalii competitori din zonă,
Rusia, China şi Coreea de Sud, reprezentau, mai degrabă, ameninţări convenţionale,
natura riscurilor neschimbându-se fundamental pentru Japonia nici după prăbuşirea
blocului comunist. Situaţia se poate modifica însă în anii următori, determinantă fiind
direcţia în care China îşi va dezvolta capabilităţile de agresiune non-convenţională.
Un bun început îl constituie deocamdată dezvoltarea promiţătoare a capabilităţilor
spaţiale japoneze.
Australia
Aşa cum se observă, în toate ţările dezvoltate, cu excepţia SUA şi a Chinei,
la nivel formal şi oficial, războiul combinaţiilor nu a devenit încă un concept uzual,
perceput ca un ansamblu, în ciuda faptului că majoritatea componentelor sale sunt
deja utilizate pe baza unei expertize extinse şi cu rezultate spectaculoase. Probabil,
este doar o chestiune de timp pentru aceste ţări să descopere avantajele acestei
doctrine integrative şi revoluţionare şi a implementării ei în strategiile proprii de
securitate naţională. Acesta este şi cazul Australiei.
În Australia, a fost creat un birou pentru RMA, au fost dezvoltate şi verificate
prin jocuri de război scenarii alternative robuste pentru viitoare tipuri de confruntări
şi au fost explorate concepte ale noilor tipuri de conflict. Carta Albă a Apărării din
anul 2000 evalua, ca principală schimbare în dezvoltarea conducerii conflictelor,
„abilitatea de a creşte masiv viteza şi capacitatea de a colecta, organiza, stoca,
procesa, sorta şi distribui informaţia.“
În cadrul Planului Australiei privind Capabilităţile de Apărare, capabilităţile
„limitei cunoaşterii“, cele informaţionale, erau considerate prima prioritate în
1997, dar, surprinzător, au devenit ultima capabilitate menţionată în Carta Albă a
Apărării din anul 2000! Versiunea sa din anul 200341 aşeza în centrul preocupărilor
confluenţa potenţial letală dintre dezvoltarea globală a terorismului, proliferarea
armelor de distrugere în masă (inclusiv de către actorii non-statali) şi oportunităţile
oferite grupurilor teroriste şi de criminalitate transnaţională de incidenţa crescută a
instabilităţii şi a posibilei prăbuşiri a statelor insulare de la nordul şi estul Australiei.
Australia deţine capabilităţi ISTAR, de război electronic, de operaţii psihologice şi
Le concept de guerre de l’information japonais, interviu al colonelului Koji Shimohira citat pe siteul Infoguerre.
fr, la 14.03.2000, în http://www.infoguerre.fr/doctrines/le-concept-de-guerre-de-l-information-japonais/ consultat la
19.11.2010.
41
Australia’s National Security, A Defence Update 2003, Defence Publications NOV010/02, Canberra, 2003.
40
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unităţi importante de forţe pentru operaţii speciale (3 regimente). Putem spune că,
deşi demonstrează o profundă înţelegere a unor concepte precum războiul centrat
pe reţea sau operaţiile informaţionale, există, totuşi, la nivelul decizional al armatei
australiene, o fractură între retorică şi adaptarea practică la aceste realităţi.42
Singapore
În Orientul Îndepărtat, în afară de Australia, China şi, poate, mai târziu,
Japonia, doar Singapore pare a avea capacitatea de a obţine avantaje din schimbările
semnificative aduse de revoluţia în afacerile militare.
Pentru Singapore, sofisticarea sa tehnologică şi capabilităţile militare
avansate creează premisele pentru asimilarea rapidă a conceptelor legate de nonconvenţionalitatea conflictelor, în ciuda unor vulnerabilităţi precum lipsa adâncimii
strategice sau dependenţa aproape totală de domeniul comercial. O atenţie specială
se acordă luptei contra-teroriste, (chiar titlul Strategiei de Securitate Naţională fiind
„The Fight Against Terror“)43, dezvoltării sistemelor C4I, îmbunătăţirii capabilităţilor
de supraveghere şi apărare aeriană.44 În politica de apărare, se precizează că această
evoluţie „nu va mai reprezenta un avantaj decât dacă toate platformele vor fi
integrate într-un sistem de luptă unitar, flexibil şi eficient, care să utilizeze tehnologia
informaţională avansată.“45 Singaporezii stabileau încă din anul 2004, în mod
vizionar am putea spune, că: „Piatra unghiulară a strategiei statului Singapore este o
reţea inter-agenţii puternică şi mai robustă.“46
În urma analizei de mai sus se pot trage o serie de concluzii, legate de faptul că
nu numai SUA, China şi Rusia au capabilităţi în domeniul non-convenţional, ci şi alte
state, calibrate şi modelate însă în raport de puterea, interesele, resursele, specificul
cultural sau situaţia geostrategică proprie. Astfel: Marea Britanie excelează în
intelligence, iar în sfera operaţiilor psihologice istoria li se întemeiază pe poziţia
lor de lider în domeniu, pe timpul Celui de Al Doilea Război Mondial; Germania a
avut o tradiţie extraordinară, dar nefastă, privind utilizarea agresiunii chimice, mai
apoi a propagandei, iar în prezent dispune de cele mai puternice unităţi PSYOPS
din Europa; Franţa formează specialişti înalt calificaţi în războiul economic; Italia
utilizează foarte creativ agresiunea mediatică, dar deţine şi structuri importante
de CIMIC; Israelul are, datorată traiului în condiţii istorico-geografice speciale,
o opinie publică foarte vigilentă şi educată împotriva depistării şi contracarării
agresiunilor non-convenţionale, fiind un promotor mondial al utilizării agresiunii
Stewart Woodman, Caught In The Crossfire: Australian and Asia-Pacific Responses to the Changing Nature of
War, lucrare asociată proiectului NIC 2020, Washington D.C., mai 2004, p.14.
43
***The Fight Against Terror. Singapore’s National Security Strategy, National Security Coordination Centre,
Singapore, 2004.
44
Stewart Woodman, op.cit.,, p.3.
45
Ministry of Defence, Defending Singapore in the 21st Century, Singapore, 2000, p.10.
46
***The Fight Against Terror. Singapore’s National Security Strategy, p.8.
��
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militare non-convenţionale; Ucraina apelează cu pricepere la agresiunea ecologică,
agresiunea vizând resursele şi agresiunea prin înşelare; Statele Europei Centrale
şi de Est încearcă să îşi dezvolte capabilităţile de profil, dar deocamdată sunt pline
de vulnerabilităţi, nu înţeleg, nu pot, sau nu sunt lăsate să poată adopta măsuri
eficiente pentru contracararea agresiunilor non-convenţionale, ele plătind încă mai
ales preţul economic pentru că au fost învinse în urma Războiului Rece şi cel al
propriei inadaptabilităţi (cu unele excepţii notabile: Ungaria în CIMIC şi comunicare
strategică; Polonia în CIMIC sau România în PSYOPS); India deţine resurse umane
remarcabile pentru contracararea războiului informaţional, a agresiunii cibernetice,
dar şi pentru desfăşurarea agresiunii de tip gherilă; Japonia şi-a întrerupt tradiţia
în propagandă şi PSYOPS după Al Doilea Război Mondial, iar în prezent se
concentrează pe obţinerea de informaţii economice şi tehnologice şi pe dezvoltarea
capabilităţilor spaţiale; Australia, deşi demonstrează o profundă înţelegere a unor
concepte precum războiul centrat pe reţea sau operaţiile informaţionale, manifestă
o fractură între retorică şi adaptarea practică la aceste realităţi iar Singapore este un
stat-cheie în Orientul Îndepărtat care şi-a fixat ca piatră unghiulară a strategiei sale
înfiinţarea unei reţele inter-agenţii puternice şi robuste.
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CONFLICTUL DIN LIBIA O AMENINŢARE PENTRU SPAŢIUL
TRADIŢIONAL DE SECURITATE AL
ALIANŢEI NORD-ATLANTICE?
Lect. univ .drd. Eugen LUNGU1
Abstract
Les événements de Lybie - la guerre et l’intervention de l’OTAN,
légitime par la Résolution 1973 du CS de l’ONU – représente une situation
stratégique grave, voir dangereuse, en ce qui concerne le milieu international
de sécurité. La solution qui s’applique en Lybie este l’une marque des
controverses, parce que le monde ne réponde tout de suite et promptement aux
exigences ou aux intérêts du monde occidentale. La sorte de Gaddafi et de son
régime autocratique est déjà décidée, mais les révoltes qui se déroulent dans
le monde arabe représentent un signal significatif d’une coupure stratégique
remarquable. Ca signifie que le conflit de Lybie est un menace pour l’espace
traditionnel de sécurité de l’OTAN ?
Cuvinte-cheie: autocratic, primăvara arabă, conflict, Libia, revolte, război
civil, intervenţia, NATO

D

eclanșarea conflictului din Libia, sub forma unui război civil, reprezintă
excepția primăverii arabe2, comparativ cu revoltele populare, lipsite de
confruntări3 armate care s-au declanșat în lumea arabă, la începutul anului 2011.
Războiul civil din această țară nord-africană între forțele rebele libiene, situate de
partea opoziției politice, și forțele guvernamentale, apropiate președintelui Muammar
Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA
Sintagma ”primăvara arabă” a fost utilizată de massmedia pentru a exprima într-o formă ”condensată” totalitatea
mișcărilor populare din lumea arabă din primele luni ale anului 2011, pe site-ul http://www.presseurop.eu/ro/content/
topic/508001-europa-si-primavara-araba
3
Revoltele populare care au cuprins și alte state arabe (Tunisia, Egipt, Yemen, Maroc, Sudan, Algeria, Bahrain,
Iordania, Siria) nu au degenerat în războaie civile, decât în Libia. O situație destul de complexă s-a înregistrat în
Siria unde forțele de securitate fidele președintelul Bashar Al-Assad au făcut mai multe sute de victime, conform
informațiilor difuzate de massmedia, pe site-ul http://www.businessmagazin.ro/actualitate/mii-de-arestati-si-sutede-morti-in-siria-franta-cere-sanctiuni-ue-contra-regimului-al-assad-8244603
1
2
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Gaddafi, reprezintă episodul cel mai sângeros al mișcărilor populare care au cuprins,
rând pe rând, un număr impresionant de state ale lumii arabe. Comparând cu anul
1989, când s-a înregistrat căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de
Est, anul 2011 a fost denumit de către mass media 1989 arab4, cu referire la mișcările
populare îndreptate împotriva regimurilor autocratice din această parte a lumii. Întradevăr, primele luni ale anului 2011 au confirmat faptul că, atât în Orientul Mijlociu,
cât și în Africa de Nord, regimurile autocratice nu sunt de neînlocuit iar popoarele
din aceste regiuni au început să opteze pentru modernizarea politică, economică și
socială. Deși, mișcările populare din statele arabe au fost orientate, în primul rând,
împotriva regimurilor autocratice, trebuie să amintim că persistența acestor regimuri
a fost determinată, pe de o parte, de interesele și influențele exercitate de principalii
actori ai politicii mondiale în această arie geografică, iar pe de altă parte, de anumite
particularități de ordin cultural și religios care sunt specifice lumii arabe. Una dintre
explicații ne-o oferă jurnalistul american Fareed Zakaria:”Cercetătorii occidentali
din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului XX susțineau deseori că Islamul
încurajează autoritarismul”5.
Eliminarea regimurilor autocratice din Tunisia și Egipt în primele luni ale
anului 2011, războiul civil din Libia dar și celelalte mișcări populare din lumea arabă
au luat prin surprindere numeroși specialiști în relații internaționale, la fel cum nu
fusese anticipat falimentul regimurilor comuniste europene înainte de anul 1989.
Totuși, în ciuda faptului că nicio prognoză nu a anticipat revoltele populare din
anul 2011, au existat autori care, analizând în decursul timpului realitățile socialpolitice ale lumii arabe, s-au declarat rezervați în privința viitorului politic al liderilor
autocrați. Unul dintre acești autori este Jean Baudouin care, scriind în 1998 despre
criza autoritarismului, făcea referire la situația existentă în unele state din afara
Europei, în care regimurile despotice s-au menținut perioade îndelungate de timp
cu complicitatea celor două mari superputeri ale epocii Războiului Rece. Astfel ”un
număr de regimuri autoritare extraeuropene sunt private de posibilitățile de șantaj
și, prin aceasta, de relativa autonomie politică pe care le-o conferea bipolarizarea
societății internaționale și confruntarea fără milă a celor două superputeri. Astăzi nu
mai este posibil să te sprijini pe lagărul socialist pentru a păstra un regim autoritar”6.
Considerând afirmația lui Baudouin ca fiind veridică, credem că unele regimuri
autoritare din lumea arabă, care aveau sprijin consistent din partea Moscovei, au
resimțit un șoc puternic după căderea Zidului Berlinului și mai ales după dispariția
URSS în decembrie 1991. Astfel, unii conducători autocrați arabi, după trecerea la
sistemul unipolar în relațiile internaționale, au trebuit să-și regândească strategiile
politice în relația cu principalii actori statali din sfera globală pentru a-și asigura
supraviețuirea într-o lume în care opțiunile spre modelele de dezvoltare democratică
Pe site-ul http://www.opendemocracy.net/kristian-coates-ulrichsen-david-held-alia-brahimi/arab-1989
Fareed Zakaria, Viitorul libertății. Democrația neliberală în Statele Unite ale Americii și în lume, Editura Polirom,
Iași, 2009, p.109;
6
Jean Baudouin, Introducere în sociologia politică, Editura Amarcord, Timișoara, 1999, p.181;
4
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deveneau tot mai vizibile.
Deși eliminarea regimului autocratic egiptean condus de Hosni Mubarak,
recunoscut drept cel mai puternic lider din Orientul Mijlociu, este marea surpriză a
primăverii arabe, considerăm că evoluția evenimentelor din Libia – de la mișcarea
populară împotriva lui Muammar Gaddafi, la războiul civil și apoi la intervenția
militară a NATO – este un eveniment mult mai amplu care necesită o analiză distinctă,
pe care dorim să o dezvoltăm în continuare. Astfel, vom încerca să analizăm pe scurt
conflictul libian, dar și efectele generate în regiunile limitrofe, pornind de la situația
creată de intervenția militară a Alianței Nord-Atlantice, în scop umanitar, ca urmare
a Rezoluției 173 a Consiliului de Securitate al ONU. În cadrul acestei analize, vom
formula un răspuns la întrebarea: ”Conflictul din Libia a fost perceput, de către
statele aliate, ca o amenințare pentru spațiul tradițional de securitate al NATO?”.
Dar, înainte de a aborda câteva chestiuni ale domeniului securității euroatlantice
generate de conflictul libian, considerăm necesară prezentarea unor aspecte istorice
generale despre Libia ultimelor decenii, de când colonelul Muammar Gaddafi a
devenit liderul autocratic al acestui stat nord-african.
Ca multe alte state din lumea arabă, Libia era, înainte de declanșarea războiului
civil, un regim autocratic, începând cu 1 septembrie 1969, de când colonelul
Muammar Gaddafi a condus o lovitură de stat militară fără vărsare de sânge în
urma căreia l-a îndepărtat de la putere pe regele Idris I. După înlăturarea monarhiei
libiene, sub conducerea lui Gaddafi a fost proclamată așa-numita Jamahiriya (”statul
maselor”) care reprezenta, conform propagandei regimului autocratic, ”un sistem
democratic de exercitare a puterii poporului prin implicare directă în procesul de
luare a hotărârilor”7. Istoria recentă a relațiilor internaționale consemnează faptul
că la scurt timp după ce a preluat conducerea colonelul Gaddafi a adoptat măsuri
neprietenoase față de anumite state, cum au fost cele legate de anularea tratatelor
privind bazele militare ale SUA și Marii Britanii pe teritoriul libian, ceea ce a condus
la deteriorarea relației cu lumea occidentală. Iată cum descrie orientalistul francez
Francois Massoulie care au fost prioritățile lui Muammar Gaddafi, după preluarea
puterii: ”Libia a impus evacuarea bazelor militare anglo-americane, i-a expulzat pe
cei 12.000 de italieni care mai trăiau în țară, a naționalizat instalațiile companiei
British Petroleum și a început arabizarea totală a țării. Adept, convins al unificării
lumii arabe, Gaddafi nu a reușit, însă, niciodată să încheie alianțe durabile: proiectele
fuziunii cu Egiptul, Sudanul, Algeria și Tunisia au eșuat pe rând”8.
O serie de studii cu privire la amenințările existente în mediul global de
securitate elaborate în urmă cu două-trei decenii, concluzionau faptul că după 1
septembrie 1969, în mod treptat, pe fondul vicierii relațiilor cu Occidentul, Libia
a devenit un centru important al terorismului internațional. Implicarea Libiei într-o
serie de acțiuni teroriste pe continentul european, cel mai cunoscut fiind atacul terorist
7
8

Pe site-ul http://ro.wikipedia.org/wiki/Libia
Francois Massoulie, Conflictele din Orientul Mijlociu, Editura All, București, 2003, p.130;
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din decembrie 1988 asupra avionului american Pan Am 103, deasupra localității
scoțiene Lockerbie, a determinat numeroase sancțiuni din partea statelor occidentale
împotriva acestui stat arab. De altfel, în 1986, președintele american Roland Reagan
ordonase acțiuni militare represive împotriva Libiei după atentatul terorist comis
împotriva unei discoteci frecventate de militarii americani din Berlinul de Vest,
raidul aerian american împotriva capitalei libiene Tripoli nereușind să-l lichideze pe
liderul libian Muammar Gaddafi.
Datorită unor abilități diplomatice, Muammar Gaddafi a reușit să scoată Libia
din izolare9 începând cu anul 2003, când, sub presiunea sancțiunilor internaționale, a
renunțat oficial la armele de distrugere în masă și la sprijinirea organizațiilor teroriste.
Chiar dacă relațiile libiene cu lumea occidentală nu au fost deloc bune până în 2003,
Libia a fost privită permanent atât ca un stat exportator de terorism, cât și ca un
stat aparținând unei comunități importante de state ale planetei - țările exportatoare
de petrol, datorită însemnatelor resurse de hidrocarburi deținute de acest stat nordafrican. Cu toate acestea, după normalizarea relației cu Occidentul unii actori
statali puternici occidentali, interesați de resursele de petrol libiene, au manifestat
indulgență în relația cu puterea de la Tripoli dar și cu alte state exportatoare de petrol
și gaze naturale, recunoscute ca regimuri dictatoriale. Acest aspect s-a materializat
într-o îngăduință exagerată față de problema respectării drepturilor fundamentale ale
omului de către aceste state, interesele economice ale actorilor statali puternici fiind
primordiale.
În anul 2003, Fareed Zakaria afirma că ”lumea arabă este un deșert politic,
lipsit de partide politice veritabile, fără presă liberă și cu foarte puține posibilități de
a face disidență. Moscheea a devenit locul esențial în care se poate discuta politică”10.
Nu este deloc singulară această afirmație tranșantă despre modul în care regimurile
autocratice au condus statele lumii arabe, însă, ne putem întreba, acum, în anul 2011,
când această lume este atinsă de fiorul schimbărilor politice și sociale, de ce marii
actori statali ai scenei internaționale au manifestat o atitudine lejeră față de liderii arabi
pentru care drepturile fundamentale ale ființei umane au fost atât de neînsemnate?
De altfel, duplicitatea occidentalilor față de multe regimuri, din Orientul Mijlociu,
Africa de Nord precum și din alte regiuni ale lumii, care nu au avut nimic în comun
cu principiile care fundamentează respectarea drepturilor omului, nu este un lucru
nou. Nu constituie niciun secret faptul că anumiți lideri islamici precum Saddam
Hussein, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi și chiar Osama bin Laden au fost, în
anumite perioade, în grațiile Occidentului. Dar pentru fiecare dintre aceștia a venit
un moment în care leadership-ul politic occidental, aplicând principii ale realismului
Începând cu 2003, Libia a declanșat un proces de normalizare a relațiilor cu lumea occidentală, prin abandonarea
oficială a programului de dezvoltare a armelor de distrugere în masă și prin plata unor compensații foarte mari
familiilor celor uciși în două atentate teroriste: unul comis într-o discotecă din Berlinul de Vest, frcventată de
militari americani (1986) și altul comis la bordul unui avion american de pasageri (atentatul de la Lockerbie/19888),
pe
site-ul
http://www.scienceline.ro/MUAMMAR_AL_GADDAFI__CONDUCATORUL_DE_FIER_AL_
LIBIEI_5223_656_1.html
10
Fareed Zakaria, Op.cit., p.125;
9
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politic (realpolitik), a decis încetarea colaborării cu acești ”pseudo-conducători”,
s-au dezis de valorile politice promovate de ei, fiind considerați dictatori, teroriști
sau lideri care nu mai corespund evoluțiilor politice și sociale din lumea islamică11.
Astfel, ”SUA – ne spune Robert J. Bunker – are prostul obicei de a sprijini despoți
corupți, familii conducătoare și elite care le susțin. Cine poate uita de familia Ngo din
Vietnamul de Sud, familia Mohammad Reza Pahlavi din Iran și de generalul Manuel
Noreiga din Panama? Atât timp cât acești conducători, în general, sunt dispuși să
sprijine politica noastră externă din regiunile de interes, ne întoarcem privirea de la
inegalitate, autoritarism, tortură, votul furat şi alte abuzuri”12.
Revolta populară a libienilor, declanșată în luna februarie 2011, a adus în
atenția comunității internaționale voința unei mari părți din populația acestui stat
de a pune capăt celei mai longevive dictaturi din lumea arabă. Acțiunea brutală a
forțelor colonelului Gaddafi împotriva demonstranților, în principalele orașe libiene,
a determinat o intervenție militară, sub forma loviturilor aeriene, a Coaliției statelor
occidentale și arabe împotriva forțelor guvernamentale libiene, cu scopul de a
pune capăt atrocităților regimului Gaddafi și de a proteja populația civilă libiană
neimplicată în conflict. Acțiunea Coaliției statelor occidentale și arabe – SUA, Franța,
Marea Britanie, Canada, Italia, Spania, Belgia, Olanda, Norvegia, Danemarca,
Qatarul și Emiratele Arabe Unite – numită Zorii Odiseei, a început pe data de 11
martie 2011, fiind considerată cea mai mare intervenție militară internațională în
lumea arabă după războiul din Irak din anul 2003. În conformitate cu mandatul ONU
și cu opțiunea Consiliului Național de Tranziție13 din Libia, Coaliția multinațională a
comunicat, înainte de începerea loviturilor aeriene, că operația militară nu va include
și desfășurarea de trupe terestre.
Începând cu 31 martie 2011, așa cum se cunoaște, conducerea operațiilor
militare din Libia a fost preluată de către Alianța Nord-Atlantică cu scopul de a apăra
populația civilă necombatantă împotriva atacului forțelor pro Gaddafi, având ca
suport din punct de vedere al dreptului internațional Rezoluția 197314 a Consiliului
de Securitate al ONU. Același document al Organizației Națiunilor Unite a asigurat
baza juridică a acțiunilor Coaliției de state occidentale și arabe – instituirea unei
zone de interdicție aeriană (No-fly zone) în Libia și declanșarea loviturilor aeriene
împotriva forțelor combatante ale colonelului Gaddafi. Astfel, ONU a demonstrat,
Sunt de notorietate, în anul 2011, cazurile președintelui tunisian Zine El-Abidine Ben Ali și a lui Hosni Mubarak,
președintele Egiptului de care s-au ”îndepărtat”, rând pe rând, de statele occidentale, pe măsură ce se profila tot mai
mult victoria revoltelor populare în statele respective;
12
Robert J. Bunker, Why we should support democratic revolution in the Islamic world?, articol pe pe site-ul http://
smallwarsjournal.com/blog/2011/01/why-we-should-support-democrat/
13
Consiliul Național de Tranziție (CNT) a fost înființat la sfârșitul lunii februarie 2011 și este un organism politic
care îi reprezintă pe rebelii libieni, considerându-se unicul reprezentant legitim al poporului libian. Franța a fost
prima țară care a recunoscut oficial CNT la data de 10 martie 2011. Ulterior acest organism a fost recunoscut
și de alte state ca Italia, Spania, Danemarca, Olanda, Qatar, Maldive și Gambia, pe site-ul http://romanian.ruvr.
ru/2011/05/05/49898107.html
��
Rezoluția 1973 a Consiliului de Securitate al ONU a fost votată de 10 membri ai Consiliului iar 5 s-au abținut
(Rusia, China, India, Brazilia și Germania);
11
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și în cazul Libia, ca și în situațiile create de crizele din zona Balcanilor sau a altor
situații de conflict petrecute în ultimii douăzeci de ani, că ”este mult mai activă azi
decât în perioada Războiului Rece”15. Organizația mondială, în raport cu obiectivele
pentru care a fost creată a demonstrat, prin Rezoluția 1973 a Consiliului de Securitate
privind Libia, că respectă unul din principiile de bază ale existenței sale ca organizație,
legiferând ”o acțiune colectivă împotriva celor care încalcă dreptul internațional”16.
Chiar dacă NATO a preluat comanda operațiilor militare aeriene din Libia,
declarația Secretarului General al NATO, Anders Fogh Rasmussen, la 13 aprilie
2011, referitoare la rolul Alianței în soluționarea acestui conflict, este cât se poate
de concludentă: ”Nu există o soluție militară pentru acest conflict. Avem nevoie de o
soluție politică care să vină de la libieni. Putem doar să apelăm la conducerea de la
Tripoli, să le cerem să pună capăt actelor de violență, să acorde oamenilor drepturi
legitime și să permită o tranziție pașnică spre democrație”17. Ceva asemănător a
precizat și ministrul american al apărării, Robert Gates, pe 22 martie 2011, cu prilejul
unei vizite la Moscova: ”Viitorul Libiei depinde în totalitate de poporul libian care
trebuie să ia singur deciziile18.
Referindu-ne la chestiunile de ordin politic din mediul aliat, anterioare
preluării conducerii operațiilor militare de către NATO, trebuie să spunem că, la
fel ca și în alte situații, nu toate statele membre ale Alianței au fost de acord, în
prima parte a negocierilor, cu intervenția umanitară aliată din Libia. În acest context,
credem că opoziția unor state membre NATO a fost generată de faptul că războiul
civil din Libia, deși situat în apropierea graniței de Sud a Alianței, nu a fost perceput
de către toate statele membre NATO ca o amenințare foarte serioasă pentru spațiul
aliat. Astfel, conform informațiilor difuzate de structurile de conducere ale NATO,
se cunoaște faptul că, în prima etapă a negocierilor pentru realizarea consensului,
Franța, Germania dar și Turcia nu au fost de acord ca NATO să preia comanda
operațiilor militare în conflictul libian.
Franța, deși a fost prima țară occidentală care a recunoscut în mod oficial
Consiliul Național de Tranziție din Libia ca reprezentant legitim al poporului libian,
cu toate că a fost cea care a coagulat energiile occidentale și arabe pentru constituirea
Coaliției militare împotriva Libiei, totuși nu a fost de acord, inițial, cu preluarea
conducerii operațiilor militare de către NATO. Teama Franței de a nu îndepărta sprijinul
opiniei publice din statele arabe19, favorabil unei acțiuni militare multinaționale în
Libia, este considerată de către unii specialiști în relații internaționale, drept unul
Robert Cooper, Destrămarea națiunilor. Ordine și haos în secolul XXI, Editura Univers Enciclopedic, București,
2007, p.84;
16
Ibidem, p.85;
17
Din interviul acordat publicației germane Spiegel/13.aprilie.2011de către Secretarul General al NATO - Anders
Fogh Rasmussen, pe site-ul http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,756575,00.html
18
Pe site-ul http://www.301.ro/rusia-cere-incetarea-imediata-a-focului-in-libia-sua-dau-asigurari-ca-intensitatearaidurilor-se-va
19
Pe site-ul http://www.oradetimis.ro/nato-va-prelua-comandamentul-operatiunilor-militare-ale-coalitiei-in-libia/
mondo/2011/03/24/
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dintre motivele pentru care Parisul a avut rezerve cu privire la preluarea operațiilor
militare de către NATO. De asemenea, conform opiniei unor experți în securitatea
globală, atitudinea Franței pentru o soluție militară rapidă, a fost una compensatorie
în raport cu ezitările Parisului în cazul revoltelor populare din Tunisia și Egipt.
Credem, însă, că au fost cauze care au la origine și chestiuni de politică internă, 2011
fiind an preelectoral privind alegerile pentru viitorul președinte al Franței. Astfel,
se consideră că autoritățile franceze ar fi dorit în continuare ca Franța să-și mențină
imaginea pozitivă în soluționarea conflictului libian în ochii publicului francez,
pornind de la faptul că această țară nu este la fel de bine poziționată în cadrul NATO
în raport cu rolul jucat inițial în cadrul Coaliției multinaționale, formată pentru
soluționarea conflictului din Libia.
În ceea ce privește Germania, un prim semnal a fost dat de faptul că acest
stat membru al NATO și al UE s-a abținut de la vot în Consiliul de Securitate al
ONU atunci când s-a votat Rezoluția 1973 care a dat undă verde intervenției militare
în Libia. De altfel, ministrul german de externe, Guido Westerwelle, a anunțat, pe
17 martie 2011, la ONU, că ”niciun soldat german nu va călca în Libia”20. Poziția
rezervată a Germaniei a fost explicată de oficialii de la Berlin prin angajamentele
importante ale acestui stat, aflate în derulare, în teatrul de operații din Afganistan.
Credem că nu putem exclude posibilitatea ca această abținere să fie determinată și
de dorința autorităților de la Berlin de a îmbunătăți imaginea Germaniei în lumea
islamică, o lume care, deși nu este dominată de un curent panislamist, are anumite
sensibilități privind modul în care se implică statele nonislamice în conflictele
din Libia și Afganistan, în reconstrucția Irakului sau în soluționarea conflictului
israeliano-palestinian. În același timp, anul 2011 fiind unul cu alegeri locale în
Germania, nu este deloc exclusă posibilitatea ca decizia autorităților germane să fi
avut în vedere electoratul de origine turcă din Germania, acei votanți care privesc cu
alți ochi conflictul din Libia, mai ales că, în istoria alegerilor electorale din Germania
ultimelor decenii, minoritatea de origine turcă21 a avut un rol tot mai important.
Și Robert Cooper afirma cândva că „ceea ce păstrează guvernele la putere este
politica de acasă, nu relațiile externe”22 și credem că exprima un lucru adevărat.
De asemenea, conform informațiilor difuzate de mass media trebuie să remarcăm
faptul că ziarul francez Liberation a criticat poziția Germaniei privind neimplicarea
în conflictul din Libia subliniind că ”Angela Merkel guvernează în funcție de
imperativele politicii interne”23. Deși Germania a acceptat, în finalul negocierilor, ca
Alianța să preia comanda operațiilor militare din Libia, faptul că Berlinul a declinat
participarea cu forțe și mijloace militare24 la conflictul libian ridică, într-adevăr,
Pe site-ul http://www.evz.ro/detalii/stiri/razboi-in-libia-de-ce-sta-departe-germania-924472/pagina-comentarii/4.
html
21
Pe site-ul http://www.newspad.ro/Turcia-poate-decide-numele-cancelarului-german,25041.html
22
Robert Cooper, Op.cit.p.132;
23
Pe site-ul http://www.evz.ro/detalii/stiri/razboi-in-libia-de-ce-sta-departe-germania-924472/pagina-comentarii/4.
html
��
Germania a suspendat participarea vaselor sale de război din Mediterana la operația de impunere a embargoului
20
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o problemă de solidaritate între statele membre și de percepție a amenințărilor la
adresa mediului aliat. Comportamentul Germaniei, în cazul conflictului libian, ne
determină să reflectăm cu mai multă atenție la un enunț aparținând modului de
gândire constructivist, cu privire la politica mondială: ”Politica internațională poate
fi călăuzită de interesul propriu și coerciție, spre deosebire de politica internă care
este guvernată în mare parte de norme și legi”25.
Consensul în cadrul NATO în chestiunea Libiei a avut de înfruntat și opoziția
Turciei, în prima parte a negocierilor26, în problema preluării conducerii operațiilor
militare de către Alianță. Turcia, singura țară majoritar musulmană din cadrul Alianței
Nord-Atlantice, nu putea face abstracție de anumite afinități de ordin cultural și
religios atunci când s-a pus în discuție problema unei intervenții umanitare într-un
stat al lumii islamice. Dar, dacă ne raportăm la atitudinea tranșantă pe care Ankara
a avut-o în cazul Egiptului, nu cu mult timp înainte, prin care i se cerea liderului
egiptean Hosni Mubarak să părăsească puterea, rezultă cu siguranță faptul că Turcia
avea și alt gen de interese în raport cu Libia, nu doar afinități cu privire la Islam.
Astfel, conform unor informații27 vehiculate de mass media în anul 2010 schimburile
comerciale dintre Turcia și Libia au fost de aproximativ 2,4 miliarde USD, iar
proiectele firmelor turcești din Libia sunt de aproximativ 15,3 miliarde USD. De
altfel, relațiile dezvoltate de Turcia în ultimii ani cu multe state ale lumii islamice,
inclusiv cu Libia, au determinat o anumită prudență a Ankarei față de adoptarea unor
poziții mai ferme.
Deși consensul privind preluarea de către NATO a conducerii operațiilor
militare din Libia nu s-a obținut cu mare dificultate, totuși, situațiile prezentate
mai înainte referitoare la Franța, Germania și Turcia ne conduc către anumite
concluzii, între care două le considerăm mai semnificative. Prima dintre ele, și cea
mai importantă, care oferă răspunsul pentru întrebarea pusă la început, se referă
la percepția conflictului libian ca amenințare pentru mediul aliat, de către statele
membre NATO. De altfel, o serie de specialiști în studii de securitate au remarcat, în
ultimul deceniu, că Alianța Nord-Atlantică a trebuit, deseori, să depășească anumite
probleme privind realizarea consensualității deciziilor, atunci când s-au luat în
discuție chestiuni privind securitatea colectivă, unele aspecte legate de planificarea
forțelor, îndeplinirea angajamentelor asumate privind participarea cu forțe și mijloace
în operațiile NATO etc. Dar percepția diferită a unor amenințări pentru mediul aliat,
la Washington, Berlin, Paris, Londra etc. rămâne, credem, una dintre problemele
sensibile ale Alianței, la doar câteva luni după aprobarea de către statele membre a
Noului Concept Strategic. Într-un raport intitulat ”Implicații ale schimbării în cadrul
asupra armelor cu destinația Libia, conform site-lui http://www.ziuaveche.ro/international/externe/mediteranagermania-isi-retrage-navele-de-sub-comanda-nato-26495.html
25
Alexander Wendt, Teoria socială a politicii internaționale, Editura Polirom, Iași, 2011, p.34;
26
Turcia a blocat decizia Consiliului NATO din data de 20 martie 2011, privind preluarea conducerii operațiilor
militare din Libia, pe site-ul http://www.puterea.ro/news17723/Turcia-a-blocat-interventia-NATO-in-LibiaDivergente-intre-statele-europene.htm
27
Pe site-ul http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/ro/features/setimes/features/2011/02/24/feature-02
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NATO” referitor la Noul Concept Strategic al Alianței Nord-Atlantice, raport finalizat
în luna mai 2010 în cadrul Institutului de Studii Strategice/Colegiul de Război al
Armatei SUA, specialistul în studii strategice, Phillip R. Cuccia, a făcut o afirmație
care merită amintită în acest context: ”Cea mai mare amenințare la adresa NATO
este acum amenințarea internă cauzată de lipsa de consens a ceea ce este perceput
ca amenințare externă la adresa Alianței”28. Considerăm că este o afirmație care ar
trebui să pună pe gânduri pe toți acei lideri politici și militari din cadrul NATO care,
într-o formă sau alta, au încercat să motiveze, în anumite situații, lipsa de participare
sau implicarea doar parțială la îndeplinirea unor decizii consensuale ale forurilor
de conducere ale Alianței. În acest sens, revenind la conflictul libian, credem că
amenințarea pentru spațiul NATO reprezentată de miile de emigranți libieni, care s-au
adăugat celor tunisieni și egipteni ajunși în Europa sudică în primele luni ale anului
2011, este percepută oarecum diferit de către unele state membre ale Alianței. Dacă,
pentru Italia și Franța, țări aflate pe primul aliniament în fața valului de emigranți
nord-africani, considerăm că amenințarea conflictului din Libia a fost percepută la
adevărata sa dimensiune, pentru Germania, aceeași amenințare a fost interpretată
altfel de către autoritățile de la Berlin. Este evident faptul că Berlinul, prin deciziile pe
care și le-a asumat – abținerea de la votul Rezoluției 1973 a Consiliului de Securitate
al ONU și neparticiparea la conflictul libian cu forțe combatante – a demonstrat că
Germania poate avea o altă percepție a unor amenințări, chiar dacă valul de emigranți
din Africa de Nord dădea mari bătăi de cap Italiei și Franței. Așadar, conflictul libian
a fost perceput în mod diferit, din perspectiva amenințării pentru spațiul de securitate
al Alianței Nord-Atlantice.
Cea de-a doua concluzie, pentru Alianța Nord-Atlantică, care s-a conturat în
etapa premergătoare preluării comenzii operațiilor militare, se referă la o anumită
lipsă de solidaritate în rândul statelor membre. Acest lucru s-a putut observa datorită
faptului că, deși s-a realizat consensul privind intervenția militară, nu toate statele
aliate au destinat forțe și mijloace militare pentru susținerea operației aeriene și navale
din Libia, în vederea stopării atrocităților provocate de forțele pro-guvernamentale,
loiale colonelului Muammar Gaddafi. Credem că NATO a arătat, din păcate, că
înregistrează uneori un anumit deficit de solidaritate, iar acest lucru nu poate fi
benefic pentru forța și capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice.
Conform estimărilor experților în studii militare, operația NATO din Libia
nu se va întinde pe o perioadă lungă de timp. Însă prognozele privind evoluțiile
post-conflict, cu privire la mediul politic și social libian, sunt departe de a reflecta
o situație optimistă. Oliver Roy, specialist în probleme ale lumii islamice, afirma în
Le Figaro pe data de 22 martie 2003, referindu-se la războiul din Irak: ”Războiul va
fi de scurtă durată, dar perioada după război va fi mult mai problematică”29. Acum,
după 8 ani de la începutul războiului, situația de securitate existentă în Irak, ca și
Phillip R. Cuccia, Implications of a changing NATO, Strategic Sudies Institute, May 2010, p.13, pe site-ul http://
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub990.pdf
29
Oliver Roy, Semiluna și haosul, Editura Nemira, București, 2010, p.25;
28
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evoluțiile în planul vieții politice, economice și sociale, confirmă faptul că Roy a
avut o predicție corectă. Credem că afirmația lui Roy este la fel de valabilă și în cazul
Libiei, deoarece este de așteptat ca intervenția NATO să rezolve, din punct de vedere
militar, în perioada următoare, problema protejării populației libiene necombatante
împotriva acțiunilor violente ale forțelor pro Gaddafi. Dar NATO, așa cum a afirmat și
Secretarul general al Alianței, așteaptă de la poporul libian să reconstruiască această
țară din punct de vedere politic, social, economic etc. după încheierea războiului civil
și instaurarea păcii. Însă nu va fi deloc ușor acest lucru, deoarece urmele regimului
autocratic sunt greu de estompat, iar trecerea treptată spre o dezvoltare democratică,
date fiind tradițiile culturale și religioase ale Libiei, va fi o mare provocare pentru
viitoarele autorități libiene. Sunt o serie de reprezentanți ai realismului politic, cum
este și Henry Kissinger, care și-au exprimat neîncrederea în legătură cu ”posibilitatea
unei democratizări subite a societăților arabe”30, idee pe care o îmbrățișăm și noi,
gândindu-ne la faptul că potențialul imediat de dezvoltare democratică31 a Libiei nu
este unul atât de ofertant. Lipsa unei culturi democratice în Libia, ca de altfel în
întreaga lume arabă, este unul dintre marile handicapuri pentru societatea libiană.
Ieșirea din scenă a colonelului Gaddafi, în lunile următoare, concomitent cu
pregătirea opoziției libiene de a trece la o altfel de construcție politică a statului
libian, creează o nouă perspectivă pentru Libia, stat care, cu sprijinul cetățenilor
săi, trebuie să-și valorifice șansa de a începe edificarea unui nou destin istoric.
Conform informațiilor transmise de Curtea Penală Internațională (CPI), la data de 27
iunie a fost aprobată de către CPI cererea pentru emiterea unui mandat32 de arestare
împotriva lui Gaddafi pentru crime împotriva umanității, zi în care mandatul de
arestare împotriva liderului libian a fost emis. La aceeași dată, CPI a emis mandate
de arestare pentru Saif al-Islam, unul dintre fiii lui Gaddafi, și pentru Abdullah alSenussi, șeful serviciului libian de informații, acuzați, ca și liderul de la Tripoli, de
crime împotriva umanității. Aceste măsuri dovedesc faptul că regimul autocratic al
colonelului Gaddafi nu mai are nicio șansă de supraviețuire iar soarta lui Gaddafi nu
poate fi alta decât una asemănătoare cu cea a unor lideri din fostul spațiu iugoslav ca
Slobodan Miloșevici sau Ratko Mladici, acuzați pentru fapte asemănătoare.
Credem că după înlăturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi, dacă societatea
libiană va opta spre o dezvoltare democratică, conform cerințelor exprimate pe timpul
demonstrațiilor împotriva regimului Gaddafi, acest proces nu va fi deloc ușor pentru
libieni. Cum bine se cunoaște, în ultimele decenii, particularitățile politico-sociale
ale lumii arabe dar mai ales existența mișcărilor fundamentaliste islamiste au generat
opinii pesimiste privind viitorul democratic al statelor arabe. ”Dacă în lumea arabă ar
avea loc alegeri mâine – sublinia Fareed Zakaria în anul 2003 –, probabil că în multe
Ibidem, p.29;
Regimul aurocratic libian de peste patru decenii precum și organizarea tribală a cestui stat arab (140 de triburi și
clanuri), sunt două aspecte care întăresc ideea că o dezvoltare viitoare a Libiei către un regim democratic va fi una
lentă și de durată, pe siteul http://ro.wikipedia.org/wiki/Libia
32
Pe site-ul http://www.cotidianul.ro/150400-CPI-emite-mandat-de-arestare-impotriva-lui-Muammar-Gaddafi
30
31
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locuri ar veni la putere regimuri mai intolerante, mai reacționare, mai antioccidentale
și mai antisemite decât dictaturile actuale”33.
Deși este o afirmație discutabilă, ea nu trebuie ignorată, dacă ținem seama de
faptul că în multe state din lumea arabă, cum este și Libia, structurile tribale și de
clan precum și tradițiile de ordin cultural și religios sunt elemente care nu favorizează
dezvoltarea unor procese democratice rapide. Însă, noi credem că eliminarea
regimului autocratic a lui Muammar Gaddafi va conduce, cu siguranță, chiar dacă
procesul va fi mai lent, către o altfel de organizare politico-socială a acestui stat al
lumii arabe, diferită de modelul autocratic specific epocii Gaddafi.
Opțiunea spre o dezvoltare democratică, exprimată și de Consiliul Național de
Tranziție din Libia, poate fi calea corectă către un nou început pentru un popor greu
încercat în ultimele patru decenii.

33

Fareed Zakaria, Op.cit.p.17;
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ECUAŢIA DEZVOLTĂRII, O RELAŢIE
DE INTERDEPENDENŢĂ ÎNTRE
SISTEMUL DE SECURITATE
ŞI PROGRESUL ECONOMIC
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Abstract
L’’Histoire de l’Europe et du Monde depuis les derniers 300 ans a été
caractérisée par des environnements alternatives de belligérance et de paix,
générées par l’équilibre du rapport de forces d’entre principaux Etats au des
coalitions des Etats et, en même temps, par le brisement de cet équilibre sur
le plan économique et militaire, sur un fond de développement inégale des
Nations.
Cuvinte cheie: globalizare, dezvoltare, progres economic, securitate, echilibru
de forţe.

I

storia Europei şi a lumii din ultimii 300 de ani a fost caracterizată de stări
alternative de beligeranţă şi de pace, generate de echilibrul existent în
raportul de forţe dintre principalele state sau coaliţii de state, precum şi de ruperea
acestui echilibru în plan economic şi militar pe fondul dezvoltării inegale a statelor.
Epoca Războiului Rece, care a durat timp de 45 de ani, dominată de cele două
superputeri – SUA şi URSS – şi de cele două blocuri militare – NATO şi Tratatul
de la Varşovia – a intrat în istoria universală ca o epocă a echilibrului de forţe în
contextul căreia pericolul unei conflagraţii mondiale a fost foarte redus. Totuşi, pe
plan local, în această epocă s-au derulat 144 de conflicte militare deschise, soldate
cu peste 25 milioane de morţi. În anii 1989- 1991, în Europa şi în lume, s-au produs
transformări de proporţii mari şi cu efecte globale care au schimbat cursul istoriei.
Lumea socialismului de stat din Europa de Est s-a prăbuşit, URSS, ca
superputere şi factor de echilibru, s-a dezmembrat, Tratatul de la Varşovia s-a
dizolvat, s-a produs unificarea Germaniei, a dispărut „cortina de fier”, iar divizarea
Director al Departamentului de Studii Universitare de Master, director al Centrului de Cercetări, Studii şi Aplicaţii
Financiar – Bancare, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), membru
titular al Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române
1
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artificială a Europei a încetat.
În urma acestor transformări, omenirea ar fi trebuit să intre pe făgaşul
normalităţii, al dezarmării generale, al reducerii la plafoane minime a forţelor
armate, al cooperării şi păcii. Acest lucru nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, omenirea
a intrat într-o epocă a instabilităţii şi incertitudinii, a unor puternice dezechilibre
în planul raportului de forţe economice şi militare, într-o epocă în care utilizarea
forţei a trecut pe primul plan, iar dreptul internaţional şi instituţiile cu vocaţie în
domeniul securităţii şi păcii internaţionale, ignorate. În locul unei epoci a păcii dorite
de comunitatea internaţională, sătulă şi obosită de aberanta epocă a Războiului
Rece, omenirea a fost împinsă spre o epocă a haosului şi violenţei. Momentul istoric
favorabil de intrare a omenirii pe coordonatele normalităţii, deschis de memorabilul
an 1989, intrat în istorie ca an al „revoluţiei europene”, a fost pierdut.
Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în primul rând cei americani, din
mediile academice de mare prestigiu, pun această deturnare a istoriei ultimului
deceniu al secolului XX şi începutul secolului XXI, în cea mai mare parte, pe seama
politicii Washingtonului, a faptului că această politică a fost şi este exercitată de către
cercurile ultraconservatoare, strâns legate de interesele Complexului Militar Industrial
al SUA. Din 1990, fără nici o întrerupere, SUA au continuat cursa înarmărilor, fapt ce
a condus la apariţia unui imens dezechilibru în plan militar între SUA şi restul lumii.
Mentalitatea de „învingători în Războiul Rece” i-a determinat pe preşedinţii
G. Bush (fost director general al CIA), W. Clinton şi G.W. Bush (fiul) să-şi piardă
orice simţ al măsurii şi al controlului. De la „lumea bipolară” dominată de SUA
şi fosta URSS, care s-a prăbuşit prin surprindere în intervalul de timp 1989-2001,
forţele politice ultraconservatoare americane, indiferent de partid, au considerat
că omenirea trebuie să treacă la o „lume monopolară” dominată de SUA, cel puţin
pentru o perioadă de 20-30 de ani.
În cartea sa „American Empire – The Realities and Consequences of U.S.
Diplomacy”, apărută la Editura Harvard University Press în anul 2002, analistul
american Andrew J. Bacevich, profesor universitar doctor, director al Centrului
pentru Studii Internaţionale al Universităţii din Boston, demonstrează, cu date şi
argumente imbatabile, că, în ultimul deceniu al secolului XX, politica externă a SUA
s-a militarizat total, culminând cu intervenţia militară a SUA/ NATO în Balcani, din
primăvara anului 1999, sub genericul „Forţa Aliată”. Acelaşi autor, pornind de la o
analiză a unei comisii a Congresului american, arată că, între 1989 şi 2002 – deci
în epoca post Război Rece, SUA au fost implicate într-un număr de 48 intervenţii
militare (în 14 ani), faţă de numai 14 intervenţii militare în cei 45 de ani ai Războiului
Rece.
A. Bacevich constată şi demonstrează, cu date concrete, că întreaga istorie a
SUA din anul 1775 şi până în prezent a fost o agresiune continuă. Se poate vorbi cu
certitudine despre existenţa unui militarism american ? Cu siguranţă că da. De altfel,
pe purtătorii de cuvânt ai Pentagonului, condus de Donald Rumsfeld, unul dintre cei
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mai fanatici protagonişti ai Războiului Rece, fost consilier personal al lui Saddam
Hussein pe timpul războiului dintre Irak şi Iran (1980-1988), nu-i mai satisfac titlul de
„superputere militară” pentru SUA, introducându-l pe cel de „hiperputere militară”.
La 16 septembrie 2002, preşedintele G.W. Bush a promulgat cea mai agresivă
„Strategie Naţională de Securitate a SUA” din anul 1947 încoace, în baza căreia a fost
declanşată agresiunea împotriva Irakului. Conform acestei noi strategii, guvernanţii
de la Washington îşi arogă dreptul să declanşeze „războaie preventive” în orice parte
a lumii de unde ar emana pericole la adresa securităţii SUA, în mod unilateral, sfidând
orice norme ale dreptului internaţional, Carta ONU şi prerogativele Consiliului
de Securitate. Mai periculoasă decât această prevedere este cea în virtutea căreia
SUA vor folosi forţa împotriva oricărui stat sau grup de state care şi-ar propune să
pună în pericol supremaţia militară americană asupra lumii. Referindu-se la această
prevedere, analistul american David P. Calleo, profesor la facultatea de Înalte Studii
Internaţionale a Universităţii Jhon Hopkins, în studiul intitulat „Puterea, bogăţia şi
înţelepciunea: Statele Unite şi Europa după Irak”, publicat în „The National Interest”,
din iunie 2003, la Washington, ajunge la înspăimântătoarea concluzie potrivit căreia
dacă Statele Unite vor urma această linie, atunci războaie cu China, cu Rusia şi, în
final, cu Uniunea Europeană vor deveni inevitabile.
Ocuparea Irakului de către SUA, secondate, din cele 188 de state ale lumii, doar
de către Marea Britanie şi Australia, printr-o agresiune flagrantă, constituie cea mai
mare criză prin care trece comunitatea internaţională de la cel de-Al Doilea Război
Mondial încoace. Criza irakiană a spulberat orice idee de ordine politică mondială,
a compromis iremediabil Carta ONU şi Consiliul de Securitate, a divizat Europa şi
lumea întreagă, a transformat NATO într-o alianţă golită de conţinut, paralizată şi
nefuncţională. Încercarea SUA de a transforma NATO într-un instrument al politicii
americane în războiul împotriva terorismului, la reuniunea din 21-22 noiembrie
2002 de la Praga, a eşuat în mod lamentabil. Analiştii politici americani din mediile
academice îl acuză pe preşedintele G.W. Bush de distrugerea NATO.
La scară globală, există serioase temeri că, în martie 2003, prin invadarea
şi ocuparea Irakului, administraţia G.W. Bush a redeschis epoca războaielor de tip
colonial, cu mijloace ultramoderne, constând în cucerirea de teritorii şi subjugarea
de popoare, în numele „valorilor democraţiei şi drepturilor omului”. La 4 iulie 2003,
cu prilejul Zilei Naţionale a SUA, preşedintele G.W. Bush a declarat că „soldaţii
sunt cei mai buni ambasadori ai SUA”, iar în luna februarie 2004 s-a prezentat în
faţa întregii lumi drept „un preşedinte de război, care va conduce lumea spre pace şi
libertate”.
În discursul politic american adresat lumii exterioare, atât oamenii politici
republicani, cât şi democraţi şi-au făcut loc o suită de sintagme de natură să provoace
stupefacţie şi îngrijorare, precum: folosirea războiului ca instrument de menţinere
a păcii (probabil cea mai mare inepţie din istorie); dreptul exclusiv al SUA de a
declanşa războaie preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; cruciada împotriva
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terorismului percepută în toate statele musulmane drept o „cruciadă împotriva
islamului”; cine nu este cu noi este împotriva noastră; ultima destinaţie a istoriei
lumii este societatea americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii.
Mai alarmantă decât toate este pretenţia Washingtonului că SUA, ca „unică
superputere”, este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în istorie, să croiască,
cu de la sine putere, o nouă ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia
SUA asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă şi obligatorie. Imensa majoritate a
politologilor şi analiştilor responsabili şi neaserviţi politic, cărora mă alătur, sunt de
părere că omenirea se îndreaptă, nu spre o „lume monopolară” americanizată, ci spre
o „lume multipolară”. Acest din urmă proces va fi însă îndelungat şi dureros.
Procesul de „globalizare” este interpretat diametral opus de pe cele două
maluri ale Oceanului Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca
o superputere diferită de Statele Unite ale Americii. Începând cu anul 2004, pentru
prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană va adopta o strategie de securitate proprie,
care va avea foarte puţine puncte comune cu strategia de securitate a SUA şi cu cea
a NATO, care de altfel nu mai funcţionează de ani de zile. Tot mai multă lume este
convinsă că Washingtonul se foloseşte de „războiul împotriva terorismului” ca de un
paravan pentru cucerirea militară a celor mai bogate zone strategice ale lumii în petrol
şi alte resurse naturale de mare valoare. Într-o expresie concentrată, cercurile politice
conducătoare ultraconservatoare de la Washington vor să transforme supremaţia
militară americană în avantaje economice pe scară globală.
Acesta este contextul general al lumii contemporane, în plan geopolitic şi
geostrategic aflat în interdependenţă şi cu România.
Problema fundamentală de care se leagă întregul edificiu al securităţii noastre
naţionale şi însăşi existenţa României ca stat este de natură economică. Fără un
fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent în perimetrul
geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor fi precare.
Toate celelalte probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare acestui domeniu
vital.
Clasa politică românească avea datoria construirii acestui fundament economic
imediat după încheierea primului război mondial, adică după 1 decembrie 1918, când
a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare. Acest lucru nu s-a făcut, iar
datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă să susţină un efort de război
credibil, în anul 1940 România a fost dezmembrată. În cei 45 de ani ai socialismului
de stat, cu o strategie economică de împrumut sau mai degrabă impusă, România
a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării şi educaţiei de masă, căutând
să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute de modernitate, de epoca
industrială. Din nefericire, în anul 1989 România era încă departe de standardele
minime cerute de o societate industrială. În urma Revoluţiei din decembrie 1989,
a înlăturării totalitarismului şi adoptării democraţiei liberale şi regulilor economiei
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de piaţă, întreaga naţiune română şi-a pus speranţele în mai bine. Speranţele s-au
dovedit deşarte, deoarece, din motive pe care spaţiul nu-mi permite să le detaliez,
sub paravanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă unui program sistematic
de dezindustrializare, dezurbanizare, deculturalizare şi dezinformare.
După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea
Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au
derulat după metodele şi criteriile crimei organizate. Într-un amplu studiu intitulat
„Crima organizată transnaţională – ameninţare împotriva democraţiei”, care a
circulat în întreaga Europă în cursul anului 2003, se atrage atenţia că Federaţia Rusă
ar putea deveni o „superputere a crimei organizate”. Foştii sateliţi ai Moscovei nu
s-au îndepărtat prea mult de acest calificativ. Aşa se explică faptul că Fabrica de
Maşini Grele din Bucureşti (care şi-a făcut un renume pe întreg mapamondul sub
sigla IMGB), una dintre cele mai moderne din Europa de Sud-Est, a fost vândută
pentru ridicola sumă de 500.000 de dolari, în timp ce ultimul strung cumpărat de
către această fabrică a costat 800.000 de dolari. Acesta este doar un exemplu din
alte sute de acest fel care s-au consumat în spaţiul economic al României în ultimii
15 ani. Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că noua clasă a „capitaliştilor
roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit
avuţia naţională din ţările respective la preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul
ansamblu al societăţii.
În lumea dezvoltată a adevăratei economii de piaţă, orice politică economică
generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este considerată drept
criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un fel de menajament.
La începutul secolului XXI, România, cu un produs intern brut în jur de 1.650
de dolari pe cap de locuitor, adică de două ori mai mic decât al Republicii Dominicane
(3.600 dolari pe locuitor) şi cu o populaţie activă în mediul rural de 48%, se înscrie
printre statele falimentare ale lumii.
Cel mai probabil că acestea sunt motivele de bază pentru care, în luna februarie
2004, s-a pus problema blocării negocierilor cu România de către Parlamentul şi
Comisia Uniunii Europene. Un alt motiv l-a constituit politica pro-americană a
guvernului de la Bucureşti, ilustrată şi de concesionarea către o companie americană
a autostrăzii strategice Braşov-Borş.
Uniunea Europeană nu va tolera ca resursele sale financiare să fie risipite în
avantajul unor societăţi americane. „Războiul economic” declanşat între Uniunea
Europeană şi SUA la 1 martie 2004 este ilustrativ în acest sens.
Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/NATO,
practicată de către guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea fi strivită între cele
două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale economice, România
poate fi asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se scufundă, nici nu
navighează, ci doar putrezeşte.
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Serviciul Român de Informaţii, destinat securităţii interne, şi Serviciul de
Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de Informaţii
a Apărării, specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt organe de
importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă
departe de standardele minime de profesionism şi performanţe. În afara efectelor
grave generate de actele de trădare, culminând cu cazul „generalului Mihai Pacepa”,
unul dintre cele mai mari din istoria României, de epurarea masivă a specialiştilor sub
paravanul „demascării securităţii ca poliţie politică”, de penetrare a acestor servicii
de către consilieri proveniţi din serviciile de spionaj ale unor puteri occidentale,
prioritar americane, serviciile secrete ale României sunt paralizate şi împiedicate
să-şi îndeplinească atribuţiile funcţionale şi de prezenţa în fruntea acestora a unor
oameni politici, a unor „activişti de partid”, total incompetenţi în aceste domenii cu
totul speciale.
În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, serviciile de spionaj şi contraspionaj
(de securitate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai meseriei, crescuţi în cadrul
acestor servicii şi promovaţi în funcţii de directori generali după 20-25 de ani de
activitate practică, trecuţi prin toate compartimentele şi care au obţinut cele mai bune
rezultate.
Cei care au deţinut funcţiile de directori ai SRI şi SIE în ultimii 20 de ani,
respectiv Virgil Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte, Ioan Talpeş, Cătălin
Harnagea şi Gheorghe Fulga au fost orice şi sunt orice (cu referire la actualii şefi
ai SRI – George Maior şi SIE – Răzvan Ungureanu), numai specialişti în spionaj
şi contraspionaj nu. Datorită unei slabe culturi în domeniile serviciilor secrete,
ale spionajului şi contraspionajului, atât la nivelul de mase, cât mai ales la cel al
clasei politice, există pericolul ca România să piardă controlul asupra serviciilor
sale secrete, atât sub euforia admiterii în NATO, cât şi sub influenţa „parteneriatului
strategic cu SUA”. O asemenea situaţie ar avea consecinţe dezastruoase pentru
societatea românească şi întregul ei viitor. De la cel mai simplu cetăţean la şeful
statului, trebuie cunoscut adevărul ce dăinuie de secole şi milenii potrivit căruia
controlul asupra serviciilor secrete este un atribut sacru exclusiv al statului, condiţie
esenţială a supravieţuirii acestuia, şi nu se împarte absolut cu nimeni. Serviciile
de spionaj ale unui stat independent şi suveran pot avea contacte şi schimburi de
informaţii cu serviciile similare ale altor state chiar şi atunci când este vorba de
un stat cu care se află în stare de război. În materie de spionaj şi contraspionaj nu
există „standarde NATO”, iar serviciile secrete membre nu se subordonează nici
unei structuri a Comandamentului Suprem NATO de la Bruxelles şi nu sunt nici pe
departe „inoperabile”.
În noile condiţii din Europa şi din lume, numai serviciile de informaţii ale
statului sunt total insuficiente pentru satisfacerea enormelor nevoi de informaţii
ale societăţii româneşti, împinse de incompetenţa guvernanţilor din aproape toate
timpurile şi de alte interese decât cele româneşti, la periferia civilizaţiei Europei. Vor
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trebui create structuri de informaţii private, începând chiar cu întreprinderile mici şi
mijlocii, până la ceea ce a mai rămas din „giganţii industriali”. Dacă nu se va proceda
aşa, în contextul acerbei concurenţe generate de procesul de „globalizare” , toate
companiile româneşti care vor încerca să se manifeste pe piaţa Uniunii Europene şi
pe cea mondială vor fi zdrobite. Ca şi până acum.
Un alt adevăr universal, pe care ar trebui să-l cunoască toţi românii, este acela
că serviciile de spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se află într-o continuă
confruntare unele cu altele, indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau adversare.
Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale României socialiste că „au spionat
împotriva NATO” este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul hilară. Toate serviciile din
lume erau focalizate pe spaţiul NATO şi pe cel al fostei URSS. România nu putea
face excepţie de la această situaţie, mai ales că în spionaj nu există nici aliaţi şi nici
duşmani. Toţi sunt trataţi la fel, ştiindu-se, din lecţiile istoriei, că „aliaţii de astăzi ar
putea ajunge inamicii de mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 1989.
În secolul XXI, ca toate celelalte state ale lumii, România va trebui să pună
accentul principal pe culegerea de informaţii economice, care, în proporţie de 95%,
pot fi obţinute din surse deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, obţinerea
unor informaţii secrete este de importanţă vitală. Spionajul începe din momentul
în care pentru intrarea în posesia unei informaţii de mare valoare este nevoie să se
încalce legea. Serviciile de informaţii ale României nu vor putea renunţa la acest
lucru dacă dorim să supravieţuim ca entitate statală.
În legătură cu această dimensiune a activităţii serviciilor de informaţii, adică de
spionaj, nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de spionaj ale unui stat
care se respectă nu semnează absolut cu nimeni nici un acord şi nici o înţelegere de
natură să le limiteze libertatea absolută de acţiune. Se pare că pe timpul directoratului
domnului Ioan Talpeş, Serviciul de Informaţii Externe a fost constrâns să semneze
o astfel de înţelegere. Din motive evidente, spionajul economic al României nu se
poate orienta decât tot pe spaţiul euro- atlantic.
Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi Rusia spionează, mai ales din
punct de vedere economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai firesc lucru din lume.
Din SUA, şi în general din spaţiul ultradezvoltat euro- atlantic ai şi ce culege. Cred
că nimeni nu se aşteaptă să căutăm informaţii în pustiul Saharei, ca să nu supărăm
pe nimeni.
În prezent, şi pe teritoriul României, sunt în plină desfăşurare şi acţiuni ale unor
servicii de spionaj şi subversiune străine orientate în general împotriva securităţii
statului nostru.
Pornind de la ipoteza că, şi în secolul XXI, NATO va constitui principala
structură de securitate a Europei, România ar trebui să fie printre ţările care să
beneficieze de garanţii solide de securitate, care să ne permită alinierea la valorile
democraţiei occidentale şi facilitarea la condiţii optime de refacere a economiei.
Într-o asemenea ipoteză, integrarea Strategiei Naţionale de Securitate a României şi
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sarcinile serviciilor secrete în standardele şi obligaţiile ce decurg din apartenenţa la
această alianţă sunt logice şi convingătoare. Această ipoteză este viziunea optimistă
cu privire la viitorul NATO, viziune reprezentând „partea plină a paharului”. Aceasta
este şi viziunea Washingtonului, însuşită fără comentarii de către întreaga clasă
politică românească, lucru demonstrat şi de votul „în unanimitate” al Parlamentului
României în favoarea aderării la NATO din 26 februarie 2004.
Cu sau fără voia Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO există şi a doua
ipoteză. Este cea a „paharului jumătate gol”, care pune la îndoială faptul că NATO va
mai supravieţui ca „principală structură militară de securitate” în Europa. Se pare că,
după evoluţia relaţiilor interatlantice din ultimii 20 de ani, mai ales după instalarea la
Casa Albă a preşedintelui Obama, cea de-a doua ipoteză câştigă teren. Dat fiind faptul
că, în ultimii 60 de ani, NATO a constituit cel mai strălucitor giuvaier din coroana
politicii externe a Statelor Unite ale Americii, a faptului că această alianţă militară
a garantat hegemonia SUA asupra Europei Occidentale, conform unei concepţii a
guvernanţilor de la Washington, potrivit căreia „cine stăpâneşte Europa stăpâneşte
lumea”, interesul pentru menţinerea şi lărgirea acestei alianţe este absolut înţeles.
Analiştii politico-militari de o parte şi de alta a Atlanticului au înţeles că tocmai
aceasta a fost raţiunea de bază a creării NATO, şi nu apărarea împotriva „expansiunii
comuniste”, aşa cum s-a pretins timp de 45 de ani de război rece.
Dacă rolul NATO s-ar fi rezumat la apărarea împotriva „pericolului comunist”,
alianţa ar fi trebuit să se dizolve după dispariţia Tratatului de la Varşovia, colapsul
„lumii comuniste” şi dezmembrarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs,
datorită opoziţiei înverşunate a Washingtonului.
Sub privirile întregii lumi, Uniunea Europeană se conturează tot mai mult
ca o superputere, prin excelenţă în plan economic, ca un centru de putere a unei
„lumi multipolare” în devenire, cu o viziune şi interese diferite faţă de cele ale SUA.
Cine mai crede că lărgirea NATO şi lărgirea Uniunii Europene sunt două acţiuni
„complementare” riscă să aibă mari surprize şi dezamăgiri în viitor.
NATO „lărgit” la 25 de state membre în 2004, din voinţa politică şi eforturile
Washingtonului, este o alianţă militară nefuncţională, încorporând „Vechea Europă”,
reprezentată cu precădere de Franţa şi Germania, pe care SUA nu mai pot conta, şi
„Noua Europă”, cuprinzând fostele state „inamice”, membre ale defunctului Tratat
de la Varşovia, în care americanii îşi pun speranţele pentru a se mai putea menţine
în Europa.
O dată cu aprobarea Constituţiei Uniunii Europene, proces dificil şi de lungă
durată, se creează baza legală pentru construirea sistemului de securitate al UE în
afara NATO. Acesta este (şi) motivul pentru care Washingtonul a făcut şi face tot ce-i
stă în putinţă pentru a împiedica adoptarea Constituţiei UE, acţionând prin agenţii săi
de influenţă din Spania şi Polonia.
Cu siguranţă că, în acest joc politic periculos, va fi antrenată, în cele din
urmă, şi România. Pe de altă parte, toate statele din fosta lume comunistă care s-au
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integrat sau se vor integra în Uniunea Europeană vor fi obligate să se încadreze,
fără rezerve, în politica externă şi de securitate a acestei organizaţii. Acest lucru este
obligatoriu şi pentru România, ţară membră a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte,
nu credem că greşesc cei care constată că extinderea spre Est a NATO şi a Uniunii
Europene constituie expresia unei acerbe lupte subterane pentru sfere de influenţă
în această parte a continentului, la care ia parte, mai mult sau mai puţin vizibil, şi
Federaţia Rusă. Gândind logic, putem afirma, la final, că Uniunea Europeană lărgită
cu o constituţie proprie nu-şi va lăsa securitatea pe mâna unei puteri extra-europene,
chiar dacă aceasta se numeşte SUA. Şi chiar dacă o astfel de constituţie nu există
încă – Tratatul de la Lisabona nu este o constituţie, iar încercarea de adoptare a unui
tratat pentru o constituţie europeană a eşuat –, cu siguranţă că, în anii care vin, dacă
Uniunea Europeană doreşte să devină o mare putere care să conteze semnificativ
în relaţiile internaţionale şi să iasă din vechiul ei statut de teatru al unor războaie
mondiale, va fi adoptat şi un astfel de tratat.
Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu va mai fi o alianţă menită să apere
zona euro-atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru că un asemenea pericol
nu există. Încercările Washingtonului de a angaja NATO în războaie în afara zonei
sale de responsabilitate stabilită prin Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au
eşuat, în prima parte. Ulterior însă, mai ales în urma summit-ului de la Washington,
din 1999, conceptul strategic NATO a inclus şi prevedere de intervenţie în afara ariei
sale de responsabilitate. NATO va putea să împiedice izbucnirea unor războaie între
propriii săi membri. Putem lua în calcul un conflict între Spania şi Marea Britanie
în problema Gibraltarului, dar şi mai probabil între Grecia şi Turcia, care constituie
„călcâiul lui Ahile” al NATO. La acestea se va adăuga tara de probleme conflictuale
dintre noii membri admişi, cum este şi disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria
în problema Transilvaniei.
Un adevăr fundamental scăpat din vedere de către clasa politică din România
este acela că NATO nu a oferit şi nu oferă garanţii ferme de securitate statelor membre.
Acest lucru rezultă din conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la Washington, care
a fost negociat timp de un an de zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au
acceptat în această formă, dar care le-a fost impus de către Washington prin presiuni
şi ameninţări că nu se vor bucura de „binefacerile” Planului Marshall dacă nu îl vor
accepta. Iată cum sună acest articol:
„Părţile (adică statele semnatare) sunt de acord că un atac armat împotriva
uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau în America de Nord va fi considerat
ca un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor: ca atare, ele convin că, dacă un
asemenea atac se va produce, fiecare dintre ele exercitând dreptul de legitimă apărare,
individuală sau colectivă, recunoscut de articolul din Carta Naţiunilor Unite, va ajuta
partea sau părţile astfel atacate, luând imediat, individual şi de acord cu celelalte
părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ, inclusiv folosirea forţei
armate pentru a restabili şi asigura securitatea regiunii Atlanticului de Nord. Orice
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atac armat în acest fel şi orice măsură luată ca urmare a acestuia vor fi imediat aduse
la cunoştinţa Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor lua sfârşit atunci când
Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare pentru a restabili şi menţine pacea
şi securitatea internaţională”.
Nu trebuie să fii expert în drept internaţional pentru a-ţi putea da seama că
sintagma „…MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ” elimină orice
idee de „garanţii ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe care o va socoti
necesară” partea semnatară poate fi şi aceea de a nu lua nici o măsură.
Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 a fost invocat în legătură cu
teribilele atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie
2001, dar a rămas fără urmări.
România, ţara cu cele mai contestate frontiere din Europa, ar fi bine să nu
se considere în deplină siguranţă ca membră a NATO. Să ne reamintim lecţiile de
istorie: am fost aliaţi cu Ungaria în „Axa de Fier” 1940-1944 şi am pierdut partea
de nord-vest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliaţi ai Ungariei în Tratatul de la
Varşovia şi ne-am ales cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare prezenţa alături de
Ungaria în NATO ce surpriză ne va aduce?
Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, generalul american Wesley
Clark, în calitate de comandant suprem al NATO, a declarat public, în auzul întregii
Europe, că „Tratatul de la Trianon este învechit”. România ar trebui să ducă o politică
deosebit de echilibrată şi să-şi caute sprijinitori în Europa, nu peste Atlantic. Dacă s-ar
pune vreodată problema revizuirii frontierei dintre România şi Ungaria, este foarte
posibil ca SUA să fie de partea Ungariei, indiferent de serviciile pe care Bucureştiul
le prestează în favoarea Washingtonului.
Totodată, nu trebuie neglijat nici fenomenul terorismului contemporan, atât la
scară internaţională, cât şi pe plan regional, adică în Balcani, acest „etern butoi de
pulbere al Europei”. În România, deja există elemente şi structuri teroriste, aparţinând
celor mai cunoscute organizaţii teroriste din lume. Esenţial este însă faptul că, atât
în epoca Războiului Rece, cât şi după aceea, România nu a făcut niciodată obiectul
unor atacuri teroriste.
O atenţie deosebită trebuie să o acordăm atacurilor teroriste din 11 septembrie
2001, încheiate cu distrugerea totală a World Trade Center şi parţială a Pentagonului,
precum şi efectelor produse de acestea la scară mondială. Nu încape îndoială că
prăbuşirea celor doi giganţi gemeni de la World Trade Center, simbolul puterii
economice americane, va intra în istoria universală alături de asemenea evenimente
epocale, precum căderea Constantinopolului, la 29 mai 1453, căderea Bastiliei, la 14
iulie 1789, căderea Palatului de Iarnă, la 7 noiembrie 1917.
Data de 11 septembrie marchează trecerea de la terorismul modern al secolului
XX la super-terorismul secolului XXI, capabil să producă efecte strategice.
Fenomenul terorist se va amplifica pe măsură ce se angajează alături de SUA în
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„războiul împotriva terorismului” şi dacă România îşi va pune teritoriul la dispoziţia
SUA pentru înfiinţarea de baze militare, aşa cum se prevede în Memorandumul din
3 martie 2004 semnat între cele două state, teritoriul românesc ar putea deveni ţinta
unor lovituri devastatoare. Aceste baze militare deja s-au înfiinţat.
Nu trebuie neglijată nici ofensiva spionajului ungar în Transilvania şi rolul pe
care îl joacă UDMR în atingerea obiectivelor impuse de Budapesta!
Aceste nu sunt speculaţii sau puncte de vedere pesimiste. Sunt adevăruri
zguduitoare şi dureroase, care demonstrează modul în care România este
subminată în mod sistematic şi permanent, cum este împinsă încet dar sigur spre
federalizare,regionalizare şi, în final, spre dezmembrare. Toate acestea se datoresc
bazei economice extrem de precare a societăţii româneşti, mai exact, distrugerii
acestei baze economice, ceea ce ne face să fim lipsiţi de coeziunea socială, de
disciplina socială şi de cultul muncii, adică acele caracteristici fundamentale proprii
unei naţiuni moderne.
Toate guvernele care s-au perindat la conducerea României din 1990 şi până
în prezent s-au dovedit incapabile să soluţioneze problemele majore cu care se
confruntă societatea românească şi impotente în faţa ofensivei continue a Ungariei
şi a altora împotriva intereselor României în toate planurile, dar mai ales în spaţiul
Transilvaniei. Cu alte cuvinte, Guvernul de la Bucureşti a pierdut controlul asupra
judeţelor Covasna şi Harghita.
Clasa politică românească, scindată până la absurd, ineficientă şi iresponsabilă
în actul de guvernare, coruptă şi gata la orice compromisuri cu factorii de presiune
externi, mai ales cu Ungaria care a acţionat prin UDMR, vârful de lance al serviciului
ungar de spionaj – AVO, a cedat pe toate fronturile.
România este bătută pas cu pas de către Ungaria în spaţiul Transilvaniei, în
primul rând pe frontul economic. Concesiile gradate şi în secret făcute UDMR de
către guvernele CDR, în perioada 1997- 2000, şi PDSR/PSD, în perioada 20002004 şi PDL în prezent, în plan cultural, politic, dar mai ales economic vor conduce
la situaţia ca partea centrală a tuturor oraşelor din Transilvania să fie stăpânită de
maghiari. Menţinerea la putere a acestor guverne cu sprijinul UDMR a costat extrem
de scump şi a angajat ţara pe coordonate deosebit de periculoase.
Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Ungaria,
semnat la 16 septembrie 1996, nu a schimbat nici o iotă poziţia guvernului de la
Budapesta faţă de România.
Dezastrul economic şi sărăcia generală tot mai accentuată obligă guvernele de
la Bucureşti la concesii umilitoare şi dureroase. Pe acest fond creşte pericolul unor
tendinţe centrifuge în toate provinciile istorice. Apelul lui Sabin Gherman: „M-am
săturat de România” s-ar putea întinde ca o molimă. Dacă nu se va reface din punct
de vedere economic şi nu vor fi stopate cu fermitate acţiunile subversive ale Ungariei
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exercitate prin UDMR, dar şi prin alte pârghii, dacă vor fi tolerate tendinţele şi
programele regionaliste şi autonomiste, federalizarea şi, în final, scindarea României
nu vor putea fi evitate. Naţiunea română ar trebui să se trezească din letargie.
Nu sunt pentru promovarea de măsuri şi acţiuni extreme şi nu am intenţia să
aprind patimi naţionalist-şovine. România şi Ungaria, pentru a supravieţui, trebuie să
ajungă la o reconciliere istorică reală, nu cosmetizată. Uniunea Europeană este cadrul
în care acest lucru trebuie să devină obligatoriu. Unul dintre principiile fundamentale
ale acestei organizaţii este acela că cele mai puternice relaţii economice trebuie să
se dezvolte între statele cu frontiere comune. România şi Ungaria nu vor putea
face excepţie de la acest principiu. Dar trebuie ieşit din fantasmele istoriei şi intrat
în conceptul modern de vecinătate şi de unitate. Într-o Europă unită şi prosperă,
frontierele devin linii care identifică şi unesc. Dar pentru a fi posibil aşa ceva, este
nevoie ca statele să-şi păstreze şi să-şi consolideze valorile, cultura, civilizaţia şi, mai
ales, puterea economică.
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EVADEAZĂ RĂZBOIUL
DIN PRINCIPII?
Gheorghe VĂDUVA
Abstract
La guerre s’en fuit-il de ses principes ? C’est-a-dire, la guerre deviendra
un phénomène complexe et presque entièrement imprévisible comme, par
exemple, le tremblement de terre ou le météo a long terme ? Certainement,
la guerre restera un moyen de la politique, une manière de mettre en œuvre
une décision politique par les moyens violents, une manière de débloquement
d’une situation stratégique, mais il ne sera toujours la même. Il este possible
que la guerre évaderait de ses principes et de deviendrait imprévisible, voir
chaotique.
Cuvinte-cheie: război, principii, reguli, legi, imprevizibilitate, haos, linearitate,
nelinearitate, ecuaţii
1. Similitudini şi incertitudini
Uneori, războiul este comparat cu unul sau altul dintre fenomenele naturale
dezastruoase, dar nu numai datorită efectelor sale distructive, ci şi faptului că
este imprevizibil şi haotic, la fel ca majoritatea acestor fenomene. Se pune însă o
întrebare tranşantă: Cum să fie războiul haotic când, se ştie, acest fenomen este unul
de tip riguros, încadrat perfect în legi şi principii foarte clare? Iese, oare, războiul din
principii?
Imprevizibilitatea, nelinearitatea şi caracterul haotic al războiului rezultă, pe de
o parte, din caracterul ascuns al pregătirilor pentru război, din faptul că fiecare dintre
părţile angajate sau care vor fi angajate în conflict urmăreşte surprinderea celeilalte,
prin toate mijloacele posibile, şi, pe de altă parte, din imposibilitatea prevederii cu
exactitate a finalului confruntărilor violente, a efectelor acestor confruntări, a modului
în care se pot dezvolta teatrele de operaţii şi bătăliile şi, înainte de toate, a efectului
de bumerang, prezent în oricare război, încă de la începutul lumii.
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Asemănarea războiului cu fenomenele naturale, îndeosebi cu cele geofizice
şi cu cele meteorologice, nu este o exagerare, nici o aplicare, în planul războiului,
a unui concept de tipul organicismului lui Spencer, prin care societatea omenească
se considera a fi un fel de organism viu. Este vorba doar de o asemănare a formei,
în vederea configurării unui posibil model, în parametrii aceleiaşi teorii care
promovează, în dinamica evoluţiilor imprevizibile, o evoluţie haotică, modelată de
ecuaţii nelineare.
Astăzi, spre exemplu, nu se pot genera previziuni atmosferice decât pentru
câteva zile (3 zile), datorită capacităţii limitate a ordinatoarelor de a face calcule
precise cu privire la evoluţia fenomenelor meteo pe termen lung. Şi aceasta, nu
datorită neapărat ordinatoarelor – deşi şi acestea au capacităţi limitate –, cât mai ales
limitelor ecuaţiilor care sunt folosite. Posibilitatea limitată şi chiar imposibilitatea de
a introduce în ecuaţii toate micile variaţii din acel moment influenţează semnificativ
procesul de prognozare. Micile imprecizii în calcularea evoluţiei unui proces sau unui
fenomen pot duce, pe termen lung, la erori extrem de mari, practic, la imposibilitatea
previziunii, deci la un comportament haotic. Acest efect, în timp, al lucrurilor mici
poartă numele de „efectul de fluture”.
În ceea ce priveşte războiul şi, în general, conflictualitatea lumii, acest
principiu al variaţiei, în timp, a condiţiilor iniţiale, prin amplificarea imprevizibilă a
efectelor, este esenţial. Chiar dacă războiul este un act conştient, un mod bine gândit
şi pregătit cu minuţiozitate de a pune în aplicare, prin mijloace violente, o decizie
politică, în vederea impunerii voinţei proprii asupra adversarului şi obţinerii unui
anumit efect, la scară planetară, războiul se comportă tot mai mult ca un fenomen
haotic. O mică ceartă armată la frontiera dintre două state este tratată, mai ales în
viziunea marilor puteri ale lumii, ca un conflict oarecare, de joasă intensitate, între
alte sute de conflicte de acest fel, care nu pune probleme deosebite. Însă, în timp, un
astfel de mic conflict poate genera evoluţii imprevizibile, datorită, în primul rând,
dinamicii haotice şi conflictuale a intereselor şi funcţiei ei amplificatoare.
Asemenea evoluţii nu pot fi prevăzute cu precizie. Faptul că, spre exemplu,
două posturi de frontieră au deschis focul unul asupra altuia, peste frontieră, preţ de
câteva minute, poate fi un simplu incident, dar efectele în timp ale acestui incident
pot duce, în anumite condiţii, la un război de mare amploare. Uneori, un atentat poate
duce la un război mondial. Atentatul de la Sarajevo din 15/28 iunie 19141, care a
declanşat, practic, ostilităţile ce au dus la Primul Război Mondial, est de notorietate.
Dar şi o virgulă, pusă după Nu, care schimbă complet semnificaţia unei telegrame,
Asasinatul a fost planificat de organizaţia secretă sârbească Mâna Neagră, condusă de colonelul Dragulin
Dimitrievici, care şi-a propus să-i ucidă pe toţi cei care se opuneau constituirii Iugoslaviei. Franz Ferdinand,
moştenitorul tronului Austro-Ungariei, se opunea, dorea ca imperiul să-şi menţină autoritatea asupra teritoriilor
slavilor de sud. În ultima zi a vizitei lui Franz Ferdinand, adică la data de 15/28 iunie 1914, un elev de 19 ani,
patriot sârb, Gavrilo Princip, membru al organizaţiei Tânăra Bosnie, i-a împuşcat pe Franz Ferdinand şi pe soţia
acestuia. Atentatul de la Sarajevo a constituit pretextul declanşării Primului Război Mondial. Gavrilo Princip şi
ceilalţi atentatori (Trifko Grabez, Nedjalko Gabrinovici) au fost judecaţi de un tribunal militar. Gavrilo Princip a fost
condamnat la 20 de ani de închisoare. A murit de tuberculoză, în timpul Primului Război Mondial.
1
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poate să reprezinte scânteia declanşării unui conflict ce poate scăpa de sub control,
ducând la dezvoltarea unor războaie pustiitoare.
Acest lucru este posibil şi azi. Un război pustiitor, de tipul celor două
conflagraţii mondiale sau chiar de maniera unui nou Război Rece, este puţin probabil
(dar nu imposibil). Acest tip de conflictualitate simetrică, faţă în faţă, indiferent de
cauzele care au generat-o, a marcat o lungă perioadă din istoria omenirii. Se pare că
timpul simetriei conflictuale a trecut. A trecut, în mare măsură, şi vremea ingrată a
disimetriei, adică a dominanţei intempestive, unilaterale, deşi disproporţionalitatea
n-a dispărut, ci, dimpotrivă, s-a accentuat şi a proliferat.
2. Există oare soluţii pentru o conflictualitate endogenă?
Întrebările care au generat teoria haosului au pornit de la nişte lucruri simple,
de fiecare zi, dar considerate fără soluţie, întrucât erau discontinui şi dezordonate.2
Printre cele mai cunoscute dintre acestea se situează şi următoarele: Cum se formează
uraganele? Dar norii? Ce anume explică fenomenele meteorologice? Există reguli
care condiţionează aritmiile cardiace sau comportamentul creierului? Care este
momentul în care apa ce se scurge printr-un robinet atinge pragul de turbulenţă?
Ce anume determină vălurirea fumului de ţigară? Dar variaţiile populaţiilor? Dar
dinamica războaielor şi conflictualităţii lumii?
Toate aceste fenomene care nu conţin în mod explicit un sistem de determinări
măsurabile şi sesizabile au fost denumite haos.
Oamenii de ştiinţă s-au aplecat, începând cu anii 1970, asupra acestor fenomene
şi le-au analizat prin două modalităţi complementare: imaginaţia creativă şi folosirea
capacităţii de calcul iterativ şi de reprezentare grafică oferită de calculatoare.
Teoria haosului este considerată, azi, una dintre revoluţiile fizicii, după teoria
relativităţii şi mecanica cuantică.
Determinismul mecanicist de tip cartezian – prin reguli clare, poate fi analizat
orice fenomen – conţine atât capacitatea de evaluare, cât şi pe cea care duce la puterea
de a înţelege reversibilitatea acestuia şi, pe această bază, previzibilitatea acestuia.
Dinamica de tip newtonian avea în vedere, deasemenea, fenomenele reproductibile şi
reversibile. Celelalte nu meritau atenţie, întrucât nu se supuneau acestor reguli, erau
simple accidente.
Dar, în secolul al XX-lea, certitudinile au început, încet, încet, să se cam
clatine şi chiar să cam dispară. Dezordinea, care a fost considerată multă vreme, ca o
tragedie, a început să fie admisă ca o stare firească a naturii. Ordinea aparţinea unei
lumi ideale, modelată, să spunem de ştiinţe, precum geometria euclidiană, lineară,
cu planuri şi linii care explicau şi modelau orice, mai puţin lucrurile accidentale
şi inexplicabile. Unele au fost numite paradoxuri, altele antinomii, altele n-au fost
James Gleick, THEORIE DU CHAOS. VERS UNE NOUVELLE SCIENCE, Champs Flamarion, 1987,
Introducere, din http://www.edelo.net/chaos/sommaire.htm, patrice jeandroz, théorie du chaos, gleick, bifurcation,
attracteur, espace des phases.
2
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numite nicicum, întrucât erau departe de echilibru şi nu se supuneau regulilor clare
ale intelectului şi ale minţii... Apar ştiinţele „holistice” care au în vedere întregul şi
limitează reducţionismul. Lumea nu mai poate fi explicată doar prin cromozomi şi
neuroni, ci trebuie înţeleasă în globalitatea ei, ca întreg, ca entitate. Dar este foarte
greu să înţelegi întregul doar ca întreg, ca ultima ratio a organizării lucrurilor.
În acest nou peisaj, în care certitudinea este serios pusă la... îndoială,
meteorologul Eduard Lorenz, care se ocupa de previziuni meteorologice, a făcut apel
la nişte ecuaţii care, de la el încoace, se numesc „atractorii Lorenz”. Eduard Lorenz
credea că, de vreme ce fenomenele meteorologice sunt naturale, iar lumea urmează o
traiectorie deterministă, este suficient să introduci date într-un ordinator iar acesta va
da o proiecţie asupra situaţiei meteo.
Comportamentul sistemului va fi evaluat în funcţie de datele introduse. Acestea
erau legile cunoscute până la Lorenz, iar el nu putea ieşi din ele.
Cei mai importanţi atractori in dinamica neliniară haotică3 sunt:
- atractori haotici, adică structuri foarte complicate fără nici un fel de simetrie
ce corespund unor mişcări haotice, şi au proprietăţi geometrice neobişnuite;
- atractori stranii, mai precis, forme geometrice de tip fractal, caracterizate de
structuri repetitive la orice scară.
Atractorii de forma unor puncte fixe sau curbe închise (tip ciclu limită)
sunt caracteristici unor dinamici predictibile şi apar in condiţii de staţionaritate
si periodicitate. Analiza mişcărilor maselor de aer în atmosferă a constituit prima
lucrare în care s-a făcut referire la problema sensibilităţii la condiţiile iniţiale.
Este vorba de comportamentul unor particule în regim de turbulenţă. În acest
caz, starea finală a sistemului nu poate fi precizată. Acest lucru a fost remarcat de
Edward Lorenz, în 1961, în timp ce lucra la un program de simulare a dinamicii
atmosferice.
În timp ce rula un program format din 12 ecuaţii diferenţiale lineare, a reluat
unele calcule, introducând, ca valoare iniţială, una dintre valorile aflate în şirul de
date obţinute. A rămas surprins, întrucât lista noilor date nu corespundea cu cea din
rularea anterioară. Noile date reluau doar o porţiune din şirul anterior, după care
rezultatele erau complet diferite faţă de cele anterioare.
Sistemul de ecuaţii folosit de Lorenz este următorul:

dx
= s ( y − x)
dt
dx
= r ( x − y − xz )
dt
dz
= xy − bz
dt
3

http://www.plasma.uaic.ro/mecanica/Mecanica_clasica.pdf ,
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Variabilele ce caracterizează sistemul sunt: x, y şi z ( x – viteza fluidului în
mişcarea circulară de convecţie; y - variaţia orizontală a temperaturii; z – variaţia
verticală a temperaturii).
Parametrii sistemului sunt: s, r şi b (s este proporţional cu numărul Prandl,
care descrie raportul dintre vâscozitate şi conductibilitatea termică a fluidului; b
descrie configuraţia sistemului; r este proporţional cu numărul lui Reynolds, care
descrie tranziţia din regim laminar în regim turbulent.
Pentru b = 8/3, convecţia începe la valori mici ale lui s (este vorba de
diferenţele de temperatură). Parametrii utilizaţi de Lorenz au fost s = 10,0; r =
28,0; şi b = 2,6666666 pentru condiţiile iniţiale x0 = - 0,6895; y0 = - 0,0560; şi z0 =
19,3245. Sistemul se comportă diferit, în funcţie de valorile acestor parametri. La
valori mari, se obţin o serie de bifurcaţii care conduc spre o stare haotică.
Teoria catastrofei a lui René Thon, relevată în 1970, arată că „o variaţie
continuă a unor cauze produce o variaţie discontinuă a efectelor”. Ea a fost preluată
în numeroase domenii – arhitectură, pictură, artă, în general –, dar, după opinia
noastră, poate fi folosită şi în analiza fenomenului război, care nu este prea departe
nici de fenomenele meteorologice, nici de cele cosmice, nici de cele sociale şi nici de
cele ale comportamentului neaşteptat care se întâlneşte în creaţie, în artă.
Teoria fractalilor a fost formulată de Benoît Mandelbrot, în 1975, şi se ocupă
de neregularitatea formei. Toate formele din natură sunt neregulate. Neregularitatea
se află atât în sistemele mici, cât şi în cele mari. Desigur, o astfel de teorie este
folosită în arhitectură şi în pictură, unde se deschide un univers de forme.
Economia şi finanţele sunt guvernate de această teorie a haosului, chiar dacă
respectivele domenii sunt considerate printre cele mai organizate ale lumii. Nimeni
nu poate să prevadă cu exactitate creşterile economice, evoluţiile de la bursă. Există
mecanisme de autoreglare bazate pe un ansamblu de factori psihologici, sociali şi de
altă natură. Dar ele nu pot fi cunoscute şi prevăzute. Evoluţia preţului petrolului sau
cel al aurului se comportă precum evoluţia populaţiilor.
Francezul Jacques Laskar a demonstrat că însuşi sistemul solar este haotic.
La fiecare 3,5 milioane de ani, distanţa dintre două traiectorii ale unei planete, în
condiţii iniţiale uşor diferite, se dublează. Aceasta face ca traiectoriile planetelor să
fie nedefinibile cu exactitate, atât în trecut, cât şi în viitor.
Toate fenomenele din natură şi din societate – inclusiv războiul – au evoluţii
imprevizibile, deci haotice. Teoria haosului se află însă abia la început, este foarte
complicată şi greu de asimilat, dar, fără îndoială, ea va oferi instrumente foarte utile
şi benefice în cunoaşterea detaliată a fenomenului război.
3. Spre o nouă ordine a conflictualităţii lumii?
Vine, de-acum, vremea asimetriei. Este vorba nu doar de o dimensiune
asimetrică a conflictualităţii de tip militar, ci de un concept care se materializează
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în politici şi strategii pe termen lung, în structuri de forţe, în doctrine, proiecte de
înzestrare, strategii operaţionale etc. Este un fel de întoarcere la Sun Tzî, aşa cum
unii dintre filosofii veacului al XX-lea, în special cei care aparţineau celor două şcoli
axiologice ale timpului – de la Marburg şi de la Baden – au tras semnalul de alarmă
şi au cerut întoarcerea înapoi la Kant.
Întoarcerea la stratageme ţine, într-adevăr, de esenţa asimetriei – lovirea
adversarului prin acţiuni şi mijloace neaşteptate –, dar nu se reduce la aceasta. Toate
politicile şi strategiile care le pun în operă, indiferent din ce parte ar veni şi la ce
spectru s-ar referi, au în vedere o constantă: lovirea prin mijloace adecvate a părţii
adverse, pe cât posibil, în aşa fel încât aceasta să nu poată să reacţioneze semnificativ
şi în timp util. Evident, marile puteri, alianţele, coaliţiile sau alte tipuri de entităţi
tehnologice, informaţionale şi militare vor folosi sistemele ultraperfecţionate de
arme de mare precizie şi armele noi, surprinzătoare, în timp ce grupările şi reţelele
teroriste, gherilele şi alte structuri din spectrul reacţiei la globalizare, democraţie,
economie de piaţă etc. vor face apel la acţiuni ingenioase, cu mijloace simple, în
care omul se va comporta ca o armă, sacrificându-şi uneori chiar şi viaţa pentru a
obţine un anumit efect. Dar acţiunile şi reacţiile asimetrice din spaţiul războiului
(care are deja tendinţe de evoluţie spre dimensiuni şi desfăşurări haotice) trec dincolo
de confruntarea din teatre, creând şi întreţinând o stare de conflictualitate şi chiar de
beligeranţă asimetrică pe termen lung. Această stare are drept scop să vulnerabilizeze
sistemele şi procesele, să creeze diversiuni şi, în cele din urmă, să întreţină un război
de atriţie, cu evoluţii haotice, în spaţiul cunoaşterii.
4. Războiul sfârşitului războiului
Războiul cognitiv se extinde, încet, încet, în toate spaţiile cunoaşterii. Ca un
cancer. Probabil că nu le va cuprinde prea curând pe toate, dar nu suntem foarte siguri
că, în final, nu se va ajunge la metastază, că nu va reuşi. După ritmul în care înaintează,
se pare că nu este prea departe acel moment al dezastrului. Sau al renaşterii. Pentru
că finalitatea unui război, mai ales din spaţiul cunoaşterii, poate fi un dezastru, dar şi
o renaştere, o revigorare esenţială a sistemului sau distrugerea lui pentru a ceda locul
altuia, mai performant. Mai ales în spaţiul foarte fluid al conceptelor.
Războiul este un fenomen care aparţine societăţii oamenilor, este un seism al
ei, care degajează energiile acumulate în timp, care distruge şi revigorează. Acest
fenomen, deşi aparţine oamenilor, tinde să iasă de sub controlul oamenilor, să
evolueze de o manieră imprevizibilă, să devină haotic. Războiul se comportă din ce
în ce mai mult ca un sistem dinamic complex, cu evoluţii nelineare şi imprevizibile.
Adjectivul „haotic” pe care cred că ar trebui să-l asociem şi fenomenului
războiul are cel puţin trei înţelesuri:
- ca evoluţie nelineară şi imprevizibilă a războiului de îndată ce el a fost
declanşat;
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- ca evadare a războiului din principii;
- ca atribut al războaielor viitorului.
În primul caz, este vorba de evoluţia imprevizibilă a războiului, în ceea ce
priveşte succesiunea bătăliilor, rezultatul confruntărilor, pierderile, armele şi efectele.
Această evoluţie haotică nu este nouă. Într-o formă sau alta, în marea lor majoritate,
războaiele, de îndată ce au fost declanşate, s-au desfăşurat predominant haotic, în
sensul că rareori rezultatul a corespuns cu cel planificat, iar efectele au fost altele
decât cele preconizate. Cel mai recent exemplu de evoluţia haotică a războiului îl
reprezintă confruntarea militară din Irak. Dacă, în prima parte a acestei confruntări,
Războiul bazat pe Reţea declanşat de coaliţia condusă de Statele Unite ale Americii
în martie 2003 împotriva armatei dictatorului de la Bagdad, război disproporţionat,
a avut rezultate previzibile, dar şi evoluţii neaşteptate, după ce ostilităţile disimetrice
armată contra armată s-au încheiat, s-au declanşat cele asimetrice, iar confruntarea
din spaţiul irakian a devenit haotică. Nimeni nu poate spune cu precizie cum se va
finaliza această confruntare, întrucât efectele sunt numeroase, în mozaic şi foarte
greu de evaluat şi de prognozat.
În cel de al doilea caz, este vorba nu neapărat de ieşirea războiului din principii,
ci de imposibilitatea aplicării şi impunerii principiilor pe toată durata desfăşurării
acestuia. Principiile nu dispar, dar lor li se asociază evoluţii imprevizibile, în funcţie
de variaţia condiţiilor iniţiale, de dinamica şi complexitatea efectelor.
În cel de al treilea caz, este vorba de imposibilitatea de a prevede cu certitudine
configuraţia şi modul de desfăşurare a războaielor viitoare. Informaţia în timp real,
reţeaua, sistemele de arme şi procesul de globalizare, precum şi evoluţia imprevizibilă
a arsenalelor scot războiul din rigoarea principiilor şi îl aruncă în fluiditatea şi
complexitatea determinărilor imprevizibile.
Este posibil ca, în viitor, războaiele să se desfăşoare în mozaic, prin toate
mijloacele cunoscute sau necunoscute, într-o manieră nelineară şi imprevizibilă.
Apariţia unuia sau altuia dintre războaie va fi haotică, cel puţin în perioada de
preglobalizare.
Concluzii
1. Evoluţia (sau involuţia) războiului, ca fenomen social complex, ca mijloc de
deblocare a unei situaţii strategice, se deplasează, fără îndoială, din ce în ce mai mult
spre starea de haos. Această mişcare spre nedeterminare rezultă, în primul rând, din
deplasarea societăţii spre starea de globalizare şi de iminenţa traversării unei etape
de dezorganizare în vederea unei noi organizări. Coordonatele aceste noi organizări
şi elementele de impact strategic impun o analiză atentă a noilor determinări ale
conflictualităţii şi, prin aceasta, ale războiului. Există, desigur, şi alte determinări ale
transfigurării războiului spre starea de haos, unele care vin din propriile sale izvoare.
2. Chiar dacă termenul de „război haotic” pare un oximoron, războiul fiind
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una dintre cele mai bine organizate activităţi omeneşti, nu încape nicio îndoială că
reconfigurarea acestui străvechi fenomen al conflictualităţii societăţii oamenilor pe noi
coordonate, flexibile, fluide şi greu de determinat – în mare măsură, nedeterminabile
– obligă la reflecţie. El impune o nouă cultură a conflictualităţii. O nouă cultură a
războiului. Orice intrare în haos poate fi, într-un fel, benefică pentru gândire, pentru
reflecţie, inclusiv pentru reflecţia strategică.
3. Noul tip de război, ca război fluid, cu intensităţi diferite, dar integral şi
imprevizibil – de fapt, o reînsumare a unor fractali care au făcut cândva parte dintr-o
arhitectură a unui întreg coerent şi demn – corespunde noului tip de civilizaţie, o
civilizaţie de reţea, în care oamenii vor trăi în văzul lumii şi se vor război înapoia
unor uriaşe cortine cibernetice. Ceea ce, de fapt, ar putea însemna un veritabil sfârşit
al războiului.
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INSTITUTUL DE STUDII DE
SECURITATE AL UNIUNII EUROPENE
Redacţia
Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene ISSUE este o agenţie a
Consiliului, creată în 2002, ca expresie al celui de al doilea pilon al UE – Politica
Externă de Securitate Comună – PESC. Are ca obiective promovarea unei culturi
de securitate europene comune, precum şi pe acela de a contribui la cunoaşterea
şi dezvoltarea PESC, de a genera şi susţine o consistentă dezbatere strategică
europeană. IEUE este o agenţie autonomă, care se bucură de o libertate intelectuală
deplină. ISSUE este un think tank. Elaborează studii şi cercetări în probleme de
securitate necesare şi pertinente pentru UE şi se constituie într-un suport de dezbatere.
Efectuează, de asemenea, analize pentru Consiliul Uniunii Europene şi pentru Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru Afacerile Externe şi Politica de Securitate. ISSUE
este partener al Colegiului European de Securitate şi Apărare.
ISSUE asigură analizarea, cunoaşterea şi înţelegerea problematicii de
securitate în spirit european, prin dubla sa funcţiune dată de statutul său de agenţie.
Funcţia principală a acestui institut este de a contribui la crearea unei
viziuni realiste şi unitare europene în ceea ce priveşte securitatea. Este un institut
al gândirii europene, deci, un institut care gândeşte precum continentul nostru, un
institut care creează gândire europeană în probleme de securitate. Acest institut
contribuie în mod remarcabil la situarea, într-o poziţie corespunzătoare, a Europei
pe scena internaţională, răspunzând prompt necesităţii realizării unei Europe unice
şi unitare, influente şi respectate. O astfel de Europă trebuie să fie capabilă să acorde
ajutor, să genereze securitate, să difuzeze valorile sale în emergenţa unei guvernări
internaţionale adaptate procesului de globalizare. Pentru că unul dintre efectele
acestui complicat proces îl reprezintă creşterea complexităţii şi a interacţiunilor
factorilor determinanţi în dinamica sistemului internaţional. Una dintre sarcinile
ISSUE este tocmai descifrarea acestei complexităţi.
ISSUE a apărut imediat după evenimentele de la 11 septembrie 2001, moment
în care problematica securităţii se punea cu acuitate, nu doar la nivel naţional, ci şi la
nivel mondial. Întrebarea fundamentală care se punea atunci şi se pune şi acum este
următoarea: Cum poate fi prezervată securitatea tuturor fără a afecta deschiderea
popoarelor unele faţă de altele?
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Desigur, există un răspuns, practicat cândva de unele state: izolarea. Pare
foarte simplu ca fiecare să se retragă în sine, să nu se implice în gestionarea
conflictualităţii, pentru a nu fi afectat de conflictualitate, pentru avea pace. Este, oare,
posibil astăzi aşa ceva? Poate fi o ţară protejată, dacă nu se implică în soluţionarea
marilor probleme de securitate ale lumii? Mai poate fi pacea considerată doar ca o
lipsă a conflictului? Putem vorbi de pace sub protecţia armelor şi armatelor? Dar în
absenţa acestora? Cum poate fi evitat conflictul? Dar poate fi el evitat cu adevărat,
când lumea însăşi este conflictuală? Când, în fiecare an, pe planeta Pământ, mor de
foame şi de malnutriţie 45 de milioane de oameni, se poate vorbi, oare, de pace, de
securitate, de prosperitate şi de bunăstare?
Întrebările sunt mult mai numeroase, iar continentul european nu le poate
nici eluda, nici evita. Răspunsurile nu sunt simple. Este nevoie de cunoaşterea
profundă a situaţiei, de analizarea detaliată a componentelor mediului de securitate,
din perspectiva valorilor şi intereselor Uniunii Europene, a noilor realităţi create de
dinamica fără precedent a evoluţiei lumii, a relaţiilor internaţionale, a sistemelor de
provocări, pericole şi ameninţări, a riscului de securitate.
ISSUE are, din perspectivă teoretică, patru obiective principale:
- sprijinirea procesului de clarificare şi de elaborare a Politicii Externe şi de
Securitate Comune a Uniunii Europene (clarificarea la nivel internaţional a viziunii
europene privind marile probleme ale mediului de securitate);
- promovarea unei culturi europene de securitate comună, care transcende
diferenţele culturale şi interesele naţionale;
- îmbogăţirea domeniului dezbateri strategice în Europa;
- apărarea intereselor Uniunii, în cadrul unui interes general, prin elaborarea
de proiecte comune.
În numele finalităţii unicităţii şi unităţii gândirii strategice europene întrun proiect comun, ISSUE nu apără nici un interes naţional şi se bucură, aşa cum
precizam mai sus, de o totală libertate intelectuală.
Activitatea principală a ISSUE constă într-o reflecţie profundă prin care se
urmăreşte realizarea şi promovarea coerenţei şi vizibilităţii intelectuale a Uniunii
Europene.
Funcţiunile şi acţiunile ISSUE se concentrează pe activităţi de analiză,
expertiză şi cercetare.
ISSUE are o dublă funcţiune de reflecţie în cadrul Uniunii Europene:
- funcţia analitică de expertiză, centrată pe dezbateri europene şi transatlantice,
care se prezintă a fi o funcţie publică;
- este un Think tank european, cu funcţie internă, destinat decidenţilor europeni,
centrat pe prospecţiune politică
În plan practic, ISSUE are trei funcţiuni:
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- efectuarea cercetări şi dezbateri asupra problemelor de securitate pertinente
pentru Uniunea Europeană;
- analize prospective pentru Consiliu şi pentru Înaltul Reprezentant al Uniunii
Europene pentru Afacerile Externe şi Politica de Securitate;
- dezvoltarea unui dialog transatlantic pe ansamblul problemelor de securitate.
ISSUE efectuează expertize în cinci mari domenii:
- provocări şi ameninţări: probleme ale terorismului internaţional şi armelorde
distrugere în masă;
- crize şi situaţii regionale;
- multilateralism şi chestiuni globale;
- Uniunea şi rolul său internaţional;
- parteneriate: UE-SUA, Procesul de la Barcelona, Relaţiile cu Rusia
Mai exact, activităţile ISSUE pot fi rezumate la cinci mari domenii: idei,
informaţii critice privind politice externă a Uniunii Europene, expertizăşi cultură
strategică europeană, forum de dezbateri informale, interfaţă între decidenţii politici
şi opinia publică.
Contact :
- Adresa : 43 avenue du Président Wilson, 75775 PARIS CEDEX 16, FRANCE.
- Tel : +33 (0)1 56.89.19.30
- Fax : : +33 (0)1 56.89.19.31
- E-mail : info@iss.europa.eu
- site : www.iss.europa.eu/
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„OCHII NE SPUN”
Ticu Ion lONESCU

O

chii noştri, lumini ce oglindesc lumea, sufletul,
porţi către lăuntrul nostru, pe care, uneori, nici
noi nu ni-l ştim, caută lumina în ochii celorlalţi, în cuvintele
ce spun c-au fost, ce rănesc, ce mângâie, dar judecă, rostesc
sentinţe, călătoresc laolaltă cu astrele…
Titlul acestui volum de versuri1 te-nfioară, te
condamnă la viaţă, la căutare, la călătorii nesfârşite spre
esenţa celor ce ştim, dar mai ales spre ceea ce încă nu ştim
şi, poate, nu vom afla niciodată, atâta timp cât luminile
ochilor noştri vor fi…
Pentru poetul Gheorghe Văduva, lumea privită,
ştiută, iubită, înţeleasă, infinită, tainică, în perpetuă
schimbare, lumea – această creaţie ce se autodezvoltă şi
se află într-un etern proces de feed-back cu sine – rămâne un motiv de admiraţie, de
îngrijorare, de cutremur existenţial.
Fundamental, cuvântul poetului devine sacerdotal: „Tu nu ştii ce n-ai fost,
trăieşti în azi, / În chipul lumii căreia-i zâmbeşti / Şi-n care eşti mereu ce ţie-ţi eşti /
Un foc intens în care vrei să arzi”… („Un chip frumos, o oază-ntr-un pustiu”).
Eternul dialog între el şi ea, nevoia de cunoaştere, de comunicare, de certitudini,
de permanenţă converteşte întregul Univers, în versurile lui Gheorghe Văduva, în a
întemeia eternitatea iubirii, devotamentului omenesc, în timp: „Să laşi acolo timpul
şi timpul tău să-l simţi, / Să pui pe dor un lacăt şi un zăvor pe vis, / Să-nchizi în turnul
umbrei ce-n inimă-ai deschis / Şi-un adevăr cu altul pe zborul tău să-l minţi.”,
spune poetul, găsind soluţii pentru incertitudini şi lecuiri dramatice prin substituirea
adevărului („Zăvor pe vis”).
Metafora, în poezia de faţă, capătă dimensiuni nebănuite, asociind tot ceea ce
cuprinde închipuirea unor stări sufleteşti incomensurabile. Astfel, în „Val de foc”,
tristeţea poetului declanşează dezastre cosmice: „Apa-n foc se recompune, / Soarele
devine umbră, / Zarea-mbracă toga sumbră / Şi nisipul trece-n dune.”
Bogăţia şi ineditul imaginaţiei poetului creează, sugestionează implacabilul
unui „déjà vu”, lipsa de graniţă în elasticitatea expresiei. Astfel, în „Am vrut să văd
cum înfloreşti”, poetul este categoric, rostind: „Când vei afla ce este-n lume lumea,
/ Când vei culege stele din abisuri / Şi adevăr din nevisate visuri, /Vei fi-nţeles censeamnă uscăciunea.” Limbajul, alăturările sistemice ale cuvintelor, imaginile de o
1 Gheorghe Văduva, Sufletul ochilor, Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti 2011
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mare frumuseţe creează, uneori, („Speranţa”) jocuri logice neaşteptate ca: „Ce tristă
este-oglinda câteodată, / Când vrei să vezi în ea ce nu se vede, / Sau doar să crezi că
încă mai poţi crede / Ce n-ai crezut c-ai crede vreodată!”
O adevărată „mare de cuvinte”, cartea poetului Gheorghe Văduva pare
nesfârșită, ideile, cuvintele, imaginile, se nasc unele înlăuntrul celorlalte, devin părţi
ale părţilor, redefiniri şi reipostazieri, păstrând înăuntru-le logica, noutatea, precum
paşii unei balerine ce se nasc unii din ceilalţi şi aşa mai departe. Acest mecanism
susţine aserţiunea că poezia este un infinit, dincolo şi dincoace de care există sau
poate exista lumea reală.
Poetul este, în tot şi în toate, conştient, capabil să şteargă distanţele, deţinând
secretul unor complexe metamorfoze ale realităţii. El spune: „Aprind, prin geana
nopţii, în vis, o galaxie, / Mă torc, prin focul sacru, în lumi neparalele / Şi nu ştiu
dacă mâine voi fi un cer cu stele / Sau doar o amintire din ce n-a fost să fie…”
(„Steaua de veghe”).
Poetul transmite, rareori, sentimentul singurătăţii, unicităţii, inevitabilului cu
un bisturiu care acţionează automat: „Sunt singur ca un val într-un ocean / Şi nu ştiu
ce viteză voi atinge, / Nici locu-n care singur voi ajunge, / Când mă voi sparge de
vreun ţărm viran”.
Călătoria în această lume, în această lumină, în acest necuprins al tuturor
lucrurilor, în imposibilul galactic, pe coordonatele imaginarului poetic poate
continua. Poetul rămâne continuu, frumos, trist, exuberant, iubitor de oameni, rob al
metaforelor inedite, cuminecat în creuzetul umanului.
Închei încercarea de a-l surprinde pe unul dintre minunaţii noştri poeţi şi
prieteni, fără pretenţia că am stabilit în mod categorial dimensiuni ale creaţiei sale.
Închei cu bucuria că am putut călători alături de „o altă lume” creată de poet.
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Resolution 1929 (2010)
Adopted by the Security Council at its
6335th meeting, on 9 June 2010
United Nations S/RES/1929 (2010)
Security Council Distr.: General
9 June 2010
10-39679 (E)
The Security Council,
Recalling the Statement of its President, S/PRST/2006/15, and its resolutions 1696 (2006),
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), and 1887 (2009) and reaffirming their
provisions,
Reaffirming its commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the
need for all States Party to that Treaty to comply fully with all their obligations, and recalling
the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to develop research,
production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,
Recalling the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2006/14), which states that
a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to global non-proliferation efforts and
to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including
their means of delivery,
Noting with serious concern that, as confirmed by the reports of 27 February 2006
(GOV/2006/15), 8 June 2006 (GOV/2006/38), 31 August 2006 (GOV/2006/53), 14 November
2006 (GOV/2006/64), 22 February 2007 (GOV/2007/8), 23 May 2007 (GOV/2007/122),
30 August 2007 (GOV/2007/48), 15 November 2007 (GOV/2007/58), 22 February 2008
(GOV/2008/4), 26 May 2008 (GOV/2008/115), 15 September 2008 (GOV/2008/38),
19 November 2008 (GOV/2008/59), 19 February 2009 (GOV/2009/8), 5 June 2009
(GOV/2009/35), 28 August 2009 (GOV/2009/55), 16 November 2009 (GOV/2009/74), 18
February 2010 (GOV/2010/10) and 31 May 2010 (GOV/2010/28) of the Director General of
the International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran has not established full and sustained
suspension of all enrichment-related and reprocessing activities and heavy water-related
projects as set out in resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) nor
resumed its cooperation with the IAEA under the Additional Protocol, nor cooperated with
the IAEA in connection with the remaining issues of concern, which need to be clarified to
exclude the possibility of military dimensions of Iran’s nuclear programme, nor taken the
other steps required by the IAEA Board of Governors, nor complied with the provisions of
Security Council resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) and
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which are essential to build confidence, and deploring Iran’s refusal to take these steps,
Reaffirming that outstanding issues can be best resolved and confidence built in the exclusively
peaceful nature of Iran’s nuclear programme by Iran responding positively to all the calls
which the Council and the IAEA Board of Governors have made on Iran, Noting with serious
concern the role of elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, also known
as “Army of the Guardians of the Islamic Revolution”), including those specified in Annex
D and E of resolution 1737 (2006), Annex I of resolution 1747 (2007) and Annex II of this
resolution, in Iran’s proliferation sensitive nuclear activities and the development of nuclear
weapon delivery systems,
Noting with serious concern that Iran has constructed an enrichment facility at Qom in breach
of its obligations to suspend all enrichment-related activities, and that Iran failed to notify
it to the IAEA until September 2009, which is inconsistent with its obligations under the
Subsidiary Arrangements to its Safeguards Agreement,
Also noting the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2009/82), which urges Iran
to suspend immediately construction at Qom, and to clarify the facility’s purpose, chronology
of design and construction, and calls upon Iran to confirm, as requested by the IAEA, that it
has not taken a decision to construct, or authorize construction of, any other nuclear facility
which has as yet not been declared to the IAEA,
Noting with serious concern that Iran has enriched uranium to 20 per cent, and did so without
notifying the IAEA with sufficient time for it to adjust the existing safeguards procedures,
Noting with concern that Iran has taken issue with the IAEA’s right to verify design information
which had been provided by Iran pursuant to the modified Code 3.1, and emphasizing that in
accordance with Article 39 of Iran’s Safeguards Agreement Code 3.1 cannot be modified nor
suspended unilaterally and that the IAEA’s right to verify design information provided to it is
a continuing right, which is not dependent on the stage of construction of, or the presence of
nuclear material at, a facility,
Reiterating its determination to reinforce the authority of the IAEA, strongly supporting the
role of the IAEA Board of Governors, and commending the IAEA for its efforts to resolve
outstanding issues relating to Iran’s nuclear programme,
Expressing the conviction that the suspension set out in paragraph 2 of resolution 1737 (2006)
as well as full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board
of Governors would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran’s
nuclear programme is for exclusively peaceful purposes,
Emphasizing the importance of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution
guaranteeing that Iran’s nuclear programme is exclusively for peaceful purposes and noting
in this regard the efforts of Turkey and Brazil towards an agreement with Iran on the Tehran
Research Reactor that could serve as a confidence-building measure,
Emphasizing also, however, in the context of these efforts, the importance of Iran addressing
the core issues related to its nuclear programme, Stressing that China, France, Germany, the
Russian Federation, the United Kingdom and the United States are willing to take further
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concrete measures on exploring an overall strategy of resolving the Iranian nuclear issue
through negotiation on the basis of their June 2006 proposals (S/2006/521) and their June
2008 proposals (INFCIRC/730), and noting the confirmation by these countries that once the
confidence of the international community in the exclusively peaceful nature of Iran’s nuclear
programme is restored it will be treated in the same manner as that of any Non-Nuclear
Weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,
Welcoming the guidance issued by the Financial Action Task Force (FATF) to assist States
in implementing their financial obligations under resolutions 1737 (2006) and 1803 (2008),
and recalling in particular the need to exercise vigilance over transactions involving Iranian
banks, including the Central Bank of Iran, so as to prevent such transactions contributing to
proliferation-sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon delivery
systems,
Recognizing that access to diverse, reliable energy is critical for sustainable growth and
development, while noting the potential connection between Iran’s revenues derived from its
energy sector and the funding of Iran’s proliferationsensitive nuclear activities, and further
noting that chemical process equipment and materials required for the petrochemical industry
have much in common with those required for certain sensitive nuclear fuel cycle activities,
Having regard to States’ rights and obligations relating to international trade,
Recalling that the law of the sea, as reflected in the United Nations Convention on the Law of
the Sea (1982), sets out the legal framework applicable to ocean activities,
Calling for the ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty by Iran at an early
date,
Determined to give effect to its decisions by adopting appropriate measures to persuade Iran
to comply with resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) and
with the requirements of the IAEA, and also to constrain Iran’s development of sensitive
technologies in support of its nuclear and missile programmes, until such time as the Security
Council determines that the objectives of these resolutions have been met,
Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme and mindful
of its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of
international peace and security,
Stressing that nothing in this resolution compels States to take measures or actions exceeding
the scope of this resolution, including the use of force or the threat of force,
Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1. Affirms that Iran has so far failed to meet the requirements of the IAEA Board of Governors
and to comply with resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008);
2. Affirms that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board
of Governors in its resolutions GOV/2006/14 and GOV/2009/82, which are essential to
build confidence in the exclusively peaceful purpose of its nuclear programme, to resolve
outstanding questions and to address the serious concerns raised by the construction of an
268

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
enrichment facility at Qom in breach of its obligations to suspend all enrichment-related
activities, and, in this context, further affirms its decision that Iran shall without delay take
the steps required in paragraph 2 of resolution 1737 (2006);
3. Reaffirms that Iran shall cooperate fully with the IAEA on all outstanding issues, particularly
those which give rise to concerns about the possible military dimensions of the Iranian nuclear
programme, including by providing access without delay to all sites, equipment, persons and
documents requested by the IAEA, and stresses the importance of ensuring that the IAEA
have all necessary resources and authority for the fulfilment of its work in Iran;
4. Requests the Director General of the IAEA to communicate to the Security Council all his
reports on the application of safeguards in Iran;
5. Decides that Iran shall without delay comply fully and without qualification with its
IAEA Safeguards Agreement, including through the application of modified Code 3.1 of
the Subsidiary Arrangement to its Safeguards Agreement, calls upon Iran to act strictly in
accordance with the provisions of the Additional Protocol to its IAEA Safeguards Agreement
that it signed on 18 December 2003, calls upon Iran to ratify promptly the Additional Protocol,
and reaffirms that, in accordance with Articles 24 and 39 of Iran’s Safeguards Agreement,
Iran’s Safeguards Agreement and its Subsidiary Arrangement, including modified Code 3.1,
cannot be amended or changed unilaterally by Iran, and notes that there is no mechanism in
the Agreement for the suspension of any of the provisions in the Subsidiary Arrangement;
6. Reaffirms that, in accordance with Iran’s obligations under previous resolutions to suspend
all reprocessing, heavy water-related and enrichment-related activities, Iran shall not begin
construction on any new uranium-enrichment, reprocessing, or heavy water-related facility
and shall discontinue any ongoing construction of any uranium-enrichment, reprocessing, or
heavy water-related facility;
7. Decides that Iran shall not acquire an interest in any commercial activity in another State
involving uranium mining, production or use of nuclear materials and technology as listed in
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, in particular uraniumenrichment and reprocessing activities, all
heavy-water activities or technologyrelated to ballistic missiles capable of delivering nuclear
weapons, and further decides that all States shall prohibit such investment in territories
under their jurisdiction by Iran, its nationals, and entities incorporated in Iran or subject to its
jurisdiction, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities
owned or controlled by them;
8. Decides that all States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Iran,
from or through their territories or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction,
or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of any
battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack
helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United
Nations Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts, or items as
determined by the Security Council or the Committee established pursuant to resolution 1737
(2006) (“the Committee”), decides further that all States shall prevent the provision to Iran
by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources
or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, provision,
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manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel, and, in this context, calls
upon all States to exercise vigilance and restraint over the supply, sale, transfer, provision,
manufacture and use of all other arms and related materiel;
9. Decides that Iran shall not undertake any activity related to ballistic missiles capable of
delivering nuclear weapons, including launches using ballistic missile technology, and that
States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical
assistance to Iran related to such activities;
10. Decides that all States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit
through their territories of individuals designated in Annex C, D and E of resolution 1737
(2006), Annex I of resolution 1747 (2007), Annex I of resolution 1803 (2008) and Annexes I
and II of this resolution, or by the Security Council or the Committee pursuant to paragraph
10 of resolution 1737 (2006), except where such entry or transit is for activities directly
related to the provision to Iran of items in subparagraphs 3(b)(i) and (ii) of resolution 1737
(2006) in accordance with paragraph 3 of resolution 1737 (2006), underlines that nothing
in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory, and
decides that the measures imposed in this paragraph shall not apply when the Committee
determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian
need, including religious obligations, or where the Committee concludes that an exemption
would otherwise further the objectives of this resolution, including where Article XV of the
IAEA Statute is engaged;
11. Decides that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737
(2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I of this resolution
and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities
owned or controlled by them, including through illicit means, and to any individuals and
entities determined by the Council or the Committee to have assisted designated individuals
or entities in evading sanctions of, or in violating the provisions of, resolutions 1737 (2006),
1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;
12. Decides that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737
(2006) shall apply also to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, also known as
“Army of the Guardians of the Islamic Revolution”) individuals and entities specified in
Annex II, and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and
to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and calls upon all
States to exercise vigilance over those transactions involving the IRGC that could contribute
to Iran’s proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon
delivery systems;
13. Decides that for the purposes of the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7
of resolution 1737 (2006), the list of items in S/2006/814 shall be superseded by the list of
items in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 and INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, and any further items
if the State determines that they could contribute to enrichment-related, reprocessing or
heavy water-related activities or to the development of nuclear weapon delivery systems, and
further decides that for the purposes of the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7
of resolution 1737 (2006), the list of items contained in S/2006/815 shall be superseded by
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the list of items contained in S/2010/263;
14. Calls upon all States to inspect, in accordance with their national authorities and
legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant
international civil aviation agreements, all cargo to and from Iran, in their territory, including
seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds
to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited
by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007),
paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, for the purpose
of ensuring strict implementation of those provisions;
15. Notes that States, consistent with international law, in particular the law of the sea, may
request inspections of vessels on the high seas with the consent of the flag State, and calls
upon all States to cooperate in such inspections if there is information that provides reasonable
grounds to believe the vessel is carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is
prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747
(2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, for the
purpose of ensuring strict implementation of those provisions;
16. Decides to authorize all States to, and that all States shall, seize and dispose of (such
as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than
the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer, or export
of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of
resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this
resolution that are identified in inspections pursuant to paragraphs 14 or 15 of this resolution,
in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council
resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT,
and decides further that all States shall cooperate in such efforts;
17. Requires any State, when it undertakes an inspection pursuant to paragraphs 14 or 15 above
to submit to the Committee within five working days an initial written report containing, in
particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections and
whether or not cooperation was provided, and, if items prohibited for transfer are found,
further requires such States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written
report containing relevant details on the inspection, seizure and disposal, and relevant details
of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if
this information is not in the initial report;
18. Decides that all States shall prohibit the provision by their nationals or from their territory
of bunkering services, such as provision of fuel or supplies, or other servicing of vessels, to
Iranian-owned or -contracted vessels, including chartered vessels, if they have information
that provides reasonable grounds to believe they are carrying items the supply, sale, transfer,
or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph
5 of 7 resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of
this resolution, unless provision of such services is necessary for humanitarian purposes or
until such time as the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, and
underlines that this paragraph is not intended to affect legal economic activities;
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19. Decides that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737
(2006) shall also apply to the entities of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
as specified in Annex III and to any person or entity acting on their behalf or at their direction,
and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, or determined by
the Council or the Committee to have assisted them in evading the sanctions of, or in violating
the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;
20. Requests all Member States to communicate to the Committee any information available
on transfers or activity by Iran Air’s cargo division or vessels owned or operated by the Islamic
Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) to other companies that may have been undertaken
in order to evade the sanctions of, or in violation of the provisions of, resolutions 1737 (2006),
1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution, including renaming or re-registering of aircraft,
vessels or ships, and requests the Committee to make that information widely available;
21. Calls upon all States, in addition to implementing their obligations pursuant to resolutions
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, to prevent the provision of
financial services, including insurance or re-insurance, or the transfer to, through, or from
their territory, or to or by their nationals or entities organized under their laws (including
branches abroad), or persons or financial institutions in their territory, of any financial or other
assets or resources if they have information that provides reasonable grounds to believe that
such services, assets or resources could contribute to Iran’s proliferation-sensitive nuclear
activities, or the development of nuclear weapon delivery systems, including by freezing
any financial or other assets or resources on their territories or that hereafter come within
their territories, or that are subject to their jurisdiction or that hereafter become subject to
their jurisdiction, that are related to such programmes or activities and applying enhanced
monitoring to prevent all such transactions in accordance with their national authorities and
legislation;
22. Decides that all States shall require their nationals, persons subject to their jurisdiction and
firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when
doing business with entities incorporated in Iran or subject to Iran’s jurisdiction, including
those of the IRGC and IRISL, and any individuals or entities acting on their behalf or at
their direction, and entities owned or controlled by them, including through illicit means, if
they have information that provides reasonable grounds to believe that such business could
contribute to Iran’s proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear
weapon delivery systems or to violations of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) or this resolution;
23. Calls upon States to take appropriate measures that prohibit in their territories the opening
of new branches, subsidiaries, or representative offices of Iranian banks, and also that
prohibit Iranian banks from establishing new joint ventures, taking an ownership interest in
or establishing or maintaining correspondent relationships with banks in their jurisdiction to
prevent the provision of financial services if they have information that provides reasonable
grounds to believe that these activities could contribute to Iran’s proliferation-sensitive
nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;
24. Calls upon States to take appropriate measures that prohibit financial institutions within
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their territories or under their jurisdiction from opening representative offices or subsidiaries
or banking accounts in Iran if they have information that provides reasonable grounds to
believe that such financial services could contribute to Iran’s proliferation-sensitive nuclear
activities or the development of nuclear weapon delivery systems;
25. Deplores the violations of the prohibitions of paragraph 5 of resolution 1747 (2007)
that have been reported to the Committee since the adoption of resolution 1747 (2007), and
commends States that have taken action to respond to these violations and report them to the
Committee;
26. Directs the Committee to respond effectively to violations of the measures decided in
resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, and recalls that the
Committee may designate individuals and entities who have assisted designated persons or
entities in evading sanctions of, or in violating the provisions of, these resolutions;
27. Decides that the Committee shall intensify its efforts to promote the full implementation
of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, including through
a work programme covering compliance, investigations, outreach, dialogue, assistance and
cooperation, to be submitted to the Council within forty-five days of the adoption of this
resolution;
28. Decides that the mandate of the Committee as set out in paragraph 18 of resolution
1737 (2006), as amended by paragraph 14 of resolution 1803 (2008), shall also apply to
the measures decided in this resolution, including to receive reports from States submitted
pursuant to paragraph 17 above;
29. Requests the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation
with the Committee, a group of up to eight experts (“Panel of Experts”), under the direction
of the Committee, to carry out the following tasks: (a) assist the Committee in carrying out
its mandate as specified in paragraph 18 of resolution 1737 (2006) and paragraph 28 of this
resolution; (b) gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations
bodies and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in
resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, in particular incidents
of non-compliance; (c) make recommendations on actions the Council, or the Committee or
State, may consider to improve implementation of the relevant measures; and (d) provide to
the Council an interim report on its work no later than 90 days after the Panel’s appointment,
and a final report to the Council no later than 30 days prior to the termination of its mandate
with its findings and recommendations;
30. Urges all States, relevant United Nations bodies and other interested parties, to cooperate
fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information
at their disposal on the implementation of the measures decided in resolutions 1737 (2006),
1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;
31. Calls upon all States to report to the Committee within 60 days of the adoption of this
resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24;
32. Stresses the willingness of China, France, Germany, the Russian Federation, the United
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Kingdom and the United States to further enhance diplomatic efforts to promote dialogue
and consultations, including to resume dialogue with Iran on the nuclear issue without
preconditions, most recently in their meeting with Iran in Geneva on 1 October 2009,
with a view to seeking a comprehensive, longterm and proper solution of this issue on the
basis of the proposal made by China, France, Germany, the Russian Federation, the United
Kingdom and the United States on 14 June 2008, which would allow for the development of
relations and wider cooperation with Iran based on mutual respect and the establishment of
international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran’s nuclear programme and,
inter alia, starting formal negotiations with Iran on the basis of the June 2008 proposal, and
acknowledges with appreciation that the June 2008 proposal, as attached in Annex IV to this
resolution, remains on the table;
33. Encourages the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and
Security Policy to continue communication with Iran in support of political and diplomatic
efforts to find a negotiated solution, including relevant proposals by China, France, Germany,
the Russian Federation, the United Kingdom and the United States with a view to create
necessary conditions for resuming talks, and encourages Iran to respond positively to such
proposals;
34. Commends the Director General of the IAEA for his 21 October 2009 proposal of a draft
Agreement between the IAEA and the Governments of the Republic of France, the Islamic
Republic of Iran and the Russian Federation for Assistance in Securing Nuclear Fuel for a
Research Reactor in Iran for the Supply of Nuclear Fuel to the Tehran Research Reactor,
regrets that Iran has not responded constructively to the 21 October 2009 proposal, and
encourages the IAEA to continue exploring such measures to build confidence consistent
with and in furtherance of the Council’s resolutions;
35. Emphasizes the importance of all States, including Iran, taking the necessary measures
to ensure that no claim shall lie at the instance of the Government of Iran, or of any person
or entity in Iran, or of persons or entities designated pursuant to resolution 1737 (2006) and
related resolutions, or any person claiming through or for the benefit of any such person
or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was
prevented by reason of the measures imposed by resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) and this resolution;
36. Requests within 90 days a report from the Director General of the IAEA on whether Iran
has established full and sustained suspension of all activities mentioned in resolution 1737
(2006), as well as on the process of Iranian compliance with all the steps required by the
IAEA Board of Governors and with other provisions of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008) and of this resolution, to the IAEA Board of Governors and in parallel to the
Security Council for its consideration;
37. Affirms that it shall review Iran’s actions in light of the report referred to in paragraph 36
above, to be submitted within 90 days, and: (a) that it shall suspend the implementation of
measures if and for so long as Iran suspends all enrichmentrelated and reprocessing activities,
including research and development, as verified by the IAEA, to allow for negotiations
in good faith in order to reach an early and mutually acceptable outcome; (b) that it shall
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terminate the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6, 7 and 12 of resolution 1737 (2006),
as well as in paragraphs 2, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1747 (2007), paragraphs 3, 5, 7, 8, 9,
10 and 11 of resolution 1803 (2008), and in paragraphs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24 above, as soon as it determines, following receipt of the report
referred to in the paragraph above, that Iran has fully complied with its obligations under the
relevant resolutions of the Security Council and met the requirements of the IAEA Board of
Governors, as confirmed by the IAEA Board of Governors; (c) that it shall, in the event that
the report shows that Iran has not complied with resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter
VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and
the requirements of the IAEA, and underlines that further decisions will be required should
such additional measures be necessary;
38. Decides to remain seized of the matter.
Annex I
Individuals and entities involved in nuclear or ballistic missile activities
Entities
1. Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex sought temperature controllers
which may be used in nuclear research and operational/production facilities. Amin Industrial
Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, the Defense Industries Organization
(DIO), which was designated in resolution 1737 (2006).
Location: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd.,
Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran
A.K.A.: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company
2. Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) manufacturers and
services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns
and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid
Industries Complex.
Location: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O.
Box 19585/777, Tehran, Iran
3. Defense Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science
Research Center (DTSRC) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Iran’s Ministry
of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), which oversees Iran’s defence R&D,
production, maintenance, exports, and procurement.
Location: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran
4. Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) supplies
elements to Iran’s ballistic missile program.
5. Farasakht Industries: Farasakht Industries is owned or controlled by, or act on behalf of,
the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL.
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Location: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr,
Esfahan, Iran
6. First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or
acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds
of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.
Location: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan
Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889
(Malaysia)
7. Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled
by, or acts on behalf of, the DIO.
Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of
Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;
Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran
Cross Rd., Tehran, Iran
8. M. Babaie Industries: M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi
Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of Iran’s Aerospace
Industries Organization (AIO). AIO controls the missile organizations Shahid Hemmat
Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), both of which were
designated in resolution 1737 (2006).
Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran
9. Malek Ashtar University: A subordinate of the DTRSC within MODAFL. This includes
research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA
inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of
this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran’s
nuclear program.
Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran
10. Ministry of Defense Logistics Export: Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)
sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution
1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel.
Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan
Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran
11. Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) is owned or
controlled by, or acts on behalf of, SHIG.
Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran A.K.A.: 3MG
12. Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company
(MITEC) is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak.
MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor.
Location: Arak, Iran
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A.K.A.: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye
Novin
13. Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: The Nuclear Research Center
for Agriculture and Medicine (NFRPC) is a large research component of the Atomic Energy
Organization of Iran (AEOI), which was designated in resolution 1737 (2006). The NFRPC
is AEOI’s center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related
activities.
Location: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran
A.K.A.: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural
and Medical Research Center
14. Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation is
owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG.
Location: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran
15. Sabalan Company: Sabalan is a cover name for SHIG. Location: Damavand Tehran
Highway, Tehran, Iran
16. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO is a cover name
for SHIG.
Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
17. Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries is owned or controlled by, or act
on behalf of, SBIG.
Location: Tehran, Iran
18. Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts
on behalf of, SBIG.
Location: Southeast Tehran, Iran
A.K.A.: Shahid Sattari Group Equipment Industries
19. Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is owned
or controlled by, or acts on behalf of, the DIO.
Location: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad
Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei
Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran
20. Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) is a subordinate of DIO.
Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran
21. Tiz Pars: Tiz Pars is a cover name for SHIG. Between April and July 2007, Tiz Pars
attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a
material contribution to Iran’s missile program, on behalf of SHIG.
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Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
22. Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) is a subordinate of DIO.
Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588,
Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft
Road, Yazd, Iran
A.K.A.: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of
Yazd Ammunition and Metallurgy Industries
Individuals
Javad Rahiqi: Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear
Technology Center (additional information: DOB: 24 April 1954; POB: Marshad).
Annex II
Entities owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Revolutionary Guard
Corps
1. Fater (or Faater) Institute: Khatam al-Anbiya (KAA) subsidiary. Fater has worked with
foreign suppliers, likely on behalf of other KAA companies on IRGC projects in Iran.
2. Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem is owned or controlled by
KAA.
3. Ghorb Karbala: Ghorb Karbala is owned or controlled by KAA.
4. Ghorb Nooh: Ghorb Nooh is owned or controlled by KAA
5. Hara Company: Owned or controlled by Ghorb Nooh.
6. Imensazan Consultant Engineers Institute: Owned or controlled by, or acts on behalf
of, KAA.
7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction
Headquarters (KAA) is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military
construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of
work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily
involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow.
8. Makin: Makin is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary
of KAA.
9. Omran Sahel: Owned or controlled by Ghorb Nooh.
10. Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish is owned or controlled by or acting on behalf of
KAA.
11. Rah Sahel: Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
12. Rahab Engineering Institute: Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of
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KAA, and is a subsidiary of KAA.
13. Sahel Consultant Engineers: Owned or controlled by Ghorb Nooh.
14. Sepanir: Sepanir is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
15. Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company is owned or controlled
by or acting on behalf of KAA.

Annex III
Entities owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping
Lines (IRISL)
1. Irano Hind Shipping Company
Location: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Valie-Asr Ave.,
Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave.,
Tehran 1A001, Iran
2. IRISL Benelux NV
Location: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531
(Belgium)
3. South Shipping Line Iran (SSL)
Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham
Farahani St., Tehran, Iran

Annex IV
Proposal to the Islamic Republic of Iran by China, France, Germany, the Russian
Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United
States of America and the European Union
Presented to the Iranian authorities on 14 June 2008 Teheran
Possible Areas of Cooperation with Iran
In order to seek a comprehensive, long-term and proper solution of the Iranian nuclear issue
consistent with relevant UN Security Council resolutions and building further upon the
proposal presented to Iran in June 2006, which remains on the table, the elements below
are proposed as topics for negotiations between China, France, Germany, Iran, Russia, the
United Kingdom, and the United States, joined by the High Representative of the European
Union, as long as Iran verifiably suspends its enrichment-related and reprocessing activities,
pursuant to OP 15 and OP 19(a) of UNSCR 1803. In the perspective of such negotiations, we
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also expect Iran to heed the requirements of the UNSC and the IAEA. For their part, China,
France, Germany, Russia, the United Kingdom, the United States and the European Union
High Representative state their readiness:
to recognize Iran’s right to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful
purposes in conformity with its NPT obligations;
to treat Iran’s nuclear programme in the same manner as that of any Non-nuclear Weapon
State Party to the NPT once international confidence in the exclusively peaceful nature of
Iran’s nuclear programme is restored.
Nuclear Energy
– Reaffirmation of Iran’s right to nuclear energy for exclusively peaceful purposes in
conformity with its obligations under the NPT.
– Provision of technological and financial assistance necessary for Iran’s peaceful use of
nuclear energy, support for the resumption of technical cooperation projects in Iran by the
IAEA.
– Support for construction of LWR based on state-of-the-art technology.
– Support for R&D in nuclear energy as international confidence is gradually restored.
– Provision of legally binding nuclear fuel supply guarantees.
– Cooperation with regard to management of spent fuel and radioactive waste.
Political
– Improving the six countries’ and the EU’s relations with Iran and building up mutual trust.
– Encouragement of direct contact and dialogue with Iran.
– Support Iran in playing an important and constructive role in international affairs.
– Promotion of dialogue and cooperation on non-proliferation, regional security and
stabilization issues.
– Work with Iran and others in the region to encourage confidence-building measures and
regional security.
– Establishment of appropriate consultation and cooperation mechanisms.
– Support for a conference on regional security issues.
– Reaffirmation that a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to nonproliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass
destruction, including their means of delivery.
– Reaffirmation of the obligation under the UN Charter to refrain in their international relations
from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any
State or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.
– Cooperation on Afghanistan, including on intensified cooperation in the fight against
280

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
drug trafficking, support for programmes on the return of Afghan refugees to Afghanistan;
cooperation on reconstruction of Afghanistan; cooperation on guarding the Iran-Afghan
border.
Economic
Steps towards the normalization of trade and economic relations, such as improving Iran’s
access to the international economy, markets and capital through practical support for full
integration into international structures, including the World Trade Organization, and to
create the framework for increased direct investment in Iran and trade with Iran.
Energy Partnership
Steps towards the normalization of cooperation with Iran in the area of energy: establishment
of a long-term and wide-ranging strategic energy partnership between Iran and the European
Union and other willing partners, with concrete and practical applications/measures.
Agriculture
– Support for agricultural development in Iran. Facilitation of Iran’s complete self-sufficiency
in food through cooperation in modern technology.
Environment, Infrastructure
– Civilian Projects in the field of environmental protection, infrastructure, science and
technology, and high-tech:
– Development of transport infrastructure, including international transport corridors.
– Support for modernization of Iran’s telecommunication infrastructure, including by possible
removal of relevant export restrictions.
Civil Aviation
– Civil aviation cooperation, including the possible removal of restrictions on manufacturers
exporting aircraft to Iran:
– Enabling Iran to renew its civil aviation fleet;
– Assisting Iran to ensure that Iranian aircraft meet international safety standards.
Economic, social and human development/humanitarian issues
– Provide, as necessary, assistance to Iran’s economic and social development and
humanitarian need.
– Cooperation/technical support in education in areas of benefit to Iran:
– Supporting Iranians to take courses, placements or degrees in areas such as civil engineering,
agriculture and environmental studies;
– Supporting partnerships between Higher Education Institutions e.g. public health, rural
livelihoods, joint scientific projects, public administration, history and philosophy.
– Cooperation in the field of development of effective emergency response capabilities (e.g.
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seismology, earthquake research, disaster control etc.).
– Cooperation within the framework of a “dialogue among civilizations”.
Implementation mechanism
– Constitution of joint monitoring groups for the implementation of a future agreement.
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REGULAMENTUL (UE) NR. 961/2010 AL
CONSILIULUI
din 25 octombrie 2010 privind măsuri
restrictive împotriva Iranului și de
abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 423/2007
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
215,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind
măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC ( 1 ),
având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,
întrucât:
(1) La 26 iulie 2010, Consiliul a aprobat Decizia 2010/413/PESC care confirmă
măsurile restrictive adoptate începând cu 2007 și prevede măsuri restrictive suplimentare
împotriva Republicii Islamice Iran („Iran”) pentru a se conforma Rezoluției 1929 (2010)
a Consiliului de Securitate al ONU, precum și măsurilor de însoțire, conform solicitării
Consiliului European din declarația sa din 17 iunie 2010.
(2) Aceste măsuri restrictive includ, în special, restricții suplimentare privind comerțul
cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și cu echipamente care ar putea fi folosite
în scopul represiunii interne, restricții privind comerțul cu echipamente și tehnologii-cheie
destinate industriei iraniene a petrolului și gazelor și privind investițiile în acest domeniu,
restricții asupra investițiilor iraniene în domeniul extracției uraniului și în industria nucleară,
restricții privind transferurile de fonduri către și din Iran, restricții referitoare la sectorul
bancar iranian, restricții privind accesul Iranului pe piețele de asigurări și obligațiuni ale
Uniunii, precum și restricții privind furnizarea anumitor servicii navelor și aeronavelor de
marfă iraniene.
(3) Decizia 2010/413/PESC a prevăzut, de asemenea, categorii suplimentare de
persoane care urmează să facă
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
215,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind
măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC ( 1 ),
având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,
întrucât:
(1) La 26 iulie 2010, Consiliul a aprobat Decizia 2010/413/PESC care confirmă
măsurile restrictive adoptate începând cu 2007 și prevede măsuri restrictive suplimentare
împotriva Republicii Islamice Iran („Iran”) pentru a se conforma Rezoluției 1929 (2010)
a Consiliului de Securitate al ONU, precum și măsurilor de însoțire, conform solicitării
Consiliului European din declarația sa din 17 iunie 2010.
(2) Aceste măsuri restrictive includ, în special, restricții suplimentare privind comerțul
cu produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și cu echipamente care ar putea fi folosite
în scopul represiunii interne, restricții privind comerțul cu echipamente și tehnologii-cheie
destinate industriei iraniene a petrolului și gazelor și privind investițiile în acest domeniu,
restricții asupra investițiilor iraniene în domeniul extracției uraniului și în industria nucleară,
restricții privind transferurile de fonduri către și din Iran, restricții referitoare la sectorul
bancar iranian, restricții privind accesul Iranului pe piețele de asigurări și obligațiuni ale
Uniunii, precum și restricții privind furnizarea anumitor servicii navelor și aeronavelor de
marfă iraniene.
(3) Decizia 2010/413/PESC a prevăzut, de asemenea, categorii suplimentare de
persoane care urmează să facă
obiectul înghețării fondurilor și resurselor economice și alte câteva modificări tehnice
ale măsurilor existente.
(4) Aceste măsuri intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene
și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii
economici din toate statele membre, este necesar să se adopte o legislație la nivelul Uniunii
pentru punerea lor în aplicare în Uniune.
(5) Regulamentul (CE) nr. 423/2007 din 19 aprilie 2007 privind măsuri restrictive
împotriva Iranului ( 2 ) a prevăzut măsurile restrictive adoptate de Uniune ca urmare a Poziției
comune 2007/140/PESC ( 3 ). Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar
trebui abrogat în întregime și înlocuit de prezentul regulament.
(6) Măsurile restrictive revizuite privind produsele cu dublă utilizare ar trebui să vizeze
toate produsele și tehnologiile cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al
Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor,
transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ( 4 ), cu
excepția anumitor produse încadrate în categoria 5 din aceasta. Cu toate acestea, produsele
din categoria 5 care se referă la tehnologia nucleară și a rachetelor și care fac în prezent
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obiectul unei interdicții în ceea ce privește transferul lor către și dinspre Iran, ar trebui să
rămână supuse interdicției. În plus, ar trebui să se impună o interdicție și asupra transferului
către și dinspre Iran de anumite produse și tehnologii care au fost supuse anterior condiției
privind existența unei autorizații prealabile în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul
(CE) nr. 423/2007.
(7) Pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a interdicției asupra vânzării,
furnizării, transferului sau exportului către Iran de anumite echipamente sau tehnologii-cheie
care ar putea fi utilizate în sectoare esențiale ale industriei iraniene a petrolului și gazelor
naturale, ar trebui să se furnizeze o listă a acestor echipamente și tehnologii-cheie.
(8) De asemenea, pentru a fi eficace, restricțiile privind investițiile în sectorul
iranian al petrolului și gazelor naturale ar trebui să vizeze anumite activități-cheie, precum
serviciile de transport în angro al gazelor în scopul tranzitului sau al livrării către rețele direct
interconectate și, din același motiv, ar trebui să se aplice întreprinderilor comune, precum și
altor forme de asociere și cooperare cu Iranul din sectorul transportului gazelor naturale.
(9) Măsurile restrictive nu ar trebui să afecteze importul sau exportul de petrol sau
gaze din și către Iran, inclusiv îndeplinirea obligațiilor de plată legate de astfel de operații de
import sau export.
(10) Asigurarea eficacității restricțiilor asupra investițiilor iraniene în Uniune
necesită adoptarea de măsuri pentru a interzice persoanelor fizice sau juridice, entităților și
organismelor aflate sub jurisdicția statelor membre să permită sau să autorizeze astfel de
investiții.
(11) Se interzice, pe baza obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice
ale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) și ale entităților desemnate deținute sau
controlate de către IRISL, încărcarea și descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau
navlosite de către IRISL sau de astfel de entități, sau de pe astfel de nave, în porturile statelor
membre. Cu toate acestea, obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL
și ale entităților desemnate deținute sau controlate de IRISL nu necesită confiscarea sau
sechestrul navelor deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în
măsura în care aceste încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați
de acestea.
(12) Ar trebui să se clarifice faptul că depunerea și transmiterea documentelor necesare
către o bancă în scopul transferului final către o persoană, entitate sau organism care nu
este inclus pe listă pentru a declanșa plăți permise în temeiul articolului 18 din prezentul
regulament nu constituie punere la dispoziție de fonduri în sensul articolului 16 alineatul (3)
din prezentul regulament.
(13) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate
în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la o cale
de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor
cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi
și principii.
(14) Prezentul regulament respectă de asemenea pe deplin obligațiile statelor membre
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în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și caracterul juridic obligatoriu al
rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
(15) Consiliul ar trebui să aibă competența de a modifica lista din anexele VII și VIII
la prezentul regulament, având în
vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale reprezentată
de Iran, astfel cum se manifestă prin îngrijorarea crescândă cu privire la programul său
nuclear, subliniată de Consiliul European la 17 iunie 2010, precum și în vederea asigurării
coerenței cu procesul de modificare și revizuire a anexelor I și II la Decizia 2010/413/PESC
a Consiliului.
(16) Procedura pentru modificarea listelor din anexele VII și VIII la prezentul
regulament ar trebui să includă comunicarea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau
organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi ocazia de a prezenta
observații. Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi,
Consiliul ar trebui să își revizuiască decizia ținând seama de respectivele observații și să
informeze în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.
(17) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura un
maximum de securitate juridică în cadrul Uniunii, ar trebui făcute publice numele și alte
date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri
și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu regulamentul. Orice prelucrare a
datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui
să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European
și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind
libera circulație a acestor date ( 1 ) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( 2 ).
(18) Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar
trebui să intre în vigoare la data publicării,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DEFINIȚII
Articolul 1
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
(a) „sucursală” a unei instituții financiare sau de credit înseamnă un sediu al unei
instituții financiare sau de credit, fiind subordonată din punct de vedere juridic acesteia și care
efectuează în mod direct, în totalitate sau în parte, operațiunile inerente activității desfășurate
de instituțiile financiare sau de credit;RO L 281/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
27.10.2010
(b) „servicii de brokeraj” înseamnă:
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(i) negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau
furnizarea de produse și tehnologii dintr-o țară terță către oricare altă țară terță, sau
(ii) vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii care se află în țări terțe în vederea
transferului lor către o altă țară terță.
(c) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de
legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite
între părți identice sau nu; în acest sens, termenul „contract” include o obligațiune, garanție
sau compensație, în special o garanție financiară sau o compensație de natură financiară, și
credit, independente sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice dispoziție conexă
care rezultă din tranzacția respectivă sau în legătură cu aceasta;
(d) „instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la
articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit ( 1 ), inclusiv
sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;
(e) „teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă teritoriul, astfel cum este definit la articolul
3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului vamal comunitar ( 2 ) și în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie
1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 ( 3 );
(f) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale,
mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri,
bunuri sau servicii;
(g) „instituție financiară” înseamnă
(i) o întreprindere, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe
dintre operațiunile incluse la punctele 2-12 și punctele 14 și 15 din anexa I la Directiva
2006/48/CE, inclusiv activitățile specifice birourilor de schimb valutar;
(ii) o companie de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2002/83/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață ( 4
), în măsura în care aceasta efectuează activități reglementate de această directivă;
(iii) o firmă de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul
(1) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004
privind piețele instrumentelor financiare ( 5 );
sau

(iv) un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile;

(v) un intermediar de asigurări în sensul articolului 2 alineatul (5) din Directiva 2002/92/
CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea
în asigurări ( 6 ), cu excepția intermediarilor menționați la articolul (2) alineatul (7) din
directiva menționată, atunci când aceștia efectuează operațiuni privind asigurările de viață și
alte servicii de investiții conexe;
inclusiv sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;
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(h) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor
economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu
exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;
(i) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune prin care se împiedică orice circulație,
transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare a fondurilor care ar avea ca
rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori
a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, în special
gestionarea portofoliilor;
(j) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar
nelimitându-se la:
plată;

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și
titluri de creanță;
(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv
titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, biletele la ordin,
garanții, obligațiuni negarantate și contracte de produse derivate;
(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active
sau generate de acestea;
(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte
angajamente financiare;
(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și
(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse
financiare;
(k) termenul „produse” include produse, materiale și echipamente;
(l) „operațiuni de asigurare” înseamnă o obligație sau un angajament prin care o
persoană sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt obligate, în schimbul achitării unei
anumite sume, să furnizeze uneia sau mai multor persoane, în cazul materializării unui risc, o
despăgubire sau un beneficiu stabilit prin obligație sau prin angajament;
(m) „persoană, entitate sau organism iranian” înseamnă:
(i) statul iranian sau orice autoritate publică a acestui stat;
(ii) orice persoană fizică care se află în Iran sau cu domiciliul în Iran;
(iii) orice persoană juridică, entitate sau organism cu sediul social în Iran;
(iv) orice persoană juridică, entitate sau organism, din interiorul sau din exteriorul
Iranului, deținut sau controlat direct sau indirect de una sau de mai multe dintre persoanele
sau organismele menționate mai sus;
(n) „reasigurare” înseamnă activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate
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de o societate de asigurare sau de o altă societate de reasigurare sau, în cazul asociației de
subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd’s, activitatea care constă în acceptarea riscurilor
cedate de orice membru al Lloyd’s de către o societate de asigurare sau de reasigurare, alta
decât asociația de subscriptori cunoscută sub numele de Lloyd’s;
(o) „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de
Securitate al Organizației Națiunilor Unite, înființat în temeiul alineatului (18) din Rezoluția
1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („RCSONU”);
(p) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea,
dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care
poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoștințe sau
calificări profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;
(q) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul,
în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state;
(r) „transfer de fonduri” înseamnă orice operațiune efectuată în numele unui plătitor
prin intermediul unui prestator de servicii de plată, prin mijloace electronice, pentru a se pune
fonduri la dispoziția beneficiarului plății la un prestator de servicii de plată, indiferent dacă
plătitorul și beneficiarul sunt sau nu aceeași persoană. Termenii plătitor, beneficiar și prestator
de servicii de plată au același înțeles ca în Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul
care însoțesc transferurile de fonduri ( 1 );
(s) „cerere” înseamnă orice cerere, sub formă contencioasă sau nu, introdusă înainte
sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei
tranzacții sau legată de acesta/aceasta și care include în special:
(i) o cerere de executare a oricărei obligații ce rezultă dintr-un contract sau dintr-o
tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;
(ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei garanții sau contragaranții financiare,
indiferent de forma acesteia;
(iii) o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;
(iv) o cerere reconvențională;
(v) o cerere care urmărește să obțină, inclusiv pe cale de exequatur, recunoașterea sau
executarea unei hotărâri judecătorești, a unei sentințe arbitrale sau a unei decizii echivalente,
indiferent de locul unde au fost pronunțate.
CAPITOLUL II
RESTRICȚII DE EXPORT ȘI DE IMPORT
Articolul 2
(1) Se interzice:
(a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al
produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I și II, indiferent dacă provin sau nu din
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Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran; sau
(b) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de
echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne, conform enumerării
din anexa III, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau
organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(c) participarea, voluntară și deliberată, la activități care au ca obiect sau efect
nerespectarea interdicțiilor menționate la literele (a) și (b).
(2) Anexa I cuprinde produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, inclusiv produsele
software, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 428/2009 din 5 mai 2009 de
instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de
intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu excepția produselor și tehnologiilor
definite în categoria 5 din anexa I la respectivul regulament, care nu sunt incluse în listele
Grupului furnizorilor nucleari și ale Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete.
(3) Anexa II cuprinde alte produse și tehnologii care ar putea contribui la activitățile
Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activitățile legate de apa grea, la dezvoltarea
vectorilor purtători de arme nucleare ori la desfășurarea activităților legate de alte chestiuni
în privința cărora AIEA și-a exprimat îngrijorarea sau pe care le consideră ca fiind de o
importanță majoră, inclusiv cele identificate de Consiliul de Securitate al ONU sau de către
Comitetul pentru sancțiuni.
(4) Anexele I, II și III nu cuprind produsele și tehnologiile care figurează pe Lista
comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare ( 1 ) („lista comună a produselor
militare”).
Articolul 3
(1) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al
produselor și tehnologiilor care figurează în anexa IV, indiferent dacă provin sau nu din
Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran sunt
supuse obligației de autorizare prealabilă.
(2) Pentru toate exporturile în cazul cărora este necesară o autorizație în temeiul
prezentului articol, această autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statului
membru în care este stabilit exportatorul și trebuie să respecte normele detaliate prevăzute la
articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.
(3) Anexa IV cuprinde produsele și tehnologiile, altele decât cele incluse în anexele
I și II, care ar putea contribui la activități legate de îmbogățire, reprelucrare sau la activități
legate de apa grea, la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare ori la desfășurarea
unor activități legate de alte teme cu privire la care Agenția Internațională pentru Energie
Atomică (AIEA) și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță
majoră.
(4) Exportatorii furnizează autorităților competente orice informații relevante necesare
atunci când solicită o autorizație de export.
(5) Autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în
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anexa IV, nu acordă autorizații pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor
sau tehnologiilor prevăzute în anexa IV, în cazul în care au motive întemeiate pentru a stabili
faptul că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în cauză ar contribui la desfășurarea
uneia dintre următoarele activități:
(a) activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;
(b) dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau
(c) desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care
AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.
(6) Autoritățile competente din statele membre, astfel cum au fost identificate pe siteurile menționate în anexa V, pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export
pe care au acordat-o anterior, cu respectarea condițiilor stabilite la alineatul (5).
(7) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru refuză să acorde o
autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o
autorizație, în conformitate cu alineatul (5), statele membre notifică decizia respectivă
celorlalte state membre și Comisiei și le transmit acestora informațiile relevante, în
conformitate cu dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații
cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența
reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și
agricol ( 2 ).
(8) Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5)
pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în
vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor
(6) și (7), acesta se va consulta mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat
refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația,
acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate
informațiile relevante care să justifice această decizie.
Articolul 4
Se interzic achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor
enumerate în anexele I, II și III, indiferent dacă produsul în cauză este originar sau nu din
Iran.
Articolul 5
(1) Se interzice:
(a) furnizarea de asistență tehnică, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele
și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare, sau cu privire la furnizarea,
fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe listă, oricărei persoane, entități sau
organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
transferul sau exportul în cauză ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele
activități:
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(a) activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;
(b) dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau
(c) desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care
AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.
(6) Autoritățile competente din statele membre, astfel cum au fost identificate pe siteurile menționate în anexa V, pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export
pe care au acordat-o anterior, cu respectarea condițiilor stabilite la alineatul (5).
(7) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru refuză să acorde o
autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o
autorizație, în conformitate cu alineatul (5), statele membre notifică decizia respectivă
celorlalte state membre și Comisiei și le transmit acestora informațiile relevante, în
conformitate cu dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații
cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența
reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și
agricol ( 2 ).
(8) Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5)
pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în
vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor
(6) și (7), acesta se va consulta mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat
refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația,
acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate
informațiile relevante care să justifice această decizie.
Articolul 4
Se interzic achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor
enumerate în anexele I, II și III, indiferent dacă produsul în cauză este originar sau nu din
Iran.
Articolul 5
(1) Se interzice:
(a) furnizarea de asistență tehnică, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele
și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare, sau cu privire la furnizarea,
fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe listă, oricărei persoane, entități sau
organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
transferul sau exportul în cauză ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele
activități:
(a) activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;
(b) dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau
(c) desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care
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AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.
(6) Autoritățile competente din statele membre, astfel cum au fost identificate pe siteurile menționate în anexa V, pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export
pe care au acordat-o anterior, cu respectarea condițiilor stabilite la alineatul (5).
(7) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru refuză să acorde o
autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o
autorizație, în conformitate cu alineatul (5), statele membre notifică decizia respectivă
celorlalte state membre și Comisiei și le transmit acestora informațiile relevante, în
conformitate cu dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații
cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența
reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și
agricol ( 2 ).
(8) Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5)
pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în
vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor
(6) și (7), acesta se va consulta mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat
refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația,
acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate
informațiile relevante care să justifice această decizie.
Articolul 4
Se interzic achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor
enumerate în anexele I, II și III, indiferent dacă produsul în cauză este originar sau nu din
Iran.
Articolul 5
(1) Se interzice:
(a) furnizarea de asistență tehnică, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele
și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare, sau cu privire la furnizarea,
fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe listă, oricărei persoane, entități sau
organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(b) furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau
indirect, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexele I și II sau cu privire
la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexele I și II,
oricărei persoane, entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(c) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de
brokeraj pentru echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne, astfel cum
sunt enumerate în anexa III, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul
utilizării în Iran;
(d) furnizarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, în
legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a produselor militare sau în
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anexele I, II și III, inclusiv și în special subvenții nerambursabile, împrumuturi și asigurări
de credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse
și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora oricărei persoane,
entități sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(e) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea
interdicțiilor prevăzute la literele (a)-(d).
(2) Este necesară o autorizație emisă de autoritatea competentă din statul membru în
cauză pentru a fi puse la dispoziție următoarele:
(a) asistență tehnică sau servicii de brokeraj cu privire la produsele și tehnologiile
enumerate în anexa IV și cu privire la furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestora,
în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul
utilizării în Iran;
(b) finanțare sau asistență financiară, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate
în anexa IV, inclusiv și în special subvenții nerambursabile, împrumuturi și asigurări de
credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestora sau pentru
furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, către orice
persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(3) Autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în
anexa III, nu acordă autorizații pentru tranzacțiile prevăzute la alineatul (2), în cazul în care
au motive întemeiate pentru a stabili faptul că acțiunea respectivă ar contribui la desfășurarea
uneia dintre următoarele activități:
(a) activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;
(b) dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau
(c) desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care
AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.
Articolul 6
Articolul 2 alineatul (1) litera (a) nu se aplică:
(a) transferului direct sau indirect al produselor care se încadrează în partea B din
anexa I, pe teritoriile statelor membre atunci când aceste produse sunt vândute, furnizate,
transferate sau exportate în Iran sau pentru a fi utilizate în Iran pentru un reactor cu apă ușoară
din Iran a cărui construcție a început înainte de decembrie 2006;
(b) tranzacțiilor mandatate de programul de cooperare tehnică al Agenției Internaționale
pentru Energie Atomică (AIEA);
(c) produselor furnizate, transferate sau destinate utilizării în Iran, ca urmare a
obligațiilor statelor-părți în temeiul Convenției de la Paris privind interzicerea dezvoltării,
producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13 ianuarie 1993.
Articolul 7
(1) Autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile enumerate în
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anexa V, pot acorda, în urma îndeplinirii anumitor condiții pe care le consideră necesare, o
autorizație pentru o tranzacție referitoare la produsele și tehnologiile menționate la articolul
2 alineatul (1) ori la asistența sau serviciile de brokeraj menționate la articolul 5 alineatul (1),
dacă stabilesc, cu excepția cazului în care se aplică litera (c), că, în mod evident, tranzacția
nu ar contribui la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul activităților nucleare ale Iranului care
prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare, inclusiv
în cazul în care aceste produse și tehnologii, asistența sau serviciile de brokeraj sunt furnizate
în scopuri alimentare, agricole, medicale sau în alte scopuri umanitare, cu condiția ca:
(a) contractul de furnizare a produselor sau a tehnologiilor sau de furnizare a asistenței
sau a serviciilor de brokeraj să cuprindă garanții adecvate cu privire la utilizatorii finali;
(b) Iranul să se fi angajat să nu utilizeze produsele sau tehnologiile în cauză sau, după
caz, asistența sau serviciile de brokeraj în cauză, pentru activități nucleare care prezintă un
risc de proliferare sau pentru dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare; și
(c) în cazul în care tranzacția se referă la produse și tehnologii care figurează pe listele
Grupului furnizorilor nucleari sau pe cele din cadrul Regimului de control al tehnologiilor
pentru rachete, Comitetul pentru sancțiuni a stabilit în prealabil și de la caz la caz, că, în mod
clar, tranzacția nu ar contribui la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul activităților nucleare
ale Iranului care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme
nucleare.
(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în cazul în
care respinge o cerere de autorizare.
(3) Alineatul (1) nu se aplică în cazul tranzacțiilor sau al serviciilor de brokeraj legate
de produsele și tehnologiile enumerate în anexa III.
Articolul 8
(1) Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect,
al produselor sau tehnologiilor-cheie enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau
organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.
(2) Anexa VI cuprinde echipamente și tehnologii-cheie pentru următoarele sectoare
esențiale ale industriei iraniene a petrolului și gazelor naturale:
(a) activități de explorare a țițeiului și a gazelor naturale;
(b) producția țițeiului și a gazelor naturale;
(c) rafinarea;
(d) lichefierea gazelor naturale.
(3) Anexa VI nu cuprinde elementele incluse în Lista comună a produselor militare sau
în anexa I, anexa II sau anexa IV.
Articolul 9
Se interzice:
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(a) furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect,
cu privire la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa VI sau cu privire la
furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa VI, oricărei
persoane, entități sau oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(b) acordarea directă sau indirectă de finanțare sau de asistență financiară cu privire
la echipamentele și tehnologiile-cheie enumerate în anexa VI, oricărei persoane, entități sau
oricărui organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;
(c) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea
interdicțiilor prevăzute la literele (a) și (b).
Articolul 10
Interdicțiile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică tranzacțiilor impuse printr-un
contract comercial încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sau
printr-un contract sau un acord încheiat înainte de 26 iulie 2010 și privind o investiție în Iran
efectuată înainte de 26 iulie 2010 și nici nu împiedică executarea obligațiilor care decurg
din acestea, cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește
să se angajeze în tranzacție sau să furnizeze asistență să fi notificat cu cel puțin 20 de zile
lucrătoare înainte tranzacția sau asistența autorităților competente ale statului membru în care
este stabilit, astfel cum sunt identificate pe site-urile enumerate în anexa V.
CAPITOLUL III
RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTRE- PRINDERI
Articolul 11
(1) Se interzic:
(a) acordarea oricărui împrumut financiar sau credit oricărei persoane, entități sau
oricărui organism iranian menționat la alineatul (2);
(b) achiziționarea sau extinderea unei participații în orice persoană, entitate sau
organism iranian menționat la alineatul (2);
(c) crearea unei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism iranian
menționat la alineatul (2);
(d) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea
interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) și (c).
(2) Interdicțiile de la alineatul (1) se aplică oricărei persoane, entități sau oricărui
organism iranian implicat în:
(a) fabricarea produselor sau a tehnologiilor incluse în Lista comună a produselor
militare sau în anexele I sau II;
(b) fabricarea de echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne,
conform anexei III;
(c) explorarea sau producția țițeiului și a gazelor naturale, rafinarea combustibililor
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sau lichefierea gazelor naturale.
(3) În sensul alineatului (2) litera (c), se aplică numai următoarele definiții:
(a) „explorarea țițeiului și a gazelor naturale” include explorarea, stabilirea potențialului
de producție și gestionarea rezervelor de țiței și de gaze naturale, precum și furnizarea de
servicii geologice în legătură cu aceste rezerve;
(b) „producția de țiței și gaze naturale” include serviciile de transport în angro al
gazelor în scopul tranzitului sau al livrării către rețele direct interconectate;
(c) „rafinare” înseamnă prelucrarea, condiționarea sau pregătirea pentru vânzarea
finală a combustibililor.
(4) Se interzice stabilirea unei cooperări cu o persoană, o entitate sau un organism
iranian angajat în transportul de gaze naturale, astfel cum se menționează la alineatul (3)
litera (b).
(5) În sensul alineatului (4), „cooperare” înseamnă:
(a) împărțirea costurilor generate de investițiile într-un lanț de aprovizionare integrat
sau gestionat pentru primirea sau livrarea de gaze naturale direct dinspre sau către teritoriul
Iranului; și
(b) cooperarea directă în scopul investițiilor în instalații pentru gazul natural lichefiat
pe teritoriul Iranului sau în instalații pentru gazul natural lichefiat conectate direct la acestea.
Articolul 12
(1) Efectuarea unei investiții prin tranzacțiile menționate la articolul 11 alineatul (1)
într-o persoană, entitate sau într-un organism iranian implicat în fabricarea produselor sau
tehnologiilor enumerate în anexa IV este condiționată de eliberarea unei autorizații de către
autoritatea competentă din statul membru în cauză.
(2) Autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile enumerate în
anexa V, nu acordă autorizații pentru tranzacțiile prevăzute la alineatul (1), în cazul în care
acestea au motive întemeiate pentru a stabili faptul că acțiunea respectivă ar contribui la
desfășurarea uneia dintre următoarele activități:
(a) activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;
(b) dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare; sau
(c) desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care
AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră.
Articolul 13
Prin derogare de la articolul 11 alineatul (2) litera (a), autoritățile competente din
statele membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, pot acorda, în condițiile pe
care le consideră necesare, autorizația de a efectua o investiție prin tranzacțiile menționate la
articolul 11 alineatul (1), în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) persoana, entitatea sau organismul iranian s-a angajat să aplice garanții adecvate
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utilizatorului final în ceea ce privește produsele sau tehnologiile respective;
(b) Iranul s-a angajat să nu utilizeze produsele sau tehnologiile în cauză pentru activități
nucleare care prezintă un risc de proliferare sau pentru dezvoltarea vectorilor purtători de
arme nucleare; și
(c) în cazul în care investiția se efectuează într-o persoană, entitate sau într-un
organism iranian implicat în fabricarea produselor sau tehnologiilor care figurează pe listele
Grupului furnizorilor nucleari și pe listele Regimului de control al tehnologiilor pentru
rachete, Comitetul pentru sancțiuni a stabilit în prealabil și de la caz la caz faptul că, în mod
clar, tranzacția nu ar contribui la dezvoltarea tehnologiilor în sprijinul proliferării activităților
nucleare sensibile ale Iranului sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.
Articolul 14
Articolul 11 alineatul (2) litera (c) nu se aplică acordării unui împrumut financiar
sau a unui credit și nici achiziționării sau extinderii unei participații, în cazul în care sunt
îndeplinite următoarele condiții:
(a) tranzacția este impusă de un acord sau contract încheiat înainte de 26 iulie 2010, și
(b) autoritatea competentă a fost informată cu cel puțin 20 de zile lucrătoare în prealabil
cu privire la acest acord sau contract.
Articolul 15
Se interzice:
(a) să se accepte sau să se aprobe, prin încheierea unui acord sau prin orice alte
mijloace, acordarea oricărui împrumut financiar sau credit, achiziționarea sau extinderea unei
participațiuni, precum și crearea unei întreprinderi comune de una sau mai multe persoane,
entități sau organisme iraniene într-o întreprindere implicată în oricare dintre următoarele
activități:
(i) extracția de uraniu;
(ii) îmbogățirea și reprelucrarea uraniului;
(iii) fabricarea produselor sau dezvoltarea tehnologiilor care figurează pe listele
Grupului furnizorilor nucleari și pe listele Regimului de control al tehnologiilor pentru
rachete.
(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea
interdicției prevăzute la litera (a).
CAPITOLUL IV
ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE
Articolul 16
(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia
sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor enumerate la anexa VII. Anexa
VII cuprinde persoanele, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al
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Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu punctul
(12) din RCSONU 1737 (2006), cu punctul (7) din RCSONU 1803 (2008) și cu punctele (11),
(12) sau (19) din RCSONU 1929 (2010).
(2) Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia
sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor enumerate în anexa VIII. Anexa VIII
cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care nu sunt incluse în anexa
VII și care, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC
a Consiliului, au fost identificate ca:
(a) participând, fiind asociate în mod direct sau susținând activitățile nucleare care
prezintă un risc de proliferare, sau activitățile de dezvoltare a vectorilor purtători de arme
nucleare desfășurate de Iran, inclusiv implicarea în achiziționarea produselor și tehnologiilor
interzise sau în deținerea și controlul acestora de către o persoană, entitate sau organism,
inclusiv prin mijloace ilicite, sau desfășurarea de activități în numele sau sub coordonarea
acestora;
(b) fiind o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care a sprijinit o
persoană, o entitate sau un organism incluse pe listă, pentru ca acestea să eludeze sau să
încalce dispozițiile prezentului regulament, ale Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului sau ale
RCSONU 1737 (2006), RCSONU 1747 (2007), RCSONU 1803 (2008) și RCSONU 1929
(2010);
(c) fiind un membru important al Gărzii Revoluționare Islamice (Islamic Revolutionary
Guard Corps) sau o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub
controlul Gărzii Revoluționare Islamice sau al unuia sau mai multora dintre membrii săi
importanți;
(d) fiind o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub
controlul Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
Se interzice, pe baza obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice
ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de către IRISL, încărcarea sau
descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de
entități, sau de pe astfel de nave, în porturile statelor membre. Această interdicție nu împiedică
executarea unui contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
CAPITOLUL IV
ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE
Articolul 16
(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia
sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor enumerate la anexa VII. Anexa
VII cuprinde persoanele, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al
Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu punctul
(12) din RCSONU 1737 (2006), cu punctul (7) din RCSONU 1803 (2008) și cu punctele (11),
(12) sau (19) din RCSONU 1929 (2010).
(2) Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia
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sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor enumerate în anexa VIII. Anexa VIII
cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care nu sunt incluse în anexa
VII și care, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC
a Consiliului, au fost identificate ca:
(a) participând, fiind asociate în mod direct sau susținând activitățile nucleare care
prezintă un risc de proliferare, sau activitățile de dezvoltare a vectorilor purtători de arme
nucleare desfășurate de Iran, inclusiv implicarea în achiziționarea produselor și tehnologiilor
interzise sau în deținerea și controlul acestora de către o persoană, entitate sau organism,
inclusiv prin mijloace ilicite, sau desfășurarea de activități în numele sau sub coordonarea
acestora;
(b) fiind o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care a sprijinit o
persoană, o entitate sau un organism incluse pe listă, pentru ca acestea să eludeze sau să
încalce dispozițiile prezentului regulament, ale Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului sau ale
RCSONU 1737 (2006), RCSONU 1747 (2007), RCSONU 1803 (2008) și RCSONU 1929
(2010);
(c) fiind un membru important al Gărzii Revoluționare Islamice (Islamic Revolutionary
Guard Corps) sau o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub
controlul Gărzii Revoluționare Islamice sau al unuia sau mai multora dintre membrii săi
importanți;
(d) fiind o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub
controlul Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
Se interzice, pe baza obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice
ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de către IRISL, încărcarea sau
descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de
entități, sau de pe astfel de nave, în porturile statelor membre. Această interdicție nu împiedică
executarea unui contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților
desemnate deținute sau controlate de IRISL nu necesită confiscarea sau sechestrul navelor
deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în măsura în care aceste
încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați de acestea.
(3) Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, în mod direct
sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexele
VII și VIII sau în beneficiul acestora.
(4) Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau
efect direct sau indirect eludarea măsurilor prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).
(5) Anexele VII și VII cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor,
entităților și organismelor, furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru
sancțiuni pentru anexa VII.
(6) Anexele VII și VIII includ de asemenea, acolo unde sunt disponibile, informațiile
necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor
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vizate, furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni pentru anexa
VII. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv
pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate,
sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele
juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și
data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. Anexa VII cuprinde de asemenea data
desemnării de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni.
Articolul 17
Prin derogare de la articolul 16, autoritățile competente din statele membre, menționate
pe site-urile din anexa V, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei măsuri judecătorești,
administrative sau arbitrale pronunțate sau adoptate înainte de data la care persoana, entitatea
sau organismul menționate la articolul 16 au fost identificate de Comitetul pentru sancțiuni,
de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, ori al unei hotărâri judecătorești, administrative
sau arbitrale pronunțate sau adoptate înainte de acea dată;
(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru satisfacerea
creanțelor garantate printr-o astfel de măsură sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o
asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative
aplicabile care guvernează drepturile creditorilor;
(c) măsura sau hotărârea nu a fost pronunțată în beneficiul unei persoane, al unei
entități sau al unui organism enumerate în anexele VII sau VIII;RO 27.10.2010 Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 281/
(d) recunoașterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice din statul
membru în cauză; și
(e) dacă se aplică articolul 16 alineatul (1), măsura sau hotărârea a fost notificată
Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru.
Articolul 18
Prin derogare de la articolul 16, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism
enumerate în anexele VII sau VIII trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui
acord sau a unei obligații care a apărut pentru persoana, entitatea sau organismul în cauză
înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost desemnat de
Comitetul pentru sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu, autoritățile competente
din statele membre, menționate pe site-urile din anexa V, pot autoriza, după îndeplinirea
condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) autoritatea competentă în cauză s-a asigurat că:
(i) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de
către o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexele VII sau VIII;
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(ii) contractul, acordul sau obligația nu vor contribui la producția, vânzarea, cumpărarea,
transferul, exportul, importul, transportul sau utilizarea produselor și tehnologiilor enumerate
în anexele I, II, III și VI; și
(iii) plata nu încalcă dispozițiile articolului 16 alineatul (3);
(b) dacă se aplică articolul 16 alineatul (1), statul membru în cauză a notificat
Comitetului pentru sancțiuni decizia sa, precum și intenția de a acorda o autorizație și acesta
nu a ridicat obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificare; și
(c) dacă se aplică articolul 16 alineatul (2), statul membru în cauză a notificat, cu cel
puțin două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte state membre și Comisiei,
decizia sa.
Articolul 19
(1) Prin derogare de la articolul 16, autoritățile competente din statele membre
indicate pe site-urile din anexa V pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le
consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea
la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în cazul în care sunt îndeplinite
următoarele condiții:
sunt:

(a) autoritatea competentă în cauză a considerat că fondurile sau resursele economice

(i) necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexele
VII sau VIII și ale membrilor familiilor acestora care se află în întreținerea lor, inclusiv
cheltuielile pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau cheltuieli medicale,
impozite, prime de asigurare și servicii publice;
(ii) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor
suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau
(iii) sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de
păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; și
(b) în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism
enumerate în anexa VII, statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni
decizia sa și intenția de a acorda o autorizație și acesta nu a ridicat obiecții în termen de cinci
zile lucrătoare de la notificare.
(2) Prin derogare de la articolul 16, autoritățile competente din statele membre,
menționate pe site-urile din anexa V, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice
înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli
extraordinare sau pentru plata sau transferul produselor, atunci când acestea sunt achiziționate
pentru un reactor cu apă ușoară din Iran, a cărui construcție a început înainte de luna
decembrie 2006, sau pentru produsele menționate la articolul 6 alineatele (b) și (c) cu condiția
îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate
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în anexa VII, această decizie să fi fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului
pentru sancțiuni și acesta să o fi aprobat; și
(b) în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate
în anexa VIII, autoritatea competentă să fi comunicat, cu cel puțin două săptămâni înainte
de eliberarea autorizației, celorlalte autorități competente ale statelor membre și Comisiei,
motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specială.
(3) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la
orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) sau (2).
Articolul 20
(1) Articolul 16 alineatul (3) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit să
crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul
unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflate pe listă, cu condiția ca sumele
suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau
de credit informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.
(2) Articolul 16 alineatul (3) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile
înghețate reprezentând:
(a) dobânzi sau venituri acumulate în conturile respective; sau
(b) plățile datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate
sau care au survenit înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul menționate la
articolul 16 au fost identificate de Comitetul pentru sancțiuni, Consiliul de Securitate sau de
Consiliu,
cu condiția ca orice astfel de dobânzi, beneficii și plăți să fie înghețate în conformitate
cu articolul 16 alineatele (1) sau (2).
(3) Prezentul articol nu este considerat ca autorizând transferurile de fonduri prevăzute
la articolul 21.
CAPITOLUL V
RESTRICȚII PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI ȘI SERVICIILE
FINANCIARE
Articolul 21
(1) Transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian sau din
partea acesteia se realizează după cum urmează:
(a) transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, echipamente
medicale sau în scopuri umanitare se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se
notifică în prealabil în scris autorităților competente ale statelor membre, menționate pe siteurile enumerate în anexa V, dacă depășește suma de 10 000 EUR sau o sumă echivalentă în
euro;
(b) orice alt transfer sub 40 000 EUR se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul
se notifică în prealabil în scris autorităților competente ale statelor membre, menționate pe
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site-urile enumerate în anexa V, dacă depășește suma de 10 000 EUR sau o sumă echivalentă
în euro;
(c) orice alt transfer în valoare de 40 000 EUR sau care depășește această sumă sau o
sumă echivalentă în euro necesită o autorizare prealabilă din partea autorităților competente
ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V.
(2) Aceste dispoziții se aplică indiferent dacă transferul fondurilor a fost efectuat în
cadrul unei singure tranzacții sau în cadrul mai multor tranzacții care par să aibă legătură
între ele.
(3) Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o
persoană, o entitate sau un organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de
plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menționat la articolul 1 litera (r)
autorităților competente ale statului membru în care este emis ordinul inițial de executare a
transferului.
Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea
unei persoane, a unei entități sau a unui organism iranian se adresează de către prestatorul de
servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menționat la articolul 1
litera (r) autorităților competente ale statului membru în care își are reședința beneficiarul sau
în care este stabilit prestatorul de servicii de plată.
În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu
intră sub incidența articolului 39, notificările și cererile de autorizare se adresează de către
plătitor sau de către beneficiar autorităților competente ale statului membru în care plătitorul
sau beneficiarul își are reședința.
(4) În sensul alineatului (1) litera (c), autoritățile competente ale statelor membre,
menționate pe site-urile enumerate în anexa V, acordă, în condițiile pe care acestea le
consideră adecvate, o autorizație pentru un transfer de fonduri cu o valoare de 40 000 EUR
sau mai mare, cu excepția cazului în care au motive întemeiate pentru a stabili că transferul de
fonduri pentru care se solicită autorizația ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele
activități:
(a) activitățile Iranului legate de îmbogățire, reprelucrare sau de apa grea;
(b) dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare;
(c) desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care
AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră;
sau
(d) activitățile interzise legate de explorarea țițeiului și a gazelor naturale, producerea
de țiței și de gaze naturale, rafinarea sau lichefierea gazelor naturale, astfel cum sunt menționate
la articolele 8, 9 și 11 de către o persoană, o entitate sau un organism iranian.
O autoritate competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare.
Se consideră că autorizația este acordată în cazul în care o autoritate competentă a
primit o solicitare scrisă pentru eliberarea unei autorizații și nu a formulat, în termen de patru
săptămâni, obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri. În cazul în care au fost formulate
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obiecții din cauza unei anchete aflate în desfășurare, autoritatea competentă declară acest
lucru și comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp. Autoritățile competente au acces, în
mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și referitoare la
aplicarea legii de care au nevoie pentru desfășurarea anchetei.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în cazul în care
respinge o cerere de autorizare.
(5) Prezentul articol nu se aplică atunci când o autorizație de transfer a fost acordată în
conformitate cu articolele 13, 17, 18, 19 sau 20.
Articolul 22
(1) Sucursalele și filialele, care intră sub incidența articolului 39, ale instituțiilor de
credit și financiare cu sediul în Iran notifică autorității competente a statului membru în care
sunt stabilite, astfel cum sunt indicate pe site-urile enumerate în anexa V, toate transferurile
de fonduri efectuate sau primite de acestea, numele părților, valoarea și data tranzacțiilor,
în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării sau de la data primirii transferului
de fonduri. În cazul în care există informații disponibile, declarația trebuie să precizeze
natura tranzacției și, după caz, natura produselor care fac obiectul tranzacției și, în special, să
precizeze dacă este vorba de produse care sunt prevăzute la anexele I, II, III, IV sau VI din
prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora face obiectul unei autorizații, să
precizeze numărul licenței acordate.
(2) Sub rezerva și în conformitate cu modalitățile stabilite pentru schimbul de
informații, autoritățile competente notificate transmit fără întârziere aceste date, în funcție de
necesități, autorităților competente ale celorlalte state membre în care sunt stabilite celelalte
părți participante tranzacții, astfel încât să se evite efectuarea oricărei tranzacții care ar putea
contribui la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la
dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.
Articolul 23
(1) În cadrul activităților lor cu instituțiile de credit și financiare menționate la alineatul
(2) și în vederea evitării ca aceste activități să contribuie la desfășurarea de activități nucleare
cu risc de proliferare sau la perfecționarea vectorilor purtători de arme nucleare, instituțiile de
credit și financiare care intră în domeniul de aplicare al articolului 39:
(a) dau dovadă în mod constant de vigilență în ceea ce privește activitatea conturilor,
inclusiv prin intermediul programelor lor de măsuri de precauție privind clienții și în
conformitate cu obligațiile lor referitoare la spălarea banilor și la finanțarea terorismului;
(b) solicită ca toate câmpurile de informații din instrucțiunile de plată care se referă la
ordonatorul și la beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate și refuză tranzacția în cazul
în care informațiile cerute nu sunt furnizate;
(c) păstrează toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și
le pun la dispoziția autorităților naționale, la cerere;
(d) în cazul în care suspectează ori au motive întemeiate de a suspecta că fondurile
au legătură cu finanțarea proliferării, informează în această privință unitatea de informații
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financiare (UIF) sau oricare altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză,
astfel cum este menționată pe site-urile enumerate în anexa V, fără a aduce atingere articolelor
5 și 16. UIF ori autoritatea competentă servesc drept centru național de primire și analiză a
raportărilor de tranzacții suspecte cu privire la finanțarea eventuală a proliferării. FIU sau
o altă autoritate competentă în acest domeniu are acces, în mod direct sau indirect, în timp
util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru
a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv analiza informărilor privind
tranzacțiile suspecte.
Cerințele de mai sus care vizează instituțiile de credit și financiare completează
obligațiile existente care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 și din punerea în
aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie
2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării
terorismului ( 1 ).
(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică instituțiilor financiare și de credit în
activitățile pe care le desfășoară cu:
(a) instituțiile de credit sau financiare cu sediul în Iran, inclusiv Banca Centrală a
Iranului;
(b) sucursale și filiale, atunci când intră în domeniul de aplicare al articolului 39, ale
instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran;
(c) sucursale și filiale, atunci când nu intră în domeniul de aplicare al articolului 39, ale
instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran;
(d) instituții de credit și financiare care nu au sediul în Iran, dar care sunt controlate de
persoane cu domiciliul în Iran sau de entități cu sediul în Iran.
Articolul 24
(1) Se interzice instituțiilor de credit și financiare aflate sub incidența articolului 39 să
realizeze oricare din activitățile următoare:
(a) deschiderea unui cont bancar la o instituție de credit sau financiară cu sediul în
Iran, inclusiv la Banca Centrală a Iranului, sau la orice instituție de credit sau financiară
menționată la articolul 23 alineatul (2);
(b) stabilirea unei noi relații de bănci corespondente cu o instituție de credit sau
financiară cu sediul în Iran, inclusiv cu Banca Centrală a Iranului, sau cu orice instituție de
credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);
(c) deschiderea unui nou birou de reprezentanță în Iran sau înființarea unei noi
sucursale sau filiale în Iran;
(d) stabilirea unei noi întreprinderi comune cu o instituție de credit sau financiară
cu sediul în Iran, inclusiv cu Banca Centrală a Iranului, sau cu orice instituție de credit sau
financiară menționată la articolul 23 alineatul (2).
(2) Se interzice:
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(a) autorizarea deschiderii unui birou de reprezentanță sau înființarea unei sucursale
sau a unei filiale în Uniunea Europeană de către o instituție de credit sau financiară cu sediul
în Iran, inclusiv de către Banca Centrală a Iranului, sau de către orice instituție de credit sau
financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);
(b) încheierea unor acorduri pentru sau în numele unei instituții de credit sau al unei
instituții financiare cu sediul în Iran, inclusiv al Băncii Centrale a Iranului, sau pentru, ori în
numele oricărei instituții de credit sau financiare menționate la articolul 23 alineatul (2), cu
privire la deschiderea unui birou de reprezentanță, sau înființarea unei sucursale sau filiale în
Uniune;
(c) acordarea unei autorizații pentru preluarea și continuarea activităților unei instituții
de credit sau pentru orice alte activități care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou
de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare cu sediul
în Iran, inclusiv de Banca Centrală a Iranului, sau de orice instituție de credit sau financiară
menționată la articolul 23 alineatul (2), în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau
filiala nu a fost operațională înainte de 26 iulie 2010.
(d) dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații
în capitalurile proprii la o instituție de credit sau financiară care intră sub incidența articolului
39 sau la orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2).
Articolul 25
Se interzice:
(a) vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise după
data de 26 iulie 2010, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:
(i) Iranului sau guvernului acestuia, precum și organismelor publice, corporațiilor,
agențiilor sale;
(ii) o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv Banca Centrală a
Iranului, sau orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);
(iii) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele
unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii)
sau la indicațiile acestuia;
(iv) o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea unei persoane,
a unei entități sau a unui organism menționat la punctele (i), (ii) sau (iii) sau controlat de
acesta.
(b) furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de
stat emise după data de 26 iulie 2010 unei persoane, entități sau unui organism menționate la
litera (a);
(c) oferirea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la
litera (a) în vederea emisiunii de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea
de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile
respective.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 2(6)/2011

307

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
Articolul 26
(1) Se interzice:
(a) furnizarea de servicii de asigurare și de reasigurare:
(i) Iranului sau guvernului acestuia, precum și organismelor publice, corporațiilor,
agențiilor sale;
(ii) unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, altele decât o persoană
fizică; sau
(iii) unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, atunci când
acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat
la punctele (i) sau (ii) sau la indicațiile acestuia;
(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea
interdicției prevăzute la litera (a).
(2) Alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) nu se aplică furnizării de asigurări
obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme iraniene stabilite în
Uniunea Europeană.
(3) Alineatul (1) litera (a) punctul (iii) nu se aplică furnizării de asigurări, inclusiv
asigurări de sănătate și de călătorie persoanelor care acționează în nume propriu, cu excepția
persoanelor înscrise pe lista din anexele VII și VIII, precum și de reasigurări referitoare la
acestea.
Alineatul (1) litera (a) punctul (iii) nu împiedică furnizarea unei asigurări sau
reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o
persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) care
nu figurează în anexele VII sau VIII.
În sensul alineatului (1) litera (a) punctul (iii), nu se consideră că o persoană, o entitate
sau un organism acționează la indicațiile unei persoane, ale unei entități sau ale unui organism
menționat la punctele (i) sau (ii) în cazurile în care aceste indicații servesc transbordării,
încărcării, descărcării sau tranzitării în siguranță a unei nave sau aeronave aflate cu titlu
temporar în apele iraniene sau în spațiul aerian iranian.
(4) Prezentul articol interzice prelungirea și reînnoirea acordurilor de asigurare
și reasigurare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, însă, fără
a aduce atingere articolului 16 alineatul (3), nu interzice respectarea acordurilor încheiate
înainte de această dată.
CAPITOLUL VI
RESTRICȚII PRIVIND TRANSPORTUL
Articolul 27
(1) În scopul împiedicării transferului produselor și tehnologiilor cuprinse în Lista
comună a produselor militare sau a căror furnizare, vânzare, transfer, export sau import este
interzis prin prezentul regulament, toate produsele introduse sau care părăsesc teritoriul
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vamal al Uniunii din sau spre Iran, fac obiectul informațiilor înainte de plecare sau de sosire,
ce vor fi transmise autorităților vamale competente din statul membru în cauză.
(2) Normele care reglementează obligația de a furniza informații înainte de sosire sau
de plecare, în special în ceea ce privește persoana care furnizează informațiile, termenele
care trebuie respectate și datele solicitate, sunt stabilite în dispozițiile aplicabile privind
declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și declarațiile vamale din Regulamentul
(CEE) nr. 2913/92 și din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
(3) Totodată, persoana care furnizează informațiile, astfel cum se menționează la
alineatul (2), declară dacă bunurile sunt prevăzute în Lista comună a produselor militare sau
în prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora este supus autorizării, precizează
datele din licența de export acordată.
(4) Până la data de 31 decembrie 2010, declarațiile sumare de intrare și de ieșire,
precum și elementele suplimentare necesare menționate la alineatul (3) pot fi depuse în scris
prin utilizarea documentelor comerciale, portuare sau de transport, în măsura în care acestea
includ informațiile necesare.
(5) Începând cu 1 ianuarie 2011, elementele suplimentare necesare menționate la
prezentul articol se prezintă fie în scris, fie prin intermediul declarațiilor vamale, după caz.
Articolul 28
(1) Furnizarea, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor
membre, de servicii de buncheraj sau de aprovizionare a navelor sau de orice alte servicii
pentru nave, destinate navelor deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o
persoană, entitate sau organism iranian este interzisă atunci când furnizorii serviciilor dețin
informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, în baza informațiilor dinaintea
sosirii și dinaintea plecării, menționate în articolul 27, care constituie motive serioase de a
se considera că navele transportă produse prevăzute în Lista comună a produselor militare
sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentului
regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în
scopuri umanitare.
(2) Furnizarea de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor
membre de servicii tehnice sau de întreținere aeronavelor de marfă deținute sau controlate, în
mod direct sau indirect, de o persoană, entitate sau organism iranian este interzisă atunci când
furnizorii serviciilor dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, în baza
informațiilor înainte de sosire și înainte de plecare menționate în articolul 27, care constituie
motive serioase de a considera că aeronavele de marfă transportă produse prevăzute în Lista
comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este
interzis în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel
de servicii este necesară în scopuri umanitare sau de siguranță.
(3) Interdicțiile menționate la alineatele (1) și (2) se aplică până când încărcătura a fost
inspectată și, dacă este necesar, confiscată sau distrusă, după caz.
Toate confiscările și înlăturările pot fi efectuate, în conformitate cu legislația națională
sau cu o decizie a unei autorități competente, pe cheltuiala importatorului sau pot fi recuperate
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de la orice altă persoană sau entitate responsabilă de tentativa de furnizare, vânzare, transfer
sau export ilicit.
CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Articolul 29
(1) Nu se dă curs niciunei cereri în temeiul oricărui contract sau oricărei tranzacții
a căror executare ar fi fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile
impuse de Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau de prezentul regulament, inclusiv cererilor
de despăgubire sau altor cereri de acest tip cum ar fi cererea de compensare sau cererea în
temeiul unei garanții, și anume, o cerere de prelungire a plății unei obligațiuni, a unei garanții
sau a unei despăgubiri, în special o garanție financiară sau o despăgubire financiară, indiferent
de forma acesteia, prezentate de:
(a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate, enumerate în anexele VII și VIII;
(b) orice altă persoană, entitate sau organism iranian, inclusiv guvernul iranian;
(c) orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în
numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b);
(2) Executarea unui contract sau a unei tranzacții trebuie considerată ca fiind afectată
de măsurile impuse prin Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau prin prezentul regulament în
cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele
măsuri.
(3) În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a
dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul dispozițiilor alineatului (1) incumbă
persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.
(4) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor
menționate la alineatul (1) la revizuirea judiciară a legalității neexecutării obligațiilor
contractuale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.
Articolul 30
În sensul articolului 8, al articolului 9, al articolului 11 alineatul (2) litera (c), al
articolului 21 și al articolului 26, orice organism, entitate sau orice deținător al unor drepturi
care decurg din atribuirea inițială, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, de
către un guvern suveran, altul decât cel al Iranului, a unui acord de împărțire a producției, nu
este considerat persoană, entitate sau organism iranian. În astfel de cazuri și în ceea ce privește
articolul 8, autoritatea competentă a statului membru poate solicita garanții adecvate cu
privire la utilizatorii finali din partea oricărui organism sau a oricărei entități pentru vânzarea,
furnizarea, transferul sau exportul oricărui echipament sau tehnologii-cheie menționate în
anexa VI.
Articolul 31
(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate
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și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:
(a) furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului
regulament, cum ar fi informațiile privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu
articolul 16, autorităților competente din statele membre, menționate pe site-urile din anexa
V, în care au reședința ori sunt situate și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau
prin intermediul statelor membre;
(b) cooperează cu autoritățile competente menționate pe site- urile din anexa V pentru
verificarea acestor informații.
(2) Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor
membre în cauză.
(3) Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se
utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.
Articolul 32
(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție
aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de
acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel
răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a
personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește
că fondurile sau resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.
(2) Interdicțiile prevăzute de prezentul regulament nu angajează în niciun fel
răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea
nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor vor încălca
această interdicție.
(3) Comunicarea, cu bună credință, astfel cum se prevede la articolele 21, 22 și 23 de
către o instituție sau o persoană care intră sub incidența prezentului regulament sau de către
conducerea sau un angajat al unei asemenea instituții sau persoane, a informațiilor menționate
la articolele 21, 22 și 23 nu antrenează în niciun fel răspunderea instituției, persoanei,
conducerii instituției sau angajaților respectivi ai instituției.
Articolul 33
(1) Un stat membru poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a
se asigura că obligațiile care decurg din dreptul internațional, dreptul Uniunii sau dreptul
național privind sănătatea și siguranța lucrătorilor și protecția mediului sunt respectate atunci
când cooperarea cu o persoană, o entitate sau un organism din Iran ar putea fi afectată prin
punerea în aplicare a prezentului regulament.
(2) În scopul măsurilor luate în temeiul alineatului (1), interdicțiile prevăzute în
articolul 8, articolul 9, articolul 11 alineatul (2) litera (c), articolul 16 alineatul (2), articolul
21 și articolul 26 nu se aplică.
(3) Statele membre se informează reciproc în prealabil cu privire la măsurile de luat
în temeiul alineatului (1).
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Articolul 34
Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile
luate în temeiul prezentului regulament și își comunică toate informațiile relevante de care
dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcările și
la problemele privind punerea în aplicare a acestui regulament și la hotărârile pronunțate de
instanțele naționale.
Articolul 35
Comisia:
(a) modifică anexa II pe baza constatărilor făcute fie de către Consiliul de Securitate al
Organizației Națiunilor Unite, fie de către Comitetul pentru sancțiuni, sau pe baza informațiilor
furnizate de statele membre;
(b) modifică anexa IV pe baza informațiilor furnizate de statele membre;
(c) modifică anexa V pe baza informațiilor furnizate de statele membre.
Articolul 36
(1) Atunci când Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni include pe listă
o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include această persoană
fizică sau juridică, entitate sau un organism în anexa VII.
(2) Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică sau juridică, o entitate
sau un organism măsurilor menționate la articolul 16 alineatul (2), acesta modifică anexa VIII
în consecință.
(3) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv justificarea includerii persoanei fizice sau
juridice, a entității sau a organismului menționat la alineatele (1) și (2), fie direct, dacă dispune
de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice sau
entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(4) Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi,
Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică,
entitatea sau organismul în cauză.
(5) Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană
fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei
persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau organism inclus pe listă, Consiliul modifică
anexa VII în consecință.
(6) Lista din anexa VIII se revizuiește la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.
Articolul 37
(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării
prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică
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aceste norme Comisiei, fără întârziere, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.
Articolul 38
(1) Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul
regulament și le menționează pe site-urile enumerate la anexa V. Comisiei i se notifică de
către satele membre orice modificări ale adreselor site-urilor lor enumerate în anexa V.
(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără
întârziere Comisia cu privire la autoritățile lor competente, inclusiv cu privire la datele de
contact ale acestora, precum și cu privire la toate modificările ulterioare.
(3) În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, informa sau
de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate care trebuie folosite în
vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa V.
Articolul 39
Prezentul regulament se aplică:
(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;
(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;
(c) oricărei persoane, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisantul unui
stat membru;
(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit
în conformitate cu legislația unui stat membru;
(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate
desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.RO L 281/16
Articolul 40
Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se
interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.
Articolul 41
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în
toate statele membre.
Adoptat la Luxemburg, 25 octombrie 2010.
Pentru Consiliu
Președintele
C. ASHTON
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AGENDA ISS-CD
Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Ctreştione „Dimitrie
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 01 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 acest an,
sunt planificate următoarele activităţi:
Nr.
crt.
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DENUMIREA ACTIVITĂŢII

DATA (PERIOADA DE
DESFĂŞURARE)

1

Atelier de lucru

2

Editarea şi elaborarea numerelor 6, 7 şi
8 ale revistei „Univers Strategic”

3

Conferinţa ISS pe tema „Zona M[rii
Negre ]n geopolitica euro/asiatică”

Octombrie 2011

4

Sesiunea anuală de comunicări
ştiinţifice a ISSDC pe tema Orizonturi
şi aşteptări de securitate în 2011-2021

Noiembrie 2011

Sepotembrie 2011

Iunie, August şi Septembrie
2011
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
Institutul de Studii de Securitate

Către colaboratori și cititori
Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română a
Institutului de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o publicaţie
a tuturor celor interesaţi de domeniile securităţii. Paginile sale sunt onorate să
găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării ştiinţifice elaborate
de Institutul de Studii de Securitate „Dimitrie Cantemir”, de profesori, masteranzi şi
studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, de personalităţi din mediul
academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, ştiinţifice şi culturale din
ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de profil,
să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii,
la asigurarea – şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii
şi dezvoltării durabile.
Revista apare atât în format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM),
cât şi on line, astfel încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg,
deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică
a Institutului, informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor securităţii
naţionale, regionale, internaţionale şi globale.
Redacţia vă aşteaptă cu interes să vă exprimaţi atât în paginile revistei şi în
dialog direct cu Institutul şi cu redacția, cât şi pe forum. Revista poate fi accesată la
adresa: http://iss.ucdc.ro.
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct
la redacție, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu
diacritice, în Word, în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract
de 8-10 rânduri, cu trimiteri bibliografice la subsolul paginii.
Ne veţi găsi la adresa:
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Institutul de Studii de Securitate
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00, 330.79,11, 330.79.17 Fax: (021)330.87.74

http://iss.ucdc.ro; email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
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