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DETERMINARE A NEDETERMINARII

EDITORIAL
Există, oare, o determinare a nedeterminării ordinii lumii?
Este, oare, necesară o ordine a lumii? De ce ar fi? Pe ce criterii
se poate realiza aceasta şi de către cine? Cum? Cine anume şi de
ce îşi poate asuma dreptul sau, mai degrabă, responsabilitatea
ordonării lumii? Şi, la urma urmei, ce înseamnă ordinea lumii?
Dar dezordinea? Dar ordonarea ei? Dar dezordonarea? Ordinea
lumii (dacă se acceptă, totuşi, că există o astfel de ordine), este
lăsată de la Dumnezeu sau a fost şi este creată şi actualizată de
oameni? Sunt, oare, oamenii în măsură să ordoneze un sistem din
care ei înşişi fac parte?
Schiţă de contrasistem
Desigur, la aceste întrebări – şi la multe altele – există, de multă
vreme, numeroase şi variate răspunsuri. Şi, de aici, infinite controverse.
Omul nu este dispus să accepte dat-ul, decât în măsura în care îi foloseşte
la ceva. Dacă nu-i foloseşte, îl priveşte ca pe ceva exterior şi nu-i acordă,
practic, nicio importanţă. Şi nicio şansă. Este cazul şi conceptului de
ordine a lumii sau de nouă ordine a lumii. Acest concept pare atât de
îndepărtat de preocupările cotidiene sau pe termen lung ale omului
individual, preocupări care ţin de condiţia sa şi de modul concret în
care trăieşte, încât îl tratează ca pe orice lucru exterior, probabil preţios,
dar neimportant şi chiar de prisos. Nu este treaba mea, nu mă amestec.
Ordinea lumii priveşte lumea nu pe mine. Eu le am pe ale mele. Destule.
Cam aşa gândeşte omul obişnuit, omul căruia nu-i pasă prea mult de
soarta lumii, pentru că nu o înţelege prea bine nici pe a lui. Chiar dacă
este savant, cerşetor sau rege. Rareori, omul poate ieşi cu adevărat şi
pentru mai multă vreme din Eul lui. De regulă, nu poate.
Totuşi, pentru universul cunoaşterii şi pentru cel al înţelegerii
rostului omului în lume şi al lumii ca exterioritate şi, în acelaşi timp, ca
interioritate a sa şi a mediului său uman, este necesar să ne aplecăm şi
asupra acestui concept. Este lumea – înţeleasă ca societate a oamenilor,
cu toate componentele şi elementele acesteia, începând cu fiinţa
umană, cu omul individual şi continuând cu societatea omenească şi
cu infrastructurile acesteia – un sistem? Şi dacă da, atunci care sunt
structurile şi funcţiunile acestui sistem? Avem de-a face cu un sistem, cu
un sistem de sisteme sau doar cu un conglomerat care se structurează
aleatoriu şi haotic? Acceptă oare oamenii să existe şi să evolueze în
rigoarea sistemică a schimbului permanent de substanţă, de energie şi
de informaţie cu mediul? Care mediu? Mediul cosmic? Mediul geofizic?
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Mediul fizic? Mediul social? Mediul virtual? Mediul cunoaşterii? Sau toate acestea
la un loc? Sau omul se consideră o fiinţă cu totul specială, un demiurg, adică un
creator şi un moderator de sisteme şi nu doar un simplu element al unui sistem pe
care nu-l poate nici cunoaşte pe deplin, nici gestiona în mod eficient, nici controla
în mod necesar?
Dacă cei peste şapte miliarde de oameni individuali, de diferite vârste, profesii,
religii etc. sunt peste şapte miliarde de centre importante, de centre vitale ale acestei
lumi, atunci lumea nu este altceva decât o reţea în continuă mişcare a acestor centre
care se supune legii numerelor mari şi se dezvoltă după legile şi principiile Naturii,
ale Cosmosului, ale Universului. Acest lucru pare să fi fost foarte bine înţeles de
sofişti, de unde şi celebra afirmaţie atribuită lui Protagoras, potrivit căreia omul este
măsura tuturor lucrurilor, a celor ce există pentru că există şi a celor ce nu există,
pentru că nu există. Ştim însă foarte bine că o astfel de afirmaţie este doar metaforică,
pentru a se sublinia importanţa şi unicitatea fiinţei umane în acest Univers, deopotrivă,
cognoscibil şi misterios, infinit şi partajat. Anticii aveau, probabil, ceva mai mult
timp ca noi să se aplece asupra Gândului. Şi o făceau mult mai bine ca noi. O astfel
de realitate a omului-măsură a tuturor lucrurilor nu există în generalitatea ei. Omul
nu este chiar măsura tuturor lucrurilor, ci doar măsurătorul sau evaluatorul unora
dintre ele, prins mereu în cabestanele neînţelese niciodată pe deplin ale cunoaşterii,
care-l ancorează mereu de un ideal şi de un orizont asimptotic la ideal, dar nu-l lasă
să se desprindă niciodată pe deplin de condiţionarea măruntă a lucrurilor concrete.
Lumea omului este, deopotrivă, o lume a valorilor, a cunoaşterii şi a interesului.
Valorile sunt efecte speciale ale acţiunii, care se asamblează în mari sisteme ce se
constituie într-un puternic patrimoniu naţional, internaţional şi universal şi care
ridică, pe măsură ce acumulările de valori cresc, civilizaţia tot mai sus. Probabil
că procesul acestei construiri şi înălţări a piedestalului de valori ale omului şi ale
lumii se aseamănă foarte mult cu modul în care au fost ridicate cândva piramidele.
Acolo, în vârf, se află valorile încă neautentificate, încă neconfirmate de timp,
încă în construcţie şi sedimentare, valorile abia forjate, valorile fierbinţi, valorile
înflorite. Ele sunt foarte puţine, pentru că procesul de selecţie, de coagulare şi de
maturizare, în ceea ce priveşte valorile, este foarte complex, foarte lent şi foarte dur.
Nu orice rezultat al unei acţiuni umane reprezintă o valoare. Valorile autentice – cele
confirmate de timp şi rămase nealterate sub semnul duratei secole sau milenii – sunt
destul de rare. Dar nu valorile împing lumea înainte. Ele doar o ridică mai sus, tot
mai sus, pe panta crescătoare a devenirii. Motivul şi mobilul acţiunii nu-l constituie
valoarea, ci interesul.
Înainte de a trece la analiza suporturilor, coordonatelor şi reperelor de
construcţie a ordinii lumii (în măsura în care acceptăm că lumea sau demiurgii
ordinii ei ar avea o vocaţie expresă în acest sens), ne vom opri, preţ de câteva fraze,
la dinamica arhitecturii valorii şi a sistemelor de valori, la cea a interesului şi a
procesualităţii acţiunii umane, întrucât, deşi rareori le respectă, omul trăieşte în acest
8
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uriaş patrimoniu pe care el însuşi şi l-a creat, pentru el şi pentru lume, şi pe care îl
dezvoltă în fiecare zi – valorile –, dar este obligat să acţioneze şi să reacţioneze,
în funcţie nu de valori, ci de interese, dar, oarecum, în limitele impuse de aceste
patrimonii. Valorile pot constitui doar seturile de suporturi şi de principii, deci, de
limite, care-i dau omului identitate, securitate, moralitate şi certitudine. La origina
procesualităţii acestei dinamici, se află, însă, interesul.
Valoarea poate fi definită ca monadă a culturii şi civilizaţiei, întrucât ea este
un efect durabil, confirmat de timp şi evaluat de om şi de societate ca esenţă a unei
realităţi, golită de lucrurile şi caracteristicile ei trecătoare. Valoarea este ceea ce
rămâne după ce totul a trecut, este grăuntele de diamant extras din tonele de steril,
este ceea ce străluceşte şi durează dincolo de avalanşe şi furtuni.
Valoarea este piatra de temelie a culturii, iar cultura este nucleul greu al
civilizaţiei. Valorile sunt, în edificiul culturii şi civilizaţiei, precum cărămizile întrun templu. Ele se asamblează în mari sisteme de valori, iar pe aceste sisteme se
constituie temelia lumii, durata şi durabilitatea ei.
Valorile nu sunt conflictuale, pentru că sunt esenţe, nu fenomene, pentru că
sunt pure, pentru că sunt efecte trecute prin şlefuirile vremurilor, ale cunoaşterii şi ale
adevărului universal, ale adevărului absolut. Valorile sunt Dumnezeieşti, pentru că
reprezintă bobul pur de rouă al efectului acţiunii umane, adică ce au mai bun şi mai
frumos oamenii, şi propria lor sinteză a rezultatului acţiunii calificate, laborioase,
geniale. Valorile nu generează acţiunea, nu se constituie în mobiluri ale acţiunii,
întrucât ele sunt ultimul efect sintetic al acţiunii, esenţa ei, aurul ei. Valorile nu fac
războaie şi nu îndeamnă la conflict şi la acţiune. Ele nu sunt decât verigi sau zale
preţioase în înlănţuirea de aur a lumii, în durata şi universalitatea ei.
Ceea ce nu fac valorile, fac interesele, cele care proiectează voinţa omului
în viitor. Interesul este mobilul şi motivul acţiunii; el este cel care construieşte un
orizont de aşteptare, o cale, un scop, un obiectiv, un modus vivendi şi un modus
cognoscendi. Evident, nu o face pe un loc gol, ci pe un loc acoperit cu edificii, cu
realităţi şi realizări, cu sisteme de valori care jalonează timpul, spaţiul, principiile,
morala, gândul şi viaţa. Interesul este conflictual, pentru că este dinamic şi complex,
pentru că este proiect în viitor, pentru că implică, deopotrivă, o negare şi o afirmare, o
distrugere şi o creaţie, adică o devenire, o transformare, pentru că este creaţie, pentru
că este orizont de aşteptare.
Omul acţionează totdeauna din interes, iar interesul va fi totdeauna, atâta vreme
cât va exista viaţă umană pe pământ, mobilul acţiunii, motorul ei de neoprit. Nu
valorile îl îndeamnă pe om să construiască rachete şi navete spaţiale pentru a ajunge
pe Marte, ci dorinţa lui de a cunoaşte, interesul lui de a descoperi noi orizonturi
ale propriei sale existenţe, desigur, pentru a-şi ameliora această existenţă, pentru a
înţelege Universul, pentru a câştiga şi a adăuga un plus de securitate şi de bunăstare
la condiţia sa. Nu valorile îl îndeamnă pe om să declanşeze un conflict sau un război,
ci interesul lui de a debloca o situaţie strategică în favoarea lui, a comunităţii sale
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012
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şi a mediului său de viaţă. Nu valorile lumii determină schimbarea şi transformarea
continuă a ordinii lumii, ci interesele marilor sale entităţi şi orizonturile de aşteptare
edificate pe baza acestor interese.
Valorile, de îndată ce s-au produs, se asamblează automat în sisteme de valori,
se integrează automat în aceste sisteme, generând o nouă faţetă a construcţiei, o nouă
configuraţie, o nouă spirală, o nouă ascensiune realizată şi fixată pentru eternitate
sau pentru o mare durată. Valorile îşi află singure locul, pentru că, fiind unice şi
irepetabile, şi locurile lor sunt unice, necesare şi irepetabile. Fiecare valoare îşi are
locul ei. Nu va exista niciodată o situaţie în care mai multe valori să se bată pe un
loc. Totdeauna, valorile, de îndată ce vor atinge acest statut, vor avea locul lor în
integralitatea şi complementaritatea lumii, în unitatea şi indestructibilitatea ei. Nu
un loc prestabilit, golit, sau eliberat, ci un loc construit şi adăugat. Odată cu fiecar4e
valoare conffirmată de timp şi de oameni, se construieşte şi locul ei în sistem. Pentru
că sistemul este în extensie, este un sistem acumulativ, este un sistem procesual viu.
Valorile îşi au şi ele viaţa lor şi durata lor. Unele sunt tot atât de longevive
precum comunitatea căreia îi aparţin şi pe cere o definesc, avându-şi viaţa lor, durata
lor şi „ADN”-ul lor, altele se degradează în timp. Vor urma însă altele care îşi au locul
şi raţiunea lor ADĂUGATĂ… Repetăm ADĂUGATĂ, nu substitutivă... În aceasta
constă rostul şi rolul valorii. Adică în UNICITATEA LOR şi în uriaşa lor capacitate
de a se aduna în mari sisteme, de a genera culturi şi, pe baza culturilor, civilizaţii...
Am putea, desigur, să vorbim de o ordine naturală a lumii bazată pe sistemele
ei de valori, în sensul construcţiei obiective a edificiului piramidal al unităţii şi
identităţii lumii, însă, ştim foarte bine că politicile şi strategiile care se ocupă, din toate
timpurile, de noua ordine a lumii nu au în vedere consemnarea unei realităţi realizată
prin legile de compoziţie a sistemelor, a temeliilor acestora sau a construcţiilor
piramidale durabile, ci doar construcţia voluntară, bazată pe un proiect, cu scopuri şi
obiective fixate printr-o planificare strategică de mare anvergură.
Noua ordine a lumii – de care se vorbeşte de atâta vreme şi atât de mult –
este, în primul rând, un proiect politic, mai ales un proiect al marilor puteri, şi nu
doar un efect al unei evoluţii obiective. De aici nu rezultă că un astfel de proiect nu
ţine seama de sistemele de valori şi de evoluţia obiectivă a lumii. Rezultă doar că
nu valorile determină acest proiect, ci interesele, cele care configurează, dealtfel, şi
voinţa de a construi şi realiza un astfel de proiect. Este adevărat, omul, fiind o fiinţă
conştientă de sine şi de mediul în care trăieşte, doreşte să transforme acest mediu
potrivit dorinţelor şi intereselor sale şi nu să accepte ca natura să rezolve această
problemă în locul său. La urma urmei, societatea omenească nu este doar o societate
a efectului natural obiectiv, ci şi una a cunoaşterii, deci a efectului natural obiectiv
cognoscibil, previzibil şi modelabil, supus voinţei subiective, adică modificat,
transformat, reconfigurat, deci, subiectiv.
Ce înseamnă însă voinţă subiectivă (desigur, voinţa este totdeauna subiectivă)
la nivelul omenirii, ca societate a cunoaşterii? A efectuat oare cineva vreodată
10
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un referendum planetar pentru a configura această voinţă colectivă prin sinteza
voinţelor individuale? Este oare posibil aşa ceva? Se poate, oare, realiza o sinteză
obiectivă a voinţelor subiective? Greu de răspuns. Probabil că nu. Oamenii sunt mult
prea diferiţi pentru a accepta o dimensiune universală, neclară şi confuză, a propriei
lor existenţe individuale, pe care fiecare o înţelege altfel, adică altfel decât alt om,
aflat pe un alt meridian, în funcţie nu doar de valorile sale, ci, mai ales, în funcţie de
interesele, temerile, angoasele şi speranţele sale. Altfel, dar nu prea departe de ceea
ce înseamnă a fi om. Tot cea ce se ştie – în măsura în care chiar se ştie – este că omul
individual se află încă foarte departe, mult prea departe de dimensiunea globală sau
universală a propriei sale existenţe şi mult prea aproape de nevoile sale de zi cu zi,
pentru a putea înţelege pe deplin suporturile unei construcţii, poate necesare, dar care
va rămâne mereu fără identitate pentru el.
Nu omul de rând, omul de linie, este cel care configurează noua ordine a
lumii, ci omul ieşit din rând, omul suit pe o platformă, omul care îşi asumă un drept
sau o responsabilitate, nu de dragul valorilor universale ale lumii, ci sub presiunea
intereselor sale sau ale grupului din care face parte şi pe care le reprezintă, le exprimă
şi le materializează în acţiuni sau reacţii.
Comentatorii sau observatorii conceptului şi realităţilor noii ordini mondiale
pot privi această problematică dintr-o perspectivă istorică, geopolitică şi geostrategică,
sociologică sau psihologică, ştiinţifică sau doar a simţului comun. Globalizarea
şi evoluţia complicată a lumii generează foarte multe întrebări care nu au încă
răspunsuri, iar cercetarea ştiinţifică nu a ajuns încă la capacitatea de a prognoza cu
exactitate dinamica lumii şi ordinea ei intempestivă, aleatoare sau rezultată efectiv
din combinarea realităţilor şi tendinţelor, sub presiunea variabilă şi greu identificabilă
şi cuantificabilă a determinărilor. Numeroasele institute de cercetare ştiinţifică,
academiile, universităţile, structurile de analiză şi prognoză de tot felul pot formula
ipoteze, studii, chiar avertismente, pot realiza scenarii, pot efectua demonstraţii
pentru a aduce argumente pro sau contra, pot expertiza fel de fel de decizii politice
în acest amplu demers de cunoaştere şi chiar de acţiune a coordonatelor ordinii
mondiale, pot constitui modele matematice sau de altă natură ale acesteia, dar nu
pot realiza absolut nimic din ceea ce presupune o astfel de arhitectură a noii ordini
mondiale şi a coordonatelor pe care ar putea fi ea construită şi constituită efectiv, fără
aportul complet şi, adesea, exclusiv al decidentului politic.
Din păcate, arhitecţii noii ordini mondiale – indiferent cum s-ar numi aceasta –
nu sunt nici savanţi, nici oameni de ştiinţă, nici acele mari comunităţi academice care
ar fi îndreptăţite să aibă un punct de vedere, ci doar oameni politici, adesea inculţi
sau foarte mărunţi din punct de vedere intelectual şi, mai ales, moral, aflaţi în diferite
funcţii importante – de regulă, şefi de state, prim-miniştri, parlamentari, finanţişti
uriaşi, şefi ai unor organizaţii transfrontaliere cu impact global, reprezentanţi mai
mult sau mai puţin din umbră ai sionismului, ai masoneriei şi încă vreo câţiva, de
prin alte grupuri iluminate sau oculte etc. –, care se gândesc la binele omenirii, de
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regulă, prin ocheanul binelui lor sau al arealului lor, al avantajelor pe care le poate
aduce un concept sau altul, al centrelor vitale care pot fi cucerite sau anihilate, al
accesului la pieţe şi resurse, al puterii politice, financiare, economice şi militare, al
dominanţei informaţionale şi strategice, al modelării lumii în sensul dorit de ei, al
Puterii şi al Banului. Unii dintre aceşti foarte mari arhitecţi politici sau de altă natură,
dar mai ales politici, chiar cred că sunt sau pot fi demiurgii lumii, alţii sunt doar
foarte realişti, îşi cunosc bine limitele, locul şi rolul, şi nu vor altceva decât vrea toată
lumea: putere, influenţă, dominanţă, bani.
Aşadar, arhitecţii noii ordini mondiale (vizibili sau nu, unii foarte vocali,
alţii doar tăcuţi şi bine ascunşi) nu sunt nici pe departe unitari, nici îndreptăţiţi, nici
mandataţi de cineva, nici „autorizaţi”, ci doar interesaţi.
În toate filosofiile şi configurările unei astfel de ordini, se află două tipuri de
determinări, unele obiective, celelalte subiective. Cele obiective sunt, de regulă,
folosite ca pretext, iar cele subiective sunt definite ca funcţii sau efecte de context.
Binele omenirii a devenit un fel de scop planetar, pe care adepţii noilor conceptelor de
nouă ordine încearcă să-l definească fie pe un suport pe care-l denumesc democratic
şi prosper, în care sunt promovate economia de piaţă, spiritul liberal, sau neoliberal,
partajat cu cel conservator, drepturile omului şi înlăturarea dictaturii de orice fel (ca şi
cum impunerea democraţiei n-ar fi tot o formă de dictatură), fie pe un suport religios,
în care necredincioşii ar trebui pedepsiţi, excomunicaţi, arşi pe rug sau jupuiţi de vii.
Efectele primei perspective sunt consonante cu efectele celei de a doua şi
se exprimă în recrudescenţa conflictualităţii lumii, în reconfigurarea centrelor de
putere, care sunt cam aceleaşi de milenii, în adâncirea faliilor strategice, în creşterea
anomiei sociale în aproape toate ţările lumii, în amplificarea reţelelor traficante, a
fenomenului terorist, în adâncirea decalajelor dintre ţările bogate şi ţările sărace, în
zecile de milioane de oameni care mor anual pe glob de foame sau datorită bolilor de
malnutriţie, în recrudescenţa violenţelor, în butoiul cu pulbere mai mult sau mai puţin
nucleară, care stă gata să explodeze în Orientul Mijlociu, în uriaşa criză financiară
care se poate finaliza, ca şi cea din 1929-1939, cu un război mondial pustiitor, şi în
atâtea alte situaţii conflictuale grave şi paradoxale care nu produc nici pe departe
vreo ordine, ci o cumplită şi periculoasă dezordine. Noua ordine a lumii este, de fapt,
o foarte nouă şi o foarte periculoasă dezordine.
Certitudini cu geometrie incertă
De ce doreşte Israelul cu atâta ardoare să lovească instalaţiile nucleare ale
Iranului, aşa cum a făcut-o, în 1981, cu reactorul francez Osiriak, în Irak, la sud de
Bagdad, fără să fi mişcat cineva vreun deget, ca şi cum lumii întregi, inclusiv Franţei,
cea care a efectuat lucrările şi care, de fapt, construise reactorul respectiv, nu i-ar
fi păsat? A autorizat, oare, ONU avioanele F-16 israeliene să facă treaba asta?
Desigur că nu. Atunci de ce i s-a permis Israelului să lovească o instalaţie nucleară
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din Irak, fără acordul ONU, fără declaraţie de război, fără urmări în planul relaţiilor
internaţionale? De ce s-a permis ca India, Pakistanul şi Israelul să se doteze cu arme
nucleare şi altora nu? Simplul fapt că unii au semnat tratatul de neproliferare, iar alţii
nu, nu poate constitui, în condiţiile în care vorbim de suveranitate, egalitate, respect
şi independenţă, un criteriu moral şi legitim de departajare. În cel mai rău caz, pentru
ţările respective, poate constitui doar un act imoral.
Ar trebui, potrivit dreptului internaţional, să nu avem mai multe categorii
de state, ci doar state suverane care s-au obligat să respecte dreptul internaţional şi
legile de convieţuire pe această planetă. Dar, în realitate, avem mai multe categorii
de state. Statele nucleare nu vor putea fi niciodată pe picior de egalitate, în ceea ce
priveşte garanţiile de securitate şi adevărul conflictualităţii lumii, cu statele care nu
deţin astfel de arme. Totdeauna statele nucleare vor exercita presiuni disuasive unele
asupra celorlalte, dar şi asupra celor care nu deţin astfel de arme, şi niciodată nu va fi
invers, decât prin mijloace asimetrice.
În lume, există dintotdeauna disimetrie, sau non-simetrie, ceea ce, în planul
securităţii şi apărării, înseamnă disproporţionalitate, deci război disproporţionat,
iar simetria nu este decât relativă şi conceptuală, pe niveluri de putere. Disimetria
proliferează dominanţa strategică a celui foarte puternic, războiul non-contact
şi dictatura forţei. Din disimetrie se iese prin asimetrie, adică prin exploatarea
vulnerabilităţilor celuilalt, evadând însă din legi şi din principii şi revenind la o
sintagmă demult condamnată de legile civilizaţiei: scopul scuză mijloacele. Asimetrie
poate să însemne teroare, minciună, lovire sub centură, dezinformare, atacul
populaţiei civile, înfometare, gherilă, insurgenţă şi contra-insurgenţă, diversiune,
criminalitate transfrontalieră, pervertire a valorilor, adică distrugere, folosire a
mijloacelor artizanale de distrugere sau a unor componente chimice, biologice,
radiologice şi nucleare pentru a produce pierderi uriaşe celuilalt etc. etc. Este însă
greu de presupus că asimetria (adică neacceptarea supuşeniei şi a dominanţei şi
lovirea celuilalt cu tot ce poţi, dar şi reacţia disproporţionată sau tot asimetrică a
celuilalt) va putea anihila vreodată disproporţionalitatea, supremaţia armei nucleare
sau uriaşele decalaje economice dintre lumea tot mai bogată şi lumea tot mai săracă.
Cu alte cuvinte, dreptul internaţional nu este foarte drept, de vreme ce unii au voie
iar alţii nu la sistemele de arme performante, în speţă la armele de distrugere în masă.
Care ar fi, totuşi, noua posibilă ordine a lumii? Ţări nucleare şi ţări nenucleare?
Ţări puternice şi ţări slabe? Ţări foarte bogate şi ţări aduse în sapă de lemn? Ţări
foarte bine guvernate şi ţări foarte prost guvernate? Ţări importante şi ţări mai
puţin importante? Ţări democratice şi ţări nedemocratice? Ţări care se constituie în
centre de putere şi ţări în afara acestor centre, adică ţări periferice? Cine stabileşte
ierarhiile şi categoriile şi pe ce criterii? Sau, noua ordine, înseamnă o lume fără ţări
şi fără frontiere? Este, oare, posibil aşa ceva?
Desigur, se va spune că organizaţiile şi organismele internaţionale care, aşa
cum bine se ştie, nu sunt superioare statelor, nu sunt şefii statelor, ci instrumente
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create de state pentru a facilita şi armoniza relaţiile dintre ele, îndeplinesc această
funcţie de armonizare, de transnaţionalizare, de ieşire din frontierele care delimitează
şi opun. E drept, Consiliul de Securitate al ONU stabileşte (a se citi: dictează) o
acţiune sau alta, un tip de comportament sau altul, în limitele competenţelor pe care i
le-au fixat statele membre ale ONU şi în cele ale dreptului internaţional.
Este drept că se vorbeşte de multă vreme de o guvernare mondială, dar asta ar
însemna desfiinţarea statelor sau federalizarea lumii, or, deocamdată, aşa ceva nu s-a
legitimat în nici un fel. Probabil că, în viitor, aşa va fi, dar de la cruda realitate în care
peste 40 de milioane de oameni mor în fiecare an de foame şi de malnutriţie, în timp
ce câteva milioane nu mai ştiu ce să facă cu banii, cu iahturile şi cu averile personale
nesfârşite şi nefolositoare, este o distanţă uriaşă. O astfel de ordine nu poate fi, totuşi,
desfiinţată decât printr-un egalitarism utopic de tipul celui comunist care, tocmai a
fost redus la tăcere, fiind considerat dictatorial, periculos şi drept ameninţare gravă
pentru incomensurabila democraţie a lumii partajată în state, în bogaţi şi săraci, în
sedentari şi migratori, în credincioşi şi necredincioşi, în savanţi, oameni obişnuiţi
şi debili mintali, în bătrâni, maturi, tineri şi copii, în bărbaţi şi femei, în patroni şi
lucrători, în profesori şi elevi, în noi şi ceilalţi, în unii şi alţii, reuniţi sau separaţi prin
valori, interese, pasiuni şi indiferenţe…
Preşedintele George Bush şi alţii ca el şi cu el s-au încăpăţânat să transforme
Orientul Mijlociu în Marele Orient Mijlociu Democratic şi Prosper, dar unele dintre
ţările acestui Orient foarte bogat în cel mai ieftin petrol din lume nu doresc neapărat
acest lucru. Nu doresc însă nici să fie aşa cum este el acum, de vreme ce primăvara
arabă i-a alungat de la cârma unor ţări pe nişte conducători matusalemici, l-a omorât pe
asimetricul Ghadafi, a declanşat un război în Siria, iar Isrealul aşteaptă, cu motoarele
avioanelor pornite, permisiunea de decolare pentru a ataca Iranul. Din palestineni nu
a mai rămas aproape nimic, fragmentarea, partajarea şi izolarea acestei populaţii care
îşi vrea ţara ei înapoi este aproape gata. Dincolo de frontierele Israelului, Hezbollahul
adună sute sau poate mii de aruncătoare de proiectile reactive – de rachete le zic
unii – şi mijloace antitanc, cu care, speră, probabil, să producă un adevărat dezastru
Tsahalului. Unii analişti cunoscători în ale armamentelor, politicilor şi strategiilor
subtile de confruntare asimetrică vorbesc de o armată ascunsă a Iranului, adică de sute,
mii sau zeci de mii de oameni, împrăştiaţi prin toate ţările posibil inamice, care, la un
semn, vor declanşa arma biologică, adică vor slobozi nişte viruşi care vor distruge cel
puţin un miliard de oameni. Nu ştiu de ce ar face-o. Pentru că, oricum, musulmanii,
în lupta lor cu civilizaţia occidentală, în măsura în care există cu adevărat o astfel
de luptă, au o armă mult mai teribilă decât ce nucleară: arma demografică. Spre
exemplu, în lumea musulmană din Europa, se nasc cam opt copii per familie, ceea
ce înseamnă explozie demografică şi o uriaşă presiune geopolitică asupra spaţiului
european, unde numărul copiilor per familie este doar de 1,5, ceea ce înseamnă
creştere negativă (deci pericol de dispariţie în câteva sute de ani), dacă ne gândim la
tipul de calcul pe care îl făcea Conea. El utilizează un termen – druckquotient, care
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aparţine lui Alexandru Supan, şi este folosit pentru a evalua presiunea la care este
supus un stat din partea vecinilor săi. Pentru că, aşa cum sublinia Kjellen, orice stat
trebuie să se considere, într-o anumită formă, asediat. Formula druckquotient-ului
este una foarte simplă. Druckquotient-ul se obţine prin însumarea populaţiilor ţărilor
vecine şi împărţirea acestei sume la numărul locuitorilor statului propriu.
n

∑1 Pv
Pv1 + Pv 2 + ... + Pvn
=
,
D
k =
Pp
Pp
unde Dk reprezintă Druckquotinet-ul, Pv1…Pvn, populaţiile ţărilor vecine, iar Pp
populaţia proprie. În acea vreme, druckquotient-ul calculat de Supan era, pentru
Olanda, de 11,7, pentru Belgia, de 14,7, pentru România, de 30,8 şi, pentru Elveţia,
de 50,9.
Putem face acest calcul şi azi, pe cel puţin două paliere – cel exterior, care
cuprinde populaţiile în creştere sau descreştere ale ţărilor vecine (vecinătatea mai
mult sau mai puţin liniştită de care vorbeşte Uniunea Europeană) şi cel interior,
compus din emigranţi şi cetăţeni de alte etnii şi alte religii care s-au stabilit definitiv
în interiorul Uniunii Europene şi al fiecărei ţări din Uniune. Folosind acest calcul,
putem evalua uriaşa presiune demografică exercitată în special de lumea musulmană
asupra continentului european.
n

Pi
Pi1 + Pi 2 + ... + Pin ∑
1
=
,
D
k =
Pp
Pp
unde in reprezintă populaţia străină (în speţă, musulmană) din interiorul Uniunii
Europene sau al fiecărei ţări.
Însumarea celor două tipuri de presiuni dau presiunea reală cu care se confruntă
şi se va confrunta Uniunea Europeană în prezent şi în viitor.
De aici nu rezultă că agitarea Orientului Mijlociu şi a Orientului Apropiat face
parte din strategia indirectă a Europei sau a unor ţări din Europa pentru a reduce
această presiune. Rezultă doar că problemele care se cer soluţionate sunt mult mai
complicate decât dorinţele unor şefi de state de a organiza lumea cum vor ei sau cum
cred ei că ar fi mai bine.
Durckquontient-ul, folosit cu foarte multă atenţie, poate releva o situaţie
posibilă privind adevăratele presiuni demografice care vor contribui, probabil la
schimbarea lumii. Desigur, civilizaţia occidentală – una dintre cele mai performante
de pe planetă – are suficiente resurse pentru a-şi soluţiona problemele cu care se
confruntă, dar ele nu pot fi rezolvate decât dacă se ţine seama de toate valorile şi de
toate interesele acestei lumi, de toate presiunile, de toate pericolele şi ameninţările.
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Noi suntem de părere că nu noua ordine a lumii contează, ci modul în care
sunt soluţionate problemele resurselor, ale pieţelor, ale populaţiilor, ale mediului şi
cele ale modului de viaţă al oamenilor. Există un uriaş conflict între mondializarea
informaţiei, economiei, infrastructurii şi chiar a modului de viaţă al oamenilor (care
devine din ce în ce mai dependent de informaţie şi de reţea, de imagine, de resurse
şi de pieţe), modul în care funcţionează finanţele, care devin, deopotrivă, dominante,
dictatoriale (pe ele nu le controlează nimeni) şi perturbatoare, şi realitatea unui sistem
internaţional bazat pe state suverane.
Din păcate, se pare că, prin noile politici financiare restrictive şi perturbatoare,
ne întoarcem la ceea ce Kjellen numea stare de asediu. Desigur, pare impropriu să
vorbim, astăzi, în epoca reţelei şi a Internetului, a deschiderii totale spre informaţie,
comunicare şi spre alte orizonturi ale lumii, de o stare de asediere a unui stat de
către alte state, dar modul în care funcţionează sistemul financiar generator de crize
(datorită, în primul rând, componentei sale speculative), precum şi uriaşele decalaje
între interesele unora dintre marile puteri sau ale altor state-pivot sau privilegiate
sugerează o astfel de asociaţie. Spre exemplu, atunci când un stat nu face ce zic unele
dintre celelalte state sau ce hotărăşte un anumit forum sau ce o fi, asupra statului
respectiv se exercită presiuni economice şi financiare, se instituie un embargo şi chiar
se intervine în forţă. Poate că astfel de măsuri sunt justificate din anumite puncte de
vedere. Dar un stat nu este o entitate golită de conţinut, o piesă pe o tablă de şah, ci
o ţară în care trăiesc milioane de oameni, în care există viaţă, idealuri, cunoaştere,
o istorie, o cultură, un patrimoniu, vocaţie, valori, interese, orizonturi de aşteptare,
temeri şi speranţe… Măsurile punitive sunt, ca şi odinioară, suportate de populaţie,
de fiecare om în parte, adică de această primă şi ultimă entitate supremă, unică şi
indivizibilă, a civilizaţiei umane, care este omul, omul fizic, omul cognitiv, omul care
trăieşte – cât trăieşte –, munceşte, învaţă, speră.
În ce măsură foloseşte noua ordine a lumii, indiferent cum ar fi ea denumită
sau configurată, acestui om – care ar trebui să fie, dacă nu măsura tuturor lucrurilor,
atunci măcar decidentul principal al propriului său mod de viaţă –, rămâne de văzut.
Depinde în ce tabără se află acest om. Şi pentru că orice ordine creează şi dependenţe,
atunci, el, omul, va migra spre acele locuri mai sigure, care-l feresc de uragane şi
avalanşe, de inundaţii şi revărsări, de efecte ale efectelor conflictualităţii endogene a
acestei lumi, în esenţa ei schimbătoare şi nesigură.
Din punctul de vedere al noului realism geopolitic, presiunile de care vorbea
Kjellen se continuă. În formule mult mai subtile şi mult mai dure ca odinioară.
Unele dintre ele iau forma migraţiei uriaşe, a interesului energetic, altele se menţin
în termenii unor competiţii sau ai unor concurenţe pentru resurse, pieţe, putere şi
influenţă, sau pur şi simplu pentru obţinerea unor avantaje, inclusiv a avantajului de
a te stabili unde doreşti pe planeta Pământ sau în Univers, dar şi acela de a-ţi putea
păstra ţara, cultura, istoria, bucuria şi demnitatea.
Unii vor spune că aşa a fost lumea făcută, unele state fiind extrem de puternice,
16

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

EDITORIAL
din toate punctele de vedere, iar altele fiind extrem de slabe. Vinovaţi n-ar fi, zic
aceşti unii sau alţii, liderii lumii – dacă se poate vorbi de aşa ceva, atunci când avem
de-a face cu state suverane –, ci conducătorii statelor sărace, popoarele care nu au
cultura necesară, sunt leneşe şi nu înţeleg principiile democraţiei şi ale economiei de
piaţă, guvernările proaste şi, poate, neşansa.
Cine şi de ce are dreptul să pună etichete de acest gen sau de altul, de care o
fi el - bun sau rău -, pe fruntea popoarelor? Pe ce bază?…
Desigur, şi unii şi alţii au dreptate. Într-adevăr, aşa este lumea făcută. Pentru
că avem de-a face cu o lume inegală, conflictuală şi confuză, o parte a ei fiind în
permanenţă agresată şi adusă în sapă de lemn, iar o alta aflată mereu în ofensivă,
cap de afiş, avangardă, beneficiară autoritară a pieţelor, resurselor, tehnologiilor,
finanţelor şi creierelor. Într-adevăr, există o lume îmbuibată, de regulă, fără frontiere,
şi o lume înfometată, de regulă închisă în bantustane de tot felul, condamnată la noi
forme de sclavie, folosită ca masă de manevră, ca mână de lucru ieftină sau uitată pur
şi simplu pe străzile şi pe maidanele lumii.
De ce este aşa? Se poate ieşi oare vreodată din această ordine dezordonată,
din această determinare a nedeterimării, din această stare de inegalitate cumplită,
din această stare de insecuritate şi de disproporţionalitate dramatică? Şi, la urma
urmei, de ce ar fi necesar acest lucru? Cui i-ar folosi?
Există, de când lumea, dictatori şi state dictatoriale, traficanţi şi reţele ale
traficanţilor, cercuri de interese fără limite şi fără frontiere, state prospere şi state
eşuate, miliardari şi muritori de foame, terorişti şi state teroriste sau terorizate,
atitudini imperiale şi atitudini înrobitoare, presiuni financiare imense şi efecte ale
dezechilibrelor financiare imense, bunăstare şi crize, savanţi şi analfabeţi, nomazi şi
sedentari, frontiere şi falii, certitudini şi angoase.
Poate oare, vreodată, să schimbe cineva această realitate ancestrală a lumii?
Cum?
În loc de concluzie
Şi în mileniul al III-lea, sub oblăduirea neputincioasă a ONU, lumea este tot
aşa cum a fost mereu, de când se ştie: egală şi inegală, disproporţionată şi asimetrică,
unitară şi diversificată, sedentară şi migratoare, împăciuitoare sau furioasă, liniştiră
sau revoltată, tristă, bucuroasă, îndurerată, nobilă, păcătoasă, săracă sau bogată,
dreaptă sau nedreaptă, cu avangarda în cosmos şi cu ariergarda în epoca de piatră,
cenuşie sau frumos colorată, dar, în esenţa ei, minunată. Obsesia unora de a o supune
neapărat matricei de ordine pe care o doresc ei, de a o pune la colţ, în genunchi pe
coji de nucă sau în carapace lustruite cu idealuri şi sloganuri de tot felul ar putea, mai
degrabă, s-o distrugă.
Gheorghe VĂDUVA
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THE REAL ROLE OF
COMMUNICATION IN MODERN
DEMOCRACY: THE NETWORKED
PUBLIC SPHERE AND THE EU
FUTURE
Cristina RHEA
Abstract
This article analyses the role of communication as a term that is often
defined as a product of media and information technology. We talk about print,
broadcasting, telecommunications, and the internet as forms of communication.
In this sense, communication is conflated with media that can help to produce
and distribute communication. The main questions my analysis seeks to answer
are: What factors explain the real role of communication within the networked
public sphere? What European ways can explain better to citizens what the
EU does, and go local by bringing the EU closer to the citizens? In this article
I will argue that the ways that might contribute to an understanding of the
factors that influence mass media and the Networked Public Sphere, and how
the European media in turn influence the political climate and the democratic
process in modern democracies.
Key words: Democracy, Mass media performance, Social issues, mass media,
entertainment, information, the European Union, politics

T

he democracy evolution is submitted to the imperious power of the modern
mass media. The planed forms of communication (mediatic campaigns,
public relations and social marketing), mass media play a central role because they
can influence people’s attitudes, opinions and behaviors, by their public character.
The media are supplying the political information that voters base their decisions on.
They identify problems in our society and serve as a medium for deliberation. They
are also the watchdogs that we rely on for uncovering errors and wrongdoings by
18

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
those who have power.
However, the media critics claim that commercial mass media controlled by
a few multinational conglomerates have become an antidemocratic force supporting
the status quo. The news are more entertaining than informing, supplying mostly
gossip, scandals, sex, and violence. Political news are more about personalities than
about their ideologies. In the absence of serious debate, voters are left with paid
political propaganda containing only meaningless slogans making them disinterested
and cynical about politics.
Briefly, there will be necessary to point out this truth sometimes avoided:
in each era, in each free society, the communication media are not an oppressive
power which impose its own values, own decision and habitudes to a passive nation.
The French historian Jean-Nöel Jeanneney analyses that “People can comment, be
indignant, protest — after all they are those who make from the communication
media what those actually are. But people have the duty to know and accept it, to be
vigilant and to act.”1
The fierce economic competition forces the media to produce entertaining
stories that appeal to people’s emotions. Preferred topics include danger, crime, and
disaster, which the media select in ways that make the audience perceive the world
as more dangerous than it is. This influences the democratic process significantly in
the direction of authoritarianism and intolerance.
More generally, the competitive news media select and frame stories in ways
that hamper the ability of the democratic system to solve internal social problems
as well as international conflicts in an optimal way. These effects are unintended
consequences of the structure of the media market. Most studies of the effect of
market structure on the quality of mass media products use diversity as the only
measure of satisfaction of consumer needs.
The widespread utilization of networked computers for communicative
applications (internet communications technologies) has brought about extensive
social, political, economic, and cultural changes. Both the scope and scale of the
capacity for individuals to communicate has increased dramatically, substantially
altering the landscape in which individuals produce, consume, and share information
– an alteration which Yochai Benkler describes as the shift from a mass-mediated
public sphere to a networked public sphere.2
So, there are some important and necessary questions as follows.
About mass media and the information technology:
What is the innovation of the effects of networked communication? What is
the relationship between communication and democracy and between technology
Jean-Nöel Jeanneney, Une histoire des médias. Des origines à nos jours (Éditions du Seuil, 1996), 137
Yochai Benkler, The Wealth of Networks, How Social Production Transforms Markets and Freedom (New Haven:
Yale University Press, 2006), 10-3
1
2
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and citizenship? Scholars in the innovation paradigm argue that the widespread
utilization of of the Networked Communication has altered the very nature of basic
social and political relationships. Much of the existing work within this paradigm
concerns cultural goods.
Mark Poster argues that the digitization of cultural goods (music, movies, etc)
has enhanced the capacity of individuals to produce cultural goods on their own
terms and decreased the ability of commercial media to control the production of
culture.3
On the other hand, Glenn Reynolds argues that participatory news consumption
and citizen journalism have reconfigured ‘the media’ as an entity which can no longer
be understood as separate from the general public.4
Other researchers argue that internet technology serves to further the economic
status of elites, rather than to create more open or enhanced democratic processes.
Certainly, the public elite (e.g. journalists, public intellectuals, experts, issue
advocates, party leadership) are the primary holders of power within the public
sphere.
About the European Union:
How can be created a real dialogue with citizens and bridged the gap between
them and the decision-makers? Why the political news are more about personalities
than about their ideologies? To demonstrate that the EU is also a “solutions united”?
Connecting Europe with its citizens is a challenge, but it is not an abstract
policy, it is a concrete thing, and it is about people. So communicating Europe is not
like selling socks or mobile phones. Communication is an indispensable element of
democracy.
The media power exists in the public sphere but it must be self-regulating
and independent from both the political system. And the media are owned by
multinational companies broadcasting across borders. Technologies can facilitate or
get in the way of communication but at its core communication is a social process.
Broadly speaking, communication and society are mutually constituted, the exchange
of messages that communication embodies interacts with and helps to constitute the
network of relationships and institutions that we typically call society. I will explain
shortly.
First of all, I believe that the simulation of proximity is an important element
in popularization. A political decision can be difficult to explain in abstract terms. It
helps when the medium shows an ordinary person telling what the consequences of
Mark Poster, Culture and Politics in the Age of Digital Machines (Durham, NC: Duke University Press, 2006),
195-6, 245
4
Glenn H. Reynolds, An Army of Davids : How Markets and Technology Empower Ordinary People to Beat Big
Media, Big Government, and Other Goliaths (Nashville, Tenn.: Nelson Current, 2006), 91-7
3
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the decision is for him or her. The audience feel that a story is more convincing when
they see an example they can identify with. But in fact it is less credible because the
example may not be representative.
It is the democratic right of citizens to be informed about debates and decisions
that will affect them; to enable them to engage and participate. And to give them a voice.
Participation in political life is what gives politics its legitimacy. Communication
must serve democracy. That participatory democracy – lively dialogue and debate –
should mobilize citizens to take part in the process of representative democracy. If
decisions can be taken across borders, then surely it is necessary to promote debate
across those borders. Ultimately the measure of success is how those decisions are
anchored in the concerns and aspirations of Europe’s people.
So, the European Commission redefined the way that it dealt with the issue:
From information to communication, from Brussels to Brno, from institutions to
citizens and content, and from history to future. This involved as well a cultural
change inside the Commission. Today it is a success to have a broad public
consultation before a proposal is drafted, a debate that shapes the policy, but also a
general discussion on where people would like to see Europe going. More citizens
have started to feel that Europe is part of their everyday life, and that they have a say.
About the audiovisual area in the frame of the European Commission: an
important part of this modernisation was in the audiovisual area, including the internet.
The aim was to communicate using the media that citizens prefer. Media research
shows that less than 10% of news time is dedicated to EU-related information. Even
the US has a higher share Internet and audiovisual media were two obvious aspects
to tackle in designing a broad communication strategy. The EUROPA-website is the
EU’s multilingual web portal, visited by around half a million people every day.
Of course, communicating Europe is not the Commission’s responsibility
alone. It is also the responsibility of national governments, political parties and the
European Parliament. The EU helps individual governments to communicate on
Europe with “management partnerships” – under which an agreed programme of
national and regional communication activities is co-financed by the Commission
and the Member State.
Secondly, The European Commission has made many efforts to work closely
with the Parliament. First, in the “ouses of Europe” where EP offices and Commission
Representations now share premises, they are setting up “European public spaces”
where members of the public can attend seminars or lectures, join in discussions, find
information and enjoy cultural events such as films, concerts and exhibitions.
Thirdly, I strongly believe, we need a change in how European affairs are
treated on a daily basis – it is the responsibility of all policy makers, at EU, national
and local level to engage in discussions on European issues as they do on national
ones. We can not expect citizens to vote on European issues if they are only discussed
for a few weeks every five years. This requires the investment of political efforts!
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012
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Conclusion
There are some fundamental ideas in the relationship between communication
and democracy and between technology and citizenship as follows.
Communication is a term that is often defined as a product of media and
information technology. Democracy is also often conflated with technology.
The democracy evolution is submitted to the imperious power of the modern
mass media. The planed forms of communication (mediatic campaigns, public
relations and social marketing), mass media play a central role because they can
influence people’s attitudes, opinions and behaviors, by their public character.
The term of “mass media” has no generally accepted definition. McLuhan5
considers it as being “the instrument of humanity retribalization”, and others define it
as either the largest time-consuming, or the greatest show institution. Mass media are
not the means of mass culture, but mass means of the culture. Mass media distribute
the culture and it also have a culturalization function, forming an individual culture,
modeling a cultural component in individuals.
Europe is a continent on which they live multiple national groups in different
political forms of organization with complex histories. The present European culture
as a result of a multiple interaction between people constituted on the continent’s map
and it is possible due to the symbiosis of the Greek spirit, to the Roman perception,
state and law, and to the Christian ethics and religion, was organically constituted
through permanent changes.
After the collapse of the Iron Curtain, in 1989, Europe is not anymore a
geographic item, but more a spiritual location. According to Paul Hazard6, the
European spirit exists for each people, related on its own tendency to perfection. At
the end of the Second World War, a general characterization of Europe was made
in Geneve, and an essential characteristic was the dualism, the dialog between the
European spirit and various ethnical, political and cultural realities.
Shortly, “the informational era” has advantages and disadvantages, and the
borders between public communication and private communication become less
obvious. In this context, “the interactive communication will replace the unidirectional
flow specific for mass media. (…) Some analysts anticipate the appraisal of an
equitable global communication, others talk about an uniformized world, controlled
by few power centers, cultures or groups”. (Denis McQuail, Svern Windahl)7. The
international flow of information is a complex phenomenon, closely related to the
existing social, political and economic structures. The written press, the radio and the
television have considerably developed the communication issue in our era.
Marshall McLuhan, Pour comprendre les medias, (Montreal , Ed. H.M.H., 1968), 235
Paul Hazard, La crise de la conscience europeénne, http://www.persee.fr
7
Denis McQuail, Svern Windahl, Communication Models for the Study of Mass Communication (Pearson Education
Limited, 1993), 140
5
6
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I think that the future of our Union will depend on how successful we are at
anchoring our decisions and debates with Europe’s people. Mass media are a great
power, indeed, and the capacity of these media is really great. As we know, the dialog
means difference. Concepts like communication and democracy are not automatic
outcomes emanating from the growth of new media technologies. Technology itself
is very much a social construction whose consequences are influenced by the social
relations that enter its product and distribution. The potential for new forms of
citizenship depend on human decisions and as much about how people put together
social policies as it is about our technology policies.
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DE LA MASSIVE RETALIATION
LA CRISIS MANAGEMENT
Octavian Mircea CHESARU1
Abstract:
Since the signing of the Washington Treaty in 1949, The North-Atlantic
Treaty Organization (NATO) has always been the most important element of
security and stability in the Euro-Atlantic environment, it’s strategic concepts
responding to the needs of an evolving geopolitical context. Therefore, with
great flexibility, dynamism and visionary approaches, NATO’s strategic
concept has evolved, crisis management being the Alliance’s key task today.
Cuvinte cheie: massive retaliation, flexible response, partenership, crisis
management
Introducere
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (OTAN-NATO) urmăreşte, încă
de la crearea sa, stabilizarea mediului de securitate prin promovarea sau chiar
impunerea democraţiei şi a drepturilor omului. Tendinţele globalizării produc tot mai
multe crize cu capacitatea de a se interconecta, afectând state sau regiuni distante
de focarul de criză. Crizele afectează garantarea şi promovarea drepturilor omului,
motiv pentru care cel mai important obiectiv al NATO în zilele noastre este să rezolve
crizele din sfera sa de influenţă sau chiar şi din afara acestei sfere. NATO s-a dovedit
a fi o organizaţie flexibilă, adaptându-şi conceptele strategice la mediul global de
securitate, aflat într-o permanentă transformare. Astfel, observăm o reformă totală
a NATO, primul concept strategic fiind total diferit de conceptul strategic din 2010
(Active Engagement/Modern Defence), concept care definitivează rolul organizaţiei
în soluţionarea crizelor.
Octavian Mircea CHESARU, absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică, specializarea Administraţie
Europeană, din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), este masterand al programelor
Studii de Securitate şi Apărare, din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, respectiv Spaţiul Public
European, din cadrul SNSPA.
1
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Necesitatea Tratatului Nord-Atlantic
Spre deosebire de Liga Naţiunilor, entităţile precum Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord, Uniunea Europeană sau Organizaţia Naţiunilor Unite s-au
dovedit a fi un real succes, un război de proporţii fiind evitat. Succesul constă în
eficienţa mecanismelor juridice, economice şi militare implementate în mediul
euroatlantic. Societatea Naţiunilor (Liga Naţiunilor) nu a beneficiat de credibilitatea
conferită Organizaţiei Naţiunilor Unite, căreia statele membre i-au dat puteri
suficiente pentru sancţionarea agresiunilor la adresa democraţiei2.
În scurta şi zadarnica sa existenţă3, Liga Naţiunilor nu a reuşit să prevină
un nou război de amploare pe teritoriul european, atât datorită credibilităţii scăzute
conferite de statele membre, cât şi datorită documentului în baza căreia aceasta
funcţiona. Nicolae Titulescu considera că Pactul Societăţii Naţiunilor nu exclude
războiul în toate cazurile, existând patru situaţii de insuficienţă legislativă prin care
statele puteau, în mod legal, declara război, iar necesitatea unanimităţii voturilor
privind revizuirea Pactului făcea această operaţiune juridică, practic, imposibilă,
motiv pentru care acesta afirma că Statutul Societăţii Naţiunilor trebuie schimbat sau
Societatea Naţiunilor trebuie să dispară!4. Şi a dispărut…diferendele dintre statele
membre au fost mult prea pronunţate pentru a preveni un nou război mondial.
Intervenţia Statelor Unite ale Americii spre soluţionarea celui de-Al Doilea
Război Mondial venea în inerţia doctrinei Wilson, doctrină ce se desprindea de
doctrina Monroe considerabil, afirmând necesitatea intervenţiei în exteriorul zonei
de influenţă geografică, spre urmărirea interesului naţional în orice colţ al globului,
conflictele distante afectând activitatea economică a americanilor. Wilsonismul este
o doctrină de securitate deosebit de benefică protecţiei drepturilor fundamentale ale
omului, întrucât aceasta urmăreşte democratizarea statelor aflate, la acea vreme, în
exteriorul sferei de influenţă americană. Exportul de ideologie democratică în Europa
a consolidat mediul de securitate, facilitând dezvoltarea sistemelor democratice cu
respect pentru drepturile omului.
1945 reprezintă, în istorie, anul în care Al Doilea Război Mondial se încheie.
Însă, cu puţin timp înainte de ultimul foc al acestuia, este organizată Conferinţa
Naţiunilor Unite privind Organizaţia Internaţională, cu scopul constituirii unei
baze legale pentru o entitate internaţională care să confere pacea mondială.
Astfel, pe 26 iunie 1945, la San Francisco, este semnată Carta Naţiunilor
Unite, ca o concluzie la discuţiile purtate în cadrul conferinţei. Documentul a intrat în
vigoare pe 24 octombrie 1945. Carta a sprijinit, prin prevederile sale, crearea de noi
instrumente şi mecanisme internaţionale menite a menţine pacea şi securitatea globală
Zlătescu Irina Moroianu, Drepturile omului: Un sistem în evoluţie, Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Bucureşti, 2007, p. 21.
3
Kissinger Henry, Diplomaţia, Ed. A II-a, Editura All, Bucureşti, 2007, p. 395.
4
Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 411.
2
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şi a garanta protecţia drepturilor omului pentru oricare fiinţă umană. Organizaţia
Naţiunilor Unite fiinţează în baza acestui document istoric, regăsind în articolele
acestuia obiectivele sale, rolul organismelor sale, precum şi maniera de relaţionare
între aceste organisme şi alţi actori de pe scena globală.
Securitatea europeană fiind, şi după proclamarea Cartei ONU, marcată de
incertitudine, cea mai importantă prevedere a Cartei s-a dovedit a fi articolul 51 al
acesteia, prin care este pronunţat dreptul statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite la autoapărare individuală sau colectivă. Astfel, acest articol va constitui baza
legală pentru numeroase tratate ce prevăd conceptul apărării colective, inclusiv
tratatul ce stă la baza NATO.
La sfârşitul războiului, statele vest-europene au căutat o reconstrucţie solidă
a societăţilor grav afectate de luptele purtate în regiune. Puterea sovietică menţinea
industria şi trupele pe picior de război, iar nimeni nu excludea o recidivă a Germaniei.
Acestea erau ameninţări teribile pentru întregul continent. Statele Unite luau în
considerare primejdia ca tot mai multe state să treacă în tabăra sovietică5.
Doctrina Truman a fost pusă în funcţiune în 1947, ca o pornire hegemonică a
americanilor de a transpune în viaţă principiile Cartei ONU, preşedintele american
proclamându-şi doctrina drept politica Statelor Unite pentru sprijinirea popoarelor
libere ce se opun încercărilor de subjugare venite din partea unor minorităţi
înarmate sau a unor opresori externi6, lansând o opoziţie faţă de orice obstacol în
calea refacerii europene.
Deşi nu împărţea aceeaşi viziune cu Roosevelt, Truman s-a lămurit că soluţia
pentru Europa este unitatea Aliaţilor. Astfel, a decis să susţină Planul Marshall
şi Programul Punctului Patru (prin care Statele Unite aloca resurse şi tehnologie
pentru dezvoltarea societăţilor aflate la mare depărtare).
Pentru a sprijini statele europene, în iunie 1947, secretarul de stat George
Marshall rosteşte un discurs în Aula Universității Harvard, prin care sublinia
necesitatea unei reforme a economiilor europene, reformă susţinută de Statele
Unite, având scopul de a contracara extinderea comunismului. Marshall anunţa că
Planul de refacere economică nu este îndreptat împotriva unei ţări sau doctrine, ci
împotriva foamei, a sărăciei, a disperării şi a haosului7.
Cu sprijinul preşedintelui american, la 17 martie 1948, cinci state pun bazele
organizaţiei ce urma să se numească, şapte ani mai târziu, Uniunea Europei
Occidentale. La această dată, Belgia, Franţa, Olanda, Luxembourg şi Marea Britanie
semnează Tratatul de la Bruxelles, un tratat ce avea ca scop securitatea statelor
semnatare prin apărare colectivă. Acest tratat poate fi privit ca prima acţiune
Jeremy Rifkin, Visul european. Despre cum, pe tacute, Europa va pune in umbra „visul american”, Editura
Polirom, Iaşi, 2006, p.171.
6
Petre Otu, Concepţii şi doctrine strategice în perioada „Rãzboiului Rece” (1945-1965), Colecţia OCCASIONAL
PAPERS – Armată şi societate în România în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXIlea. Modernizarea societăţii româneşti şi reforma organismului militar, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p.15.
7
George Marshall - European Initiative Essential to Economic Recovery, discursul de la Harvard publicat în US
Departement of State Bulletin, vol. XVI, nr.415 – 1947, p.1160.
5
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concretă în direcţia construcţiei europene.
Articolul 4 al tratatului menţionează că apărarea colectivă este fundamentată
pe articolul 51 al Cartei ONU şi că acest tip de apărare presupune intervenţia statelor
membre în cazul unui atac asupra unui stat semnatar al tratatului.
Drumul era deschis spre o cooperare transatlantică reglementată formal,
cooperare menită a consolida stabilitatea continentului european. În iulie 1948,
la Washington, încep discuţii privind un pact de securitate Nord-Atlantic. Negocierile
oficiale încep în decembrie, între semnatarele Tratatului de la Bruxelles, Statele Unite
şi Canada. În martie 1949, alte state sunt invitate să ia parte la negocieri, şi anume
Danemarca, Islanda, Italia, Norvegia şi Portugalia.
Punctul culminant al acestei apropieri transatlantice este semnarea, la 4 aprilie
1949, a Tratatului de la Washington. Preambulul tratatului indică, precum Tratatul
de la Bruxelles, că baza legală a noii organizaţii transatlantice este conferită de Carta
Naţiunilor Unite din 1945. Este stipulat că părţile semnatare reafirmă încrederea în
obiectivele şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi că urmăresc făurirea unui mediu
de securitate în care toţi oamenii şi toate guvernele convieţuiesc în pace. Documentul
obligă statele semnatare la o cooperare amplă cu scopul apărării colective a acestora,
cooperare interguvernamentală, prin care statele îşi păstrează integral suveranitatea
şi independenţa8. Mecanismul NATO a fost conceput ca o alianţă politico-militară de
garantare a Tratatului de la Washington.
Ca o antiteză geopolitică a Tratatului de la Washington, Pactul de la Varşovia
din 1955 prevede principiul apărării colective prin art. 4 şi invocă respectarea Cartei
din 1945 în preambul. Statele semnatare ale Pactului recunoşteau supremaţia ONU,
deşi această organizaţie era mai apropiată de statele NATO decât de puterile sovietice.
Pactul a fost semnat în 1955 de opt state socialiste şi prevedea asistenţă militară
mutuală. Spre deosebire de Tratatul de la Washington, Pactul a fost dizolvat oficial
în 1991, după căderea URSS-ului.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord a creat un echilibru de putere
între puterile vestice şi puterile estice, între majoritatea lumii şi minoritatea turbulentă,
prin implementarea strategiei de containment aplicată URSS-ului9. Statele membre
NATO reprezentau o uniune a principalelor state necomuniste din Europa, cărora li
se alăturau SUA şi Canada10.
Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic utilizează principiul apărării colective
şi stabileşte că un atac asupra unuia dintre statele semnatare este considerat un
atac asupra tuturor statelor11. Acesta este conceptul apărării colective ce urmează
să fie scopul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, deşi acest articol nu a
fost invocat până la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, moment crucial în
Popescu Andrei, Diaconu Ion, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p.
127.
9
Kissinger Henry, op. cit., pp. 401-403.
10
Balaban Constantin-Gheorghe, Securitatea şi dreptul internaţional – provocări la început de secol XXI, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2006, p. 66.
11
Tratatul Nord-Atlantic, semnat la Washington, SUA, la 4 aprilie 1949.
8
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evoluţia securităţii globale.
NATO s-a dezvoltat pe baza conceptelor strategice adoptate, concepte ce s-au
dovedit a fi flexibile la mediul de securitate, dar şi vizionare. De la primul concept
strategic cunoscut drept doctrina massive retaliation (represalii masive în baza art. 5),
astăzi, conceptul strategic NATO adoptat la Summit-ul de la Lisabona din 2010 este
deschis spre intervenţia în soluţionarea crizelor ce pot afecta state membre. Aceste
intervenţii de management al crizelor sunt sarcini şi intervenţii nespecifice articolului
5 al Tratatului de la Washington (non-article 5 tasks) şi urmăresc instaurarea unei
ordini în statele turbulente, ordine menită a respecta şi garanta drepturile fundamentale
ale omului şi de a instaura un regim democratic.
Conceptele strategice clasificate
Conceptele strategice sunt maniera reală de a coordona activitatea militară şi
politică a statelor membre NATO. Acestea constituie seturi de direcţii de acţiune sau
decizii ce explică modul de angajare al resurselor de care dispune NATO, în scopul
îndeplinirii obiectivelor sale strategice12. Conceptele proclamă sau consolidează
principii sau poziţii ale NATO faţă de un număr mare de probleme. De asemenea,
conceptele strategice influenţează direcţiile de acţiune externe sau interne ale statelor
membre, precum şi obligaţiile acestora faţă de Alianţă. Odată cu evoluţia conceptelor
strategice, un loc central l-a ocupat principiul apărării colective, un promotor al
tuturor aspectelor ideologice sau practice ale NATO.
Conceptele strategice erau iniţial clasificate, urmând ca prima publicare
oficială a unui concept strategic să se înfăptuiască în anul 1991. Motivul
clasificării conceptului strategic, un document care astăzi este disponibil presei, era
ultrasecretizarea documentelor cauzată de Războiul Rece şi de bipolarismul global.
Perioada bipolară este o perioadă a antitezelor şi a paralelismelor, o perioadă
făurită de doi vectori de putere, de doi poli ai arhitecturii globale de securitate – Statele
Unite ale Americii şi Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice. Este o perioadă de
reciprocitate între capitalism şi comunism, între dreptul popoarelor de a dispune de
ele însele şi principiile suveranităţii limitate, între NATO şi Pactul de la Varşovia,
între o presă liberă şi maşinăriile de propagandă sovietică, între dreptul la proprietate
privată şi proprietatea naţionalizată, între respectarea drepturilor fundamentale ale
omului şi negarea acestora. În acea perioadă, problematica drepturilor omului a
devenit instrumentul de bază al SUA în subminarea comunismului13.
Între SUA şi URSS, s-a dezvoltat şi o reciprocitate nucleară. Cursa înarmării
nucleare a pus cei doi poli de putere în situaţia de distrugere reciproc asigurată, prima
lovitură nucleară având posibilitatea de a se declanşa aproape simultan. Literatura de
Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean (coord.), Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese,
Ed.Polirom, Iaşi, 2007, p. 52.
13
Constantin Degeratu, Prevenirea surprinderii strategice: O ecuaţie imposibilă?, Editura A.N.I., Bucureşti, 2007,
p. 176.
12
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specialitate descrie această situaţie drept mad (mutual assured destruction), în limba
engleză însemnând nebun14.
După căderea URSS-ului şi dizolvarea Pactului de la Varşovia, s-a produs
o declasificare a vechilor strategii şi s-a observat că, deşi concepută ca o alianţă
defensivă, primul concept strategic NATO era unul care conţinea o formă foarte
activă (chiar agresivă) a apărării, cunoscut sub numele de massive retaliation sau
massive deterrence (represalii masive sau descurajare masivă). Aceasta era o
politică de răspuns automat cu toate resursele militare deţinute, în cazul unei lovituri
suferite de unul dintre statele membre. Motivul acestui concept de ripostă masivă
era reciprocitatea deosebit de agresivă între cei doi poli de putere ai mediului de
securitate global, puterea sovietică având capacitatea de a răspunde deosebit de
violent la politica de îngrădire care îi era aplicată.
Infuzia de arme sovietice în Orientul Mijlociu a dus la Criza Suezului, motiv
pentru care preşedintele Eisenhower menţionează, în 1957, că interesul vital al SUA
se extinde în toată lumea pentru libertatea naţiunilor şi pacea popoarelor.
Din moment ce SUA desfăşura acţiuni militare independente de NATO, fără
consultarea statelor membre ale Alianţei, unele dintre puterile europene doreau să
iasă de sub influenţa directă americană. Criza Berlinului a făcut ca Charles de Gaulle
să-i arate lui Adenauer că Franţa era partenerul indispensabil al Republicii Federale
Germania. Acest gest a constituit una dintre primele porniri ale lui de Gaulle spre
o structură europeană mai puţin dominată de SUA. Spre deosebire de Eisenhower,
Kennedy s-a ocupat mai mult de situaţia din Pacific, motiv pentru care statul francez
dorea încetarea hegemoniei americane în Europa. Erau primele reacţii la dominanţa
americană, deşi ajutorul american în reconstrucţia europeană şi reechilibrarea situaţiei
strategice era unul nu numai esenţial, ci chiar indispensabil. Este foarte greu de
presupus că, fără un ajutor masiv venit de este Atlantic, statele occidentale, secătuite
de război, ar fi putut să se redreseze în scurt timp, iar ofensiva URSS oprită. Dar, este
evident că SUA şi URSS monopolizaseră de prea mult timp dialogul internaţional.
Spre deosebire de Franţa, Anglia a fost foarte apropiată de Statele Unite, care
a ridicat capacitatea militară britanică şi le-a conferit o poziţie privilegiată în Europa.
În 1958, au venit propunerile lui de Gaulle către Eisenhower şi Macmillan privind
reorganizarea NATO, acesta urmărind, de fapt, un statut egal cu cel al britanicilor15.
De Gaulle este luat în serios. Treptat, se ordonă retragerea armelor nucleare
americane de pe teritoriul Franţei. Flota franceză iese de sub comanda integrată a
NATO, urmând ca, în 1966, Franţa să se retragă complet de sub comanda Alianţei.
Kennedy nu a fost interesat de propunerile francezilor, împărtăşind o viziune diferită
faţă de Truman şi Eisenhower. Aceştia doreau stabilitate euroatlantică, dar Kennedy
dorea stabilitate internaţională, fiind mult mai interesat de Vietnam sau SEATO,
decât de poziţia Franţei în Europa. Momentul de slăbiciune al NATO este speculat de
14
15

Ennio di Nolfo, Introducere în istoria relaţiilor internaţionale, Ed. BIC ALL, Bucureşti, 2007, p. 96.
Kissinger Henry, op.cit., p. 532.
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Hruşciov în 1961 prin ridicarea Zidului Berlinului.
Concept ferm, massive retaliation a fost abandonat în decembrie 1967, când
a avut loc prima întâlnire NATO la nivel ministerial. Întâlnirea de la Bruxelles a fost
influenţată de ministrul de externe belgian Pierre Harmel, care a desfăşurat ample
acţiuni de lobby politic pentru a convinge statele membre că maniera de răspuns a
Alianţei trebuie să fie una flexibilă, proporţională cu ameninţarea.
Astfel, ministrul belgian a prezentat ceea ce urma să fie cunoscut drept
Raportul Harmel. Raportul demonstra că o apărare eficientă nu poate fi realizată
prin înarmare excesivă, ci prin purtarea de negocieri diplomatice cu potenţiali aliaţi
sau chiar cu posibilii adversari. Raportul considera că statele NATO trebuie să facă
apel la diplomaţie, SUA fiind liberă să iniţieze ce misiuni consideră necesare, fără a
angaja NATO.
Urmând sfaturile lui Harmel, Alianţa a adoptat conceptul strategic de flexible
response (răspuns flexibil), ceea ce presupunea o apărare cerebrală, cu o capacitate
de a întreprinde numeroase tipuri de operaţiuni militare. De asemenea, se elimina
automatizarea răspunsului la atac, prin încercarea de a rezolva diferendele mai întâi
pe căi diplomatice, iar apoi pe cale militară. Consiliul Nord-Atlantic declara că:
asigurarea securităţii militare a Alianţei şi politica de destindere cu ţările socialiste
nu sunt în contradicţie16. Războiul este doar o continuare a politicii cu alte mijloace17,
statele NATO dorind să facă apel la mijloace politice înainte de orice.
Conceptele strategice declasificate
Gravele greşeli ale URSS-ului (precum pierderea cursei spaţiale sau intervenţia
costisitoare şi inutilă din Afghanistan), ca şi defecţiunile grave ale acestui sistem, au
dus la destrămarea Uniunii Sovietice. Viziunea promotorilor Alianţei Nord-Atlantice
se împlinise. Cu toate acestea, s-a decis păstrarea mecanismului NATO, însă, a fost
necesară schimbarea/reforma acestuia.
Cu ocazia unei întâlniri ce a avut loc la Londra în 1990, şefii de state şi
de guverne ale ţărilor membre NATO au decis adaptarea conceptului strategic la
contextul global de atunci, la momentul de decadă al Uniunii Sovietice. Astfel,
aceştia au adoptat Declaraţia de la Londra, un act menit să transforme Alianţa
Nord-Atlantică, act ce a determinat conceptul strategic implementat începând cu
anul 1991. Dizolvarea oficială a Pactului de la Varşovia a produs o declasificare a
conceptului şi o tendinţă de deschidere spre diplomaţie, spre flexibilitate, venită din
partea Alianţei. Se dorea exportul de ideologie democratică în statele europene fostcomuniste, care nu trebuie privit în mod simetric cu exportul de ideologie comunistă
în ţările capitaliste sau în cele ale lumii a treia, deşi, un anumit simetrism nu lipseşte
nici din această nouă ecuaţie.
Bărbulescu P., Calafeteanu I., Cloşcă I., Ecobescu N., Şerbănescu I., Relaţiile Internaţionale Postbelice –
cronologie diplomatică 1965-1980, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p.96.
17
Carl von Clausewitz, Despre război, Ed.Antet XX Press, Prahova, 2007, p.18.
16
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Conceptul strategic din 1991, publicat sub numele de Noul Conceptul
Strategic al Alianţei, a reprezentat alternarea mijloacelor militare cu cele politice.
Documentul proclama deschiderea Alianţei spre dialog şi cooperare pentru a evita
conflicte datorate neînţelegerilor diplomatice, dialog susţinut de parteneriate solide
între statele europene, întrucât securitatea statelor din Europa este indivizibilă18.
Documentul de la Londra lua în considerare noile evenimente din Europa
Centrală şi de Est şi a creat cadrul pentru noi instrumente de cooperare cu state
membre sau nemembre ale Alianţei. Astfel, s-au iniţiat Consiliul Parteneriatului EuroAtlantic (EAPC), precum şi Programul Parteneriatul pentru Pace (PpP), ambele cu
scopul de a constitui ample forumuri de dezbateri privind combaterea ameninţărilor
comune.
În 1994, şefii de state şi de guverne membre NATO au lansat un documentinvitaţie la cooperare în sprijinul păcii şi stabilităţii. Denumit Partnership for Peace:
Invitation Document (Parteneriatul pentru Pace: Document-Invitaţie), documentul
istoric dorea întărirea relaţiilor dintre statele democratice din estul continentului
european şi statele vestice, reamintind că, în conformitate cu dreptul internaţional
public, Tratatul de la Washington este un tratat deschis, statele europene ce aderă la
viziunile şi obiectivele NATO având posibilitatea de a adera la această structură19.
Prima condiţie de aderare la NATO a devenit aderarea la Parteneriatul pentru Pace.
Expansiunea NATO spre est era, oficial, iniţiată prin acest mecanism aflat sub
autoritatea Consiliului Nord-Atlantic. A fost format EAPC pentru a înlesni dialogul
propus de PpP. Întâlnirile specifice EAPC sunt ţinute lunar, la nivel de ambasadori, şi
anual, la nivelul miniştrilor afacerilor externe şi ai apărării. Membrii NATO şi ai PpP
participă la întâlnirile EAPC pentru a discuta probleme de securitate şi de cooperare
între aceştia.
Obiectivele Parteneriatului pentru Pace conţin promovarea reformei,
asigurarea stabilităţii economice şi politice, înlăturarea ameninţărilor şi clădirea
unor parteneriate puternice. Au fost invitate să adere state aflate în diferite stadii de
dezvoltare, atât timp cât ele manifestau dorinţa de a susţine obiectivele NATO. PpP a
reprezentat un catalizator în apropierea dintre NATO şi Rusia, Rusia fiind unul dintre
statele care a decis să adere la parteneriat, în anul 1994.
Noua postură căpătată de Alianţă prin declasificarea conceptului strategic şi
deschiderea sa spre cooperare cu orice partener cu scopuri comune a fost întreţinută
şi completată de conceptul strategic din 1999. Pentru a comemora 50 de ani de la
naşterea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, fost organizat, la Washington,
în aprilie 1999, un summit special. În cadrul acestei întâlniri la nivel înalt, a fost
elaborat un nou concept strategic.
Conceptul strategic din 1999 a fost proclamat prin documentul An Alliance
for the 21st Century (O alianţă pentru secolul 21) emis de şefii de state şi de guverne
18
19

Noul Conceptul Strategic al Alianţei, adoptat de şefii de state şi de guverne NATO, 1991.
Partnership for Peace: Invitation Document, adoptat de şefii de state şi de guverne NATO, 1994.
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membre NATO, la 24 aprilie 1999. Conceptul reafirma dorinţa Alianţei de cooperare în
scopul asigurării unui spaţiu de libertate şi securitate pentru toţi membrii şi partenerii
săi, stabilind două direcţii de acţiune primordiale: parteneriate şi management al
crizelor20. Documentul reamintea coagularea organizaţiei în jurul articolului 5 al
Tratatului de la Washington din 1949, însă, invoca art. 7 al Tratatului pentru a stabili
că NATO va conduce operaţiuni de prevenire şi management al crizelor, operaţiuni
aprobate consensual de statele membre. Este subliniat managementul crizelor ca
un atribut esenţial al NATO, deşi operaţiunile de acest gen în Kosovo erau deja în
desfăşurare. Privind deschiderea pentru parteneriate, este salutată aderarea unor
noi membri la Alianţă, considerând această realizare o depăşire a perioadei în care
Europa era divizată.
Conceptul din 1999 nu prevestea ce avea să urmeze – momentul 9/11şi
declaraţia de război împotriva fenomenului terorist. După o perioadă relativ scurtă de
progres imens în stabilizarea continentului european, statele din arealul euroatlantic
s-au confruntat cu o nouă problemă – intensificarea atacurilor teroriste. Un cutremur
de amploare planetară s-a produs în Statele Unite ale Americii la data de 11 septembrie
2001, când cel mai răsunător eveniment terorist al ultimelor decenii, un eveniment
acceptat în literatura de specialitate ca momentul 9/11, a fost produs de membri ai
grupării paramilitare Al-Qaida, care au deturnat patru avioane comerciale de pasageri,
lovind cu acestea în cel mai vulnerabil punct al americanilor – infrastructura critică
a simbolurilor.
Atacurile au lovit puternic SUA şi au şocat întreaga lume, arătând comunităţii
internaţionale necesitatea de a-şi adapta comportamentul la această ameninţare
fundamentală21. Evenimentele nedorite au obligat Statele Unite şi NATO să răspundă
printr-un război împotriva terorismului, după invocarea articolului 5 al Tratatului de
la Washington. A fost declanşată Lupta Globală Împotriva Terorismului, purtată pe
mai multe continente. Invocarea articolului 5, pentru prima oară în istoria NATO, la
mai mult de 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, a creat posibilitatea
accelerării procesului de integrare al statelor din Europa de Est la NATO şi a creat
prilejul unui număr tot mai mare de misiuni expediţionare ale NATO pentru a stabiliza
mediul securitate prin participarea la soluţionarea unor crize politice şi de securitate
din sfera sa de competenţă. Toate aceste evoluţii ale arhitecturii globale de securitate
au pavat drumul pentru conceptul strategic din 2010.
Noul concept strategic al NATO
Tratativele privind noul concept strategic au început cu ocazia Summit-ului
de la Strasbourg din aprilie 2009, unde numeroşi şefi de state şi de guverne şi-au
manifestat interesul pentru formularea unui nou document de bază al Alianţei.
An Alliance for the 21st Century, emis de şefii de state şi de guverne participante la întâlnirea Consiliului NordAtlantic de la Washington, din aprilie 1999.
21
Balaban Constantin-Gheorghe, op.cit., p.231.
20
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Sarcina aceasta i-a revenit noului Secretar General NATO, în persoana lui Anders
Fogh Rasmussen. Astfel, liderii statelor membre s-au întâlnit la Summit-ul de la
Lisabona, pentru a proclama noua viziune NATO. Summit-ul s-a concretizat prin
adoptarea noului concept strategic, precum şi a trei declaraţii comune, două dintre
acestea făcând referire la viitorul Afghanistanului.
Întâlnirea de la Lisabona a venit pe fondul unei crize economice globale ce
poate schimba arhitectura globală de securitate de la unipolarism la multipolarism;
ce poate genera o nouă arhitectură geopolitică în care centrul de interes este mutat
din America de Nord în zona Asia-Pacific. Rasmussen menţiona că noul context
global creează probleme transnaţionale cu soluţii multinaţionale şi că lumea este în
schimbare, precum şi că noul concept strategic va fi o garanţie că NATO va răspunde
eficient în apărarea păcii, securităţii şi a tuturor axelor de securitate specifice abordării
moderne a securităţii naţionale. Se contura un concept strategic care să răspundă
oricărui tip de criză (deşi, după proclamarea acestuia, anumite axe de securitate,
precum securitatea energetică, nu au fost considerate a fi de competenţa NATO).
Viziunea modernă asupra securităţii naţionale şi abordarea modernă a securităţii
unui sistem aduc în discuţie toate mediile cu care se confruntă individul, membru al
societăţii. Astfel, sistemul securităţii naţionale nu este perturbat doar de o criză de
securitate iniţiată din exterior, de un atac armat direct (viziunea tradiţională asupra
securităţii unui stat). Un atac la securitatea unui sistem poate surveni în cazul oricărui
tip de criză (disfunţie nedorită) a unui subsistem al acestuia. Aşadar, securitatea
naţională, astăzi, este garantată de securitatea militară, de securitatea economică,
de securitatea energetică, de securitatea mediului, de securitatea psihologică, de
securitatea alimentară, ş.a.m.d., toate aceste axe de securitate constituind componente
vitale de securitate, pe care individul le resimte în mod direct.
Societatea umană, de-a lungul evoluţiei sale, s-a confruntat, deseori, cu situaţii
de criză cu cauze şi efecte variate. Disfuncţiile sistemelor au reprezentat motivele
revoluţiilor în gândirea politică, socială sau economică. Cu un deznodământ dorit sau
nedorit, cu implicaţii pe termen lung benefice sau dăunătoare, perioadele de criză au
constituit şi perioade în care drepturile omului, drepturile inerente naturii umane, au
fost negate, încălcate sau insultate.
Criza este caracterizată de un eveniment ce modifică, în mod puternic, starea
de fapt a unui sistem sau a unui subsistem. Situaţia de criză apare atunci când un
indicator vital al activităţii organizaţiei ia valori ieşite din normal. Previzibile sau
imprevizibile, dorite (orchestrate) sau nedorite, crizele fac parte din ciclul vieţii
sistemelor, cauzând modificări puternice în evoluţia acestora – criza este percepută
ca o fază normală, previzibilă, din ciclul economic al unui sistem22. Cu toate acestea,
criza reprezintă ultima fază a unui lanţ de disfuncţionalităţi ce pun în pericol existenţa
organizaţiei sau sistemului în care se manifestă23.
22
23

Emilian M. Dobrescu, Cartea crizelor: o privire optimistă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p.12.
Thierry Libaert, Comunicarea de criză, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p.1.
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Noul concept strategic NATO, intitulat Active Engagement, Modern Defence
a fost adoptat în noiembrie 2010 la Lisabona. Documentul menţionează că mediul de
securitate modern poate fi protejat prin trei sarcini esenţiale24:
- apărare colectivă;
- management al crizelor;
- securitate prin cooperare
Se reafirmă că statele membre garantează, în continuare, art. 5 al Tratatului de
la Washington, documentul menţionând că angajamentul apărării colective rămâne
ferm şi obligatoriu pentru statele membre. Managementul crizelor este proclamat
ca sarcina principală a organizaţiei. Prin noul concept strategic, NATO se obligă
să răspundă împotriva oricărui tip de criză înainte, în timpul şi după consumarea
acestora, utilizând mijloace politice şi militare. Această funcţie-cheie se va desfăşura
cu scopul consolidării securităţii euroatlantice. Securitatea prin cooperare este
forma pe care o îmbracă dorinţa de parteneriate ale Alianţei, deziderat exprimat prin
conceptele strategice din 1991 şi 1999, reiterând opţiunile NATO de deschidere spre
noi membri sau noi parteneri. Se reaminteşte că Tratatul de la Washington din 1949
este un tratat deschis tuturor statelor democratice care împărtăşesc aceleaşi viziuni
strategice cu NATO, dorinţa de lărgire a Alianţei fiind de actualitate.
În ceea ce priveşte mediul de securitate, se afirmă că, prin intermediul
parteneriatelor euroatlantice, Alianţa nu resimte ameninţarea unui conflict, însă
terorismul este acceptat ca o ameninţare care încă dăinuie. Alături de acest fenomen,
sunt considerate ameninţări moderne traficul de arme, narcotice sau fiinţe umane.
Securitatea cibernetică este adusă în discuţie de noul concept strategic, după
evenimentele petrecute în Estonia în anul 2007. Frecvenţa în creştere a atacurilor
cibernetice produce, conform noii strategii, instabilitate economică şi administrativă
ce poate afecta bunăstarea şi securitatea statelor membre. Documentul indeamnă
statele membre la cooperare în domeniu, motiv pentru care Viziunea Strategică 20112015 a Serviciului Român de Informaţii vorbeşte despre un context global în care
riscurile clasice sunt la fel de prezente şi periculoase, iar dezvoltarea tehnologică
generează un nou câmp de luptă ce modifică responsabilităţile tradiţionale, dar
extinde şi conceptele securităţii cu o dimensiune complet nouă, cea a securităţii
cibernetice25, resimţindu-se nevoia cooperării între state pentru contracararea acestei
ameninţări. Deschiderea spre cooperare este subliniată, din nou, printr-o fluidizare
a principiilor de funcţionare ale SRI-ului, prin transformarea conceptului need to
know, în conceptul need to share – nevoia de împărtăşire a informaţiilor de interes
comun cu partenerii strategici.
Noul concept strategic prevede că un element esenţial al securităţii euroatlantice
este Uniunea Europeană, un partener puternic, care trebuie să fie activ şi eficient,
24
25

Active Engagement, Modern Defence, adoptat de şefii de state şi de guverne NATO, 2010.
Viziunea Strategică 2011-2015, Serviciul Român de Informaţii, 2011
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şi care trebuie să se bucure de o strânsă cooperare cu statele non-UE ce fac parte
din Alianţă. Se caută o cooperare activă, în primul rând, între NATO şi UE – ca
actor politic unitar. Citind printre rânduri, observăm apelul la activarea vocii unice a
UE, prin intermediul Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica
de Securitate, în persoana baronesei Catherine Ashton, care va trebui să reprezinte
interesul comun al Uniunii în relaţiile cu state terţe26.
Recurenţa marilor probleme europene şi lipsa de credibilitate a UE, chiar şi
în faţa statelor membre, ridică o problemă de identitate, accentuată de turbulenţele
mediului global. Momentan, aceste probleme fac ca obiectivele unei voci unice
să fie privite ca fiind utopice. Până la sfârşitul deceniului, vom asista, probabil,
la un deznodământ al construcţiei europene. Viziunea pesimistă aduce în discuţie
destrămarea Uniunii şi recalibrarea polilor de putere în spaţiul european. Viziunea
optimistă prevede renunţarea la interesele comune în favoarea bunăstării întregii
Uniuni şi coagularea unui stat federal multicultural compus din 23 de limbi şi nu
din 27 de state. Uniunea Europeană se află, în primul rând, într-o profundă criză de
identitate27, cele mai importante politici publice europene fiind, şi după adoptarea
Tratatului de la Lisabona, tot politici interguvernamentale, statele urmărindu-şi
propriul interes şi nu pe cel al întregii Uniuni.
Politica energetică a UE rămâne o politică interguvernamentală şi marile
puteri o tratează ca atare, urmărind propriul interes şi nu pe cel al întregii comunităţi
europene, motiv pentru care securitatea energetică a multor state membre NATO şi
UE poate fi zdruncinată instant. Instabilitatea energetică se resimte în noul concept
strategic al NATO, Active Engagement, Modern Defence, numeroase state dorind ca
acesta să includă prevederi concrete privind securitatea energetică, lucru care nu s-a
întâmplat.
Concluzie – O viziune personală
NATO este cea mai importantă alianţă militară din istorie, asigurând, alături
de mecanismele specifice Uniunii Europene, pacea în Europa, un continent marcat
până atunci de războaie permanente. Rolul NATO este în extindere deoarece şi
ameninţările la adresa statelor membre iau noi forme.
NATO s-a dovedit a fi, încă de la apariţia sa, o alianţă flexibilă la mediul global
de securitate, conceptele sale strategice – clasificate sau nu – oferind răspunsul la
nevoile de securitate ale statelor membre. Astăzi, situaţia internaţională este marcată
de fluiditate şi impredictibilitate, generând o arhitectură mondială de securitate în care
conflicte şi crize care păreau distincte şi izolate au tendinţa de a se interconecta28.
Luând seama de această tendinţă de inflamare a crizelor, organizaţia a definitivat, în
Tratatul de la Lisabona, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306, 17.12.2007.
A se vedea Chesaru Octavian Mircea, Câteva dintre marile probleme ale Uniunii Europene, Revista Univers
Strategic, Nr. 5, Ed. PRO Universitaria, Bucureşti, 2011.
28
Strategia Naţională de Apărare, CSAT, 2010, p.10.
26
27
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noul său concept strategic, managementul crizelor ca sarcină principală a sa.
Prin fundamentarea principiului apărării colective, a politicii de deschidere
spre parteneriate şi a opţiunii de a interveni spre soluţionarea crizelor, NATO
dovedeşte, încă odată, flexibilitatea sa la mediul global de securitate. Pe viitor,
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi statele care fac parte din aceasta vor
desfăşura acţiuni permanente cu scopul prevenirii şi soluţionării crizelor globale ce
pot influenţa arealul euroatlantic.
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STATELE UNITE ALE AMERICII,
PE TABLA DE ȘAH A LUMII
Maria Ramona CIUTUREANU
Abstract
At a time of strict isolationism, President Woodrow Wilson had argued
that, since world security and national security are entwined, the United
States of America had to get involved in the fight against global threats; thus,
his doctrine proposed a reactive type of interventionism. Although President
Bill Clinton’s doctrine had its roots in the Wilson doctrine, he understood its
vulnerabilities in the new, globalized world, and the necessity for an extensive
reform in defense, aimed at foreseeing, preventing or abruptly ending conflicts
worldwide, a pro-active type of interventionism that best suited the new world
security architecture. This article highlights not merely how this switch was
set into motion, but also how the United States of America have been reacting
to global threats.
Key words: doctrine, dictatorship, security, war, isolationism, interventionism
Introducere

S

tatele Unite ale Americii, un actor global important, preocupat de
garantarea stabilității și securității mondiale prin impunerea democrației,
au avut și încă au un rol esențial în garantarea securității continentului european și nu
numai. Ridicându-se în timpul Doctrinei Monroe la stadiul de Mare Putere, au dispus
de mecanismele și instrumentele necesare ca, încă de la Doctrina Wilson și până în
prezent, să influențeze puternic arhitectura mondială de securitate.
Era izolaționistă
America secolului al XIX-lea îşi dezvoltase un sistem politic diferit faţă
de cel predominant în Europa, însă pentru a-l consolida, era necesară dezvoltarea
dimensiunilor economică, militară și politică, precum și expansiunea către țărmul
38
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vestic al continentului american. Îndeplinirea cu succes a acestor obiective era direct
proporțională cu capacitatea politicilor externe americane de a îngrădi sfera de
influență politică exercitată de marile puteri europene în emisfera vestică. Devenise
evidentă nevoia încheierii procesului de colonizare al Americilor și se conturase
rolul Statelor Unite de a transmite cu claritate și fermitate acest mesaj. Astfel, la
2 decembrie 1823, preşedintele James Monroe s-a adresat Congresului, reiterând
principiile și politica de neinterferență cu Europa exprimate de George Washington.
Doctrina Monroe interzicea orice demers care ar fi rezultat în extinderea rivalităţilor
şi conflictelor pe teritoriul Americii de Nord sau de Sud, pe motiv că ar periclita
stabilitatea şi pacea întregii regiuni.
Miza era uriașă, însă mai relevant este acel modus operandi instrumentat
pentru intimidarea marilor puteri ale acelor vremuri. America se afla în inferioritate
în raport cu forțele și prestigiul autocrațiilor și monarhiilor europene. Necesita un
aliat care să îi ofere atât credibilitate declarației din 1823, cât și sprijin militar efectiv,
care să o pună la adăpost.
Soluția a fost capitalizarea intereselor britanice din emisfera vestică, întrucât
Marea Britanie dispunea de pieţe de desfacere profitabile în America Latină şi nu
dorea diminuarea acestei pârghii economice. Într-un astfel de demers, spectrul
geopoliticii internaţionale a parcurs diverse etape, de la tensiuni, la consolidarea unei
securităţi colective.
Sub umbrela sprijinului militar maritim oferit de Marea Britanie timp de un
secol, Atlanticul s-a transformat într-un câmp de fortificaţii. America a câștigat timpul
şi spaţiul necesar îndeplinirii obiectivelor sale de dezvoltare economică, industrială,
politică și militară, consolidându-și poziția și anexând teritorii. Aceste evenimente
au constituit cadrul propice ascensiunii la stadiul de Mare Putere, fără a trebui să
practice o politică de forţă1.
Liantul către era intervenționistă îl constituie Corolarul Doctrinei Monroe,
o declarație unilaterală promovată de administrația Roosevelt începând cu 1904,
care stipula prerogativul Statelor Unite de exercitare a unei puteri polițienești
internaționale în emisfera vestică, concepută ca răspuns pentru blocada și
bombardamentele din Venezuela, orchestrate între 1902 - 1903 de către Germania și
Marea Britanie. Theodore Roosevelt justifica nevoia intervenției pentru eliminarea
riscului de degradare a societății, insistând că aceasta era o datorie morală a Statelor
Unite. Președintele a reinterpretat doctrina izolaționistă, amendând-o, spre includerea
dreptului Statelor Unite de a interveni pentru stabilizarea dimensiunii economice ale
statelor mici din Caraibe și America Centrală, în cazul în care acestea se aflau în
incapacitate de plată a datoriilor internaționale.
Corolarul lui Roosevelt se presupunea a fi o extensie a Doctrinei Monroe,
însă a existat și percepția că, în realitate, a fost o detașare de natură imperialistă de la
aceasta. În timp ce Doctrina Monroe interzicea Europei să mai colonizeze America
1

Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007, p. 31.
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Latină, Corolarul lui Theodore Roosevelt proclama dreptul Statelor Unite ale
Americii de a folosi forța militară în țările din America Latină pentru a ține la distanță
puterile europene. Corolarul a justificat și autorizat intervenţiile ulterioare în Cuba
(1906–1909), Nicaragua (1909–1910, 1912–1925 și 1926–1933), Haiti (1915–1934)
și Republica Dominicană (1916–1924).
Critici precum Noam Chomsky2 au argumentat că, în speță, Corolarul lui
Roosevelt n-a fost altceva decât o amenințare imperialistă mai evidentă, derivată din
Doctrina Monroe, și care stipula că Statele Unite vor interveni nu numai în apărarea
statelor sud-americane în lupta împotriva imperialismului european, dar și pentru a
obține concesiuni și privilegii pentru corporații americane.
Era intervenționistă
Politicile americane demonstrau o predilecție către ieșirea din izolare, cu toate
acestea, trecerea către o eră intervenționistă s-a desfășurat în timpul celui de-al doilea
mandat al lui Woodrow Wilson, pe care acesta îl câștigase – paradoxal sau nu – cu
sloganul He kept us out of war, referindu-se la declarația de neutralitate pe care
acesta o exprimase în 1914, la începerea Primului Război Mondial.
Doctrina intervenționistă americană, de natură anti-imperialistă, înaintată de
Wilson, a transformat definitiv politica externă a SUA, modelând gândirea americană,
împământenind nu numai conștientizarea că securitatea Americii este inseparabilă de
arhitectura de securitate a întregii omeniri, dar și rolul mesianic de far al democrației
și moralității. Administrația Wilson a influențat doctrinele tuturor administrațiilor
americane care au urmat, prefigurând politica de îngrădire a națiunilor ostile, care
va fi dezvoltată după cel de-Al Doilea Război Mondial, sub administrația Truman.
Mai mult, Wilson solicită trecerea de la analiza securității în termeni de echilibru al
puterii, la înființarea unei comunități a puterii, în care pacea se obține prin cooperare.
În 1916, administrația americană propune părților beligerante din Primul
Război Mondial ca SUA să fie arbitru în lupta acestora, însă Wilson se lovește de un
refuz categoric.
Wilson era conștient de faptul că un export de democrație, atât prin elemente
de soft politics, cât și de hard politics, reprezentau un beneficiu, nu numai pentru
statele ce doreau democrația, dar și pentru economia și securitatea SUA. Asigurarea
unei ordini mondiale liberale și capitaliste era imposibilă într-o Europă măcinată de
război. Însă președintele avea nevoie de consimțământul opiniei publice pentru a
arunca națiunea într-un război de anvergură.
Scufundarea Lusitaniei, reluarea de către germani a războiului submarin
total și interceptarea Telegramei Zimmermann, care propunea o alianță militară
Mexic - Germania împotriva Statelor Unite, au constituit elementele fundamentale
Chomsky, Noam, Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, New York, Metropolitan Books,
2004
2
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care i-au permis lui Wilson lansarea Americii în război, cu obiectivul instaurării
democrației pe continentul european, înfrângând în acest mod prevederile
izolaționiste ale Doctrinei Monroe. Războiul devenise, în viziunea lui Wilson, o
gravă amenințare la adresa umanității iar intervenția americană avea să fie războiul
împotriva războiului, ca deznodământ propunându-se pacea fără victorie. Wilson a
atras în Congres atenția asupra necesității zdrobirii militarismului german, ca premisă
esențială pentru o lume mai sigură.
La 8 ianuarie 1918, cu aproximativ zece luni înaintea încheierii Armistițiului
cu Germania, președintele Americii adresează Congresului cele mai importante
14 obiective post-război, adunate sub denumirea de Cele Paisprezece Puncte, a
căror menire era aceea de a restabili pacea pe continentul european, prin rezolvarea
disputelor teritoriale, asigurarea comerțului liber și înființarea unei organizații pentru
menținerea păcii. Şapte dintre punctele lui Wilson propuneau ajustări teritoriale.
Se prevedea dreptul popoarelor la auto-determinare, fiind tratată și problema
coloniilor, cărora li se oferea oportunitatea de a se ridica împotriva dominației
străine. Popoarelor din Austro-Ungaria li se oferea libertatea de a-și alege singure
soarta. De pe teritoriul României, de pe celal Serbiei și Muntenegrului aveau să fie
evacuate trupele de ocupație și avea să se instaureze independența, suveranitatea și
integritatea teritorială a statelor. Mai mult, se solicita introducerea unor convenții de
pace publice, încheiate deschis, coroborate cu măsuri de dezarmare la nivel mondial,
drept condiții esențiale pentru menținerea păcii. Un rol fundamental în orchestrarea
unei stabilități economice sustenabile îl constituiau crearea de condiții egale pentru
comerțul internațional, precum și navigația maritimă liberă.
De asemenea, se promova ideea dreptului și chiar a datoriei morale pe care
SUA o are de a interveni în Europa și oriunde altundeva în lume, pentru apărarea
și promovarea democrației, fundamentând necesitatea intervenției democratice
oriunde pe glob, principiu care va justifica toate misiunile pe care America și ulterior
NATO le vor orchestra.
Cel de-al 14-lea punct, de o importanță crucială prin natura sa, prefigura
înființarea unei ligi a națiunilor, menită să vegheze asupra bunelor relații interstatale și
să creeze oportunitatea cooperării la nivel înalt, pentru asigurarea păcii internaționale
și prevenirea declanșării unui nou război. Liga Națiunilor a fost prima organizație
internațională al cărui obiectiv principal era menținerea păcii la nivel global, prin
securitate colectivă, dezarmare și soluționarea disputelor internaționale prin negociere
și arbitraj, prezervând integritatea teritorială și independența politică. Însă Liga avea
să eșueze în obiectivul său, neputând preveni cel de-al doilea Război Mondial.
Factorii care au declanșat izbucnirea unei noi conflagrații
Intrarea, în 1918, a Statelor Unite în Primul Război Mondial, a întărit
contraofensiva Aliaților și a pus capăt conflictului prin Armistițiul semnat la data de
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11 noiembrie. Un an mai târziu a fost semnat Tratatul de la Versailles care, în pofida
bunelor intenții exprimate, a generat un cadru propice dezvoltării mișcării fasciste
în Italia, a bolșevismului în Rusia și a Partidului Muncitoresc Național-Socialist în
Germania.
Comandantul trupelor franceze, mareșalul Ferdinand Foch declarase despre
încheierea Primului Război Mondial că „Asta nu e pace; e doar un armistițiu de 20 de
ani3” iar evenimentele care tulburau stabilitatea europeană aveau să îi dea dreptate.
Europa redevine un butoi cu pulbere având epicentrul în Germania Nazistă iar
bolșevismul, care acaparase puterea în 1917, capătă amploare în estul continentului,
punând bazele URSS-ului.
America, aflată acum sub administrația Franklin D. Roosevelt, își declară,
încă o dată, neutralitatea4 față de evoluția situației europene, fiind preocupată cu
propriile probleme economice și cu tensiunile politice în raporturile cu statele latine
din emisfera vestică. Roosevelt a implementat politicile și programele New Deal,
al căror obiectiv era combaterea crizei economice generate de Marea Depresiune.
Reforma a îmbunătățit economia americană între 1933 și 1937, însă nu a putut
preveni recăderea ulterioară în recesiune. În ceea ce privește tensiunile cu statele
latine din emisfera vestică, președintele a adoptat o politică de bună vecinătate,
care presupunea încetarea interferenței în guvernarea acestora, chiar dacă acest
fapt a permis ridicarea la putere a dictaturilor lui Batista în Cuba și a lui Trujillo în
Republica Dominicană.
De o deosebită relevanță în analiza și justificarea politicii externe americane
este cronologia evenimentelor care au determinat abordarea intervenționistă asupra
mediului global de securitate. Prin urmare, o trecere în revistă a evenimentelor va
demonstra amenințarea reală cu care se confrunta nu doar Europa, ci – mai devreme
sau mai târziu – întreaga lume. America se afla, la acea vreme, între două tendințe
contrare: cea de a nu se concentra pe altceva decât pe propria dezvoltare, și cea de a
interveni pentru contracararea unei succesiuni de evenimente care prezentau un grad
înalt de probabilitate să zdrobească ulterior principiile pe care națiunea se născuse și
evoluase. Roosevelt era prins la mijloc.
Nici Europa nu se afla la adăpost de pericolul instabilității economice globale
din anii ’20, ce a luat în anii ’30 numele de Marea Depresiune, aceasta urmând să
constituie una din cauzele principale ale declanșării unui alt război de proporții.
Axa Hitler – Stalin – Roosevelt
Un inamic al principiilor wilsoniene, aplicabile mai târziu tuturor statelor, se
Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007, p. 217.
”Legile neutalității” – 1935 – 1937, set de legi emise de Congresul SUA și semnate de F.D. Roosevelt în august
1935, menite să țină America departe de un eventual război în Europa. Acestea interziceau exportului de armament
și muniție în țările beligerante și avertizau cetățenii americani că, dacă ar alege să călătorească pe nave ale acestor
țări, s-ar supune unui risc și ar fi pe cont propriu.
3
4
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ridica la putere. Dezastrul economic care zguduia temeliile Europei l-a ajutat pe Hitler
să preia puterea în Germania, în temeiul promisiunii de a ajuta poporul să iasă din
acest impas economic, chiar dacă obiectivele reale ale acestuia erau abolirea Tratatului
de la Versailles, expansiunea teritorială a Germaniei și instaurarea unei dominații
asupra Europei și ulterior a întregii lumi. Liderul nazist considera că un garant al
succesului planurilor sale avea să fie înfrângerea Franței și a URSS-ului. Instaurarea
dictaturii lui Hitler în 1933 a îngrijorat opinia publică internațională cu privire la
amenințarea morală și geostrategică pe care o aducea o Germanie antidemocratică
și agresiv expansionistă, prima dovadă palpabilă fiind remilitalizarea Renaniei din
1936, prin care se violau termenii Tratatului. Pe fondul angajamentelor de păstrare
a păcii internaționale, Marea Britanie (în pofida avertismentelor lui Churchill) și
Franța nu au luat măsuri de îngrădire a dictaturii naziste, astfel că lui Hitler i se
permite să-și intensifice campania și să anexeze Austria în 1938 și Cehoslovacia în
1939. De asemenea, a intervenit în Războiul Civil din Spania, militând împotriva
comunismului, și a semnat alianțe cu Italia și Japonia pentru înfrângerea Uniunii
Sovietice. În speranța că aceste conflicte aveau să înceteze dacă i se permitea
întregirea teritorială pe care o orchestra, Hitler primește acordul internațional să
ocupe Regiunea Sudeților, presupusa ultimă fâșie de teritoriu râvnit. Dimpotrivă,
Hitler a perceput acest dans politic drept slăbiciune.
În tot acest timp, amenințarea URSS-ului căpăta, de asemenea, amploare, prin
instaurarea de facto a dictaturii staliniste la sfârșitul anilor ’20. Decada următoare
a fost folosită pentru promovarea poliției secrete și implementarea Planurilor
Cincinale, planuri economice agresive, în special bazate pe colectivizarea agrară
și dezvoltarea industrială accelerată. În plus, așa cum procedase și Hitler, Stalin și-a
executat inamicii politici.
Europa căuta soluții însă întârzia în găsirea lor. Acest fapt, coroborat cu
neutralitatea SUA, a netezit drumul către o nouă conflagrație mondială. În vreme ce
Roosevelt vroia să implementeze conceptul wilsonian al armoniei mondiale, ideile
lui Stalin despre felul de a conduce politica internațională erau strict cele promovate
de conceptul de Realpolitik.
Înțelegând că nu era încă pregătit să-l confrunte pe Stalin, Hitler s-a pus la
adăpost temporar, semnând cu acesta Pactul de neagresiune Molotov–Ribbentrop
și a continuat misiunea de expansiune. A invadat Polonia în 1939. La două zile după
invadarea Poloniei, Franța și Marea Britanie au declarat război Germaniei. Hitler a
condus, prin capabilități militare subacvatice, o campanie de distrugere a navelor
mercantile care aveau ca destinație Marea Britanie. În prima parte a următoarei
decade, Germania și URSS își împărțiseră teritoriul polonez. URSS a ocupat Țările
Baltice și a înfrânt Finlanda. Germania a ocupat Danemarca și a început demersurile
pentru cucerirea Norvegiei. Utilizând aceeași strategie blitzkrieg, a început marșul
către Franța, ocupând Țările de Jos și Belgia. Franța capitulează în iunie 1940. Hitler
își îndreaptă atenția asupra Marii Britanii, lansând raiduri aeriene de anvergură, însă
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pierde bătălia pentru Marea Britanie. Mai exact, îi amână deznodământul.
În Europa mirosea din nou a praf de pușcă: fascismul, naționalismul,
totalitarismul și ideologia colectivistă generaseră cadrul propice pentru derularea
unui al doilea, acum iminent, Război Mondial. Fascismul promova războiul ca
mijloc de îndeplinire al obiectivelor naționale. Italia și Germania erau pregătite să se
extindă și să-și creeze propriile imperii, tendință resimțită și în Asia, prin acțiunile
imperialiștilor japonezi. Germania, Italia și Japonia evidențiaseră, dincolo de orice
dubiu, dorința de a cuceri noi teritorii și de a extermina sau înrobi populațiile care le
locuiau. În Asia, se dădea o luptă acerbă pentru resurse naturale, Japonia inițiind o
vânătoare pentru acapararea teritoriilor bogate în aceste resurse, cu scopul utilizării
lor pentru dezvoltarea industrială. Astfel, Japonia începe prin a ataca Statele Unite,
pentru a ataca ulterior coloniile americane, olandeze, britanice și australiene, în
același scop.
În data de 7 decembrie 1941, avioane japoneze atacă baza militară navală de
la Pearl Harbour, pe care americanii o construiseră când anexaseră Hawaii. Statele
Unite declară război Japoniei iar pe 11 decembrie răspunde declarațiilor de război
din partea Italiei și Germaniei, aliați ai Japoniei. Hitler încalcă Pactul cu Uniunea
Sovietică și pornește o misiune expediționară neașteptată, cu obiectivul acaparării
Moscovei, urmând ani de bătălii sângeroase. Kissinger remarca faptul că, atunci
când a atacat URSS-ul, „Hitler a lansat cel mai amplu război terestru din istoria
omenirii5”, mai ales că el nu s-a rezumat doar la a trimite trupe pentru nimicirea
Uniunii Sovietice, dar a declarat război și Americii. Războiul european capătă valență
de conflagrație mondială prin alianțele formate.
URSS a jucat un rol crucial în victoria asupra armatei naziste, capturând,
în contraofensivă, Berlinul și ocupând majoritatea Europei de Est în acest proces,
intervenție al cărei preț avea să se dovedească imens de-a lungul deceniilor care au
urmat. La data de 6 iunie 1944, cunoscută și sub numele de Ziua-Z�, forțele Aliate au
debarcat în Normandia, trupele mărșăluind înspre Germania. Hitler s-a sinucis pentru
a evita arestarea și judecata pentru crimele de război comise.
Doctrina sovietică gravita în jurul ideii că toți cetățenii trebuie să ofere în
funcție de capacități și să primească în funcție de nevoile reale. Astfel, prin distribuirea
egală a bogăției, eliminând ierarhizarea pe clase sociale, niciun om nu avea să mai
fie sărac. Însă intențiile doctrinare vin în antiteză cu rezultatele obținute în procesul
implementării acestei egalități. Pentru a putea intra în posesia averilor celor înstăriți,
Stalin recursese la forță brută, generând un real genocid pe fondul dezbinării și
foametei. Întreaga bogăție acumulată nu a fost niciodată împărțită celor mulți și
înfometați. Producția excedentară de bunuri vandabile a transformat URSS într-un
Britannica Concise Encyclopedia: D-Day: denumire acordată de către americani oricărei zile care marchează
începutul unei operațiuni majore. Termenul pare să fi originat în Primul Război Mondial, cea mai cunoscută D-Day
fiind 6 iunie 1944 (Debarcarea din Normandia). Cel mai probabil D este, pur și simplu, inițiala cuvântului Day (în
română day = zi, prin urmare D-Day se traduce prin Ziua-Z). În aceeași ordine de idei, ora la care începe o astfel de
operațiune poartă numele de H-Hour (Ora-O în traducere în limba română).
5
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exportator de top, iar elitele sovietice s-au îmbogățit. Aceasta era amenințarea cu
care avea să se confrunte lumea după cel de-Al Doilea Război Mondial.
În inerția doctrinei wilsoniene, Franklin D. Roosevelt promovase doctrina
libertății economice și politice a popoarelor, oriunde în lume, iar succesorul său,
Harry S. Truman va continua această luptă ideologică inițiată de Woodrow Wilson,
prin doctrina de containment aplicată expansiunii sovietice, un paralelism geopolitic
la doctrinele URSS, doctrine ce prevedeau o suveranitate limitată a popoarelor din
zona de influență rusească. Roosevelt a murit înainte de terminarea războiului, deși –
la acea dată – se întrevedea deja deznodământul. În Asia, conflictul continua, Japonia
nedorind să capituleze, însă bombardamentele nucleare orchestrate de America
asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki în 1945 au avut drept consecință înfrângerea
definitivă a insulei. Axa fusese învinsă iar războiul se încheiase.
Era bipolară
Sfârșitul conflagrației mondiale a adus în scena geopolitică rivalitatea
ideologică și diplomatică dintre estul comunist și vestul care lupta pentru democrație,
ambele părți investind resurse enorme în această eră bipolară, o eră a intimidării
reciproce, în care trupele staționau pe picior de război, conturând antagonismul
internațional ce a primit numele de Război Rece.
Germania postbelică a fost împărțită în patru zone de ocupație, cu Berlinul
suferind aceeași divizare, în sectoarele francez, american, britanic și sovietic.
Această împărțire survenea ca măsură pentru eliminarea riscului confruntării cu o
nouă Germanie, resurgentă și agresivă. Din același motiv, s-au instrumentat și măsuri
de denazificare și demilitarizare. Tensiunile politico-militare survenite între cei doi
foști aliați de război – SUA și URSS – escaladau, iar în două situații a existat chiar
amenințarea izbucnirii unui conflict armat deschis între cele două părți. Aceste
situații conflictuale au fost Blocada Berlinului din 1948 și Criza Rachetelor din
Cuba din 1962.
Blocada Berlinului din 1948, una dintre primele crize majore ale Războiului
Rece și una dintre cele mai mari blocade din istorie, a demonstrat Vestului că Uniunea
Sovietică nu își dorea o Germanie independentă și unită și că avea să recurgă la
orice modalitate pentru a pune presiune asupra forțelor Aliate, pentru a le determina
să-și abandoneze jurisdicțiile postbelice din Berlinul de Vest. Din perspectiva lui
Stalin, consolidarea economică a celor trei zone de ocupație occidentală constituia o
amenințare asupra economiei Germaniei de Est. Astfel, a decis blocarea tuturor rutelor
de transport dintre Berlin și Germania de Vest, izolând și înfometând locuitorii din
respectivul areal. Statele Unite și Marea Britanie s-au văzut nevoite să le furnizeze
acestora pe cale aeriană hrană și alte bunuri indispensabile. Diferendul est – vest
căpăta proporții. Un embargo asupra exporturilor din Blocul Estic a forțat URSS-ul
să ridice blocada 11 luni mai târziu.
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Războiul ideologic, din perspectiva ambilor beligeranți
Statele Unite ale Americii etalau același steag de arsenal al democrației pe care
îl ridicase Roosevelt în inerția principiilor wilsoniene, Doctrina Truman definind
poziția americană în ceea ce privea politica agresivă a URSS-ului. Politica SUA viza
sprijinirea popoarelor libere care se opuneau încercărilor de subjugare venite din
partea unor minorități înarmate sau a unor opresori externi. Îngrădirea URSS era un
deziderat pentru care statele de la granițele sferei sale de influență trebuiau susținute
economic și militar, pentru ca acestea să constituie un vârf de lance în lupta împotriva
dictaturilor și expansiunii sovietice, și nu o vulnerabilitate în acest sens. Astfel s-a pus
în practică Planul Marshall, s-a creat un sistem global de baze militare americane,
s-a înființat o alianță politico-militară – Organizația Tratatului Nord-Atlantic – și,
nu în ultimul rând, s-au pus bazele unor parteneriate strategice. Intervenționismul în
slujba democrației va căpăta valență globală cu intervențiile ulterioare din Coreea și
Vietnam.
Reîntorcându-ne asupra tensiunilor din Europa postbelică, puterile occidentale
amenințaseră Uniunea Sovietică cu bomba atomică și făcuseră eforturi să o izoleze
și să o distrugă prin restricții comerciale. Extinderea sferei de influență a Uniunii
Sovietice înspre vest constituia o amenințare fără precedent la adresa democrației
și a capitalismului, în scopul contracarării căreia luase naștere NATO, mecanism
fundamental în lupta Vest - Est. Europa avea nevoie de sprijin concret pentru a nu
cădea sub dictatură sovietică. NATO, principalul bastion al apărării Europei de Vest
și al politicii de containment exercitată de America pe teritoriul european, a răspuns
nevoii de securitate colectivă a statelor membre.
La rândul său, Stalin își justifica politicile externe susținând că veneau în
inerția acțiunilor ostile de îngrădire a Uniunii Sovietice pe care Vestul le orchestra pe
continentul european. Pe plan intern, obiectivele sale post-război erau reconstrucția
economiei și consolidarea dictaturii staliniste în întreaga zonă de ocupație. Între 1945
și 1949, sfera de influență a comunismului în Europa se lărgise, Uniunea Sovietică
manifestând o influență tot mai puternică în Cehoslovacia, Prusia de est, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, România și porțiuni din Finlanda și reușise să pună
presiune asupra guvernelor din Albania, Bulgaria și Ungaria. Dezvoltarea accelerată
a tehnologiei militare a permis crearea de dispozitive nucleare, anul 1949 modificând
regulile jocului. URSS obținuse o echilibrare a capabilităților nucleare, spre
dezavantajul puterilor vestice.
Republica Federală Germană deținea o autoritate internă și externă limitate,
Aliații monitorizând-o și înființând baze militare pe teritoriul acesteia. Konrad
Adenauer obține ajutorul economic prin Planul Marshall. Republicii i se permite
înarmarea și, în plus, devine membru NATO în 1955. Astfel, se conturează un
paralelism între Germania occidentală, membră NATO, sprijinită de Aliați atât
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economic, cât și militar, și Germania de Est – satelit sovietic, înlănțuită în Pactul de
la Varșovia, având o suveranitate limitată, fără posibilitatea dezvoltării, din cauza
presiunii orchestrate de Uniunea Sovietică.
America lui Eisenhower continuă lupta în numele democrației începută de
Wilson, oferind ajutor financiar și militar guvernelor anticomuniste, lărgind arealul
intervențiilor și în Orientul Mijlociu. Politica nucleară oficială a Statelor Unite a
fost aceea a represaliilor masive, conform secretarului de stat John Foster Dulles,
care cerea atacuri masive împotriva URSS dacă aceasta ar invada Europa, indiferent
dacă este vorba de un atac convențional sau nuclear. Eisenhower fusese și în timpul
mandatului lui Truman un susținător al suplimentării numărului de trupe expediționare
pe continentul european și al expansiunii forțelor NATO.
Ca un paralelism geopolitic, Doctrina Hruşciov înaintează conceptul de
conviețuire pașnică prin echilibrul capabilităților nucleare. Viziunea liderului sovietic
asupra arhitecturii mondiale de securitate era aceea de a coexista ,,paşnic” cu statele
capitaliste ale vremii, prin dezvoltarea capabilităţilor nucleare în scopul descurajării
acţiunilor împotriva comunismului pe care acestea din urmă le-ar fi putut iniţia.
Ameninţarea escaladării conflictelor într-un război nuclear avea să menţină o stare
de echilibru şi pace pe plan global, timp în care, în viziunea rusească, socialismul
avea să-şi dovedească superioritatea economică şi culturală în competiţia Est-Vest.
În plus, Hruşciov înființează în 1955 o antiteză geopolitică a NATO, denumită Pactul
de la Varșovia, acesta fiind o alianță militară a națiunilor comuniste din Europa de
Est, care includea 8 state și presupunea asistență militară mutuală, în virtutea art. 51
al Cartei ONU.
Relațiile est-vest au devenit alarmant de tensionate în urma a două evenimente
petrecute în 1961: ridicarea Zidului Berlinului și lansarea în spațiu a satelitului
Sputnik. Zidul Berlinului, parte a Cortinei de Fier, a constituit un simbol al
Războiului Rece, fiind cea mai cunoscută parte a frontierelor RDG-ului. Administrația
Kennedy, care înainta conceptul de Destindere (Deschidere democratică) a
protestat vehement împotriva construirii acestui zid însă aveau să treacă 28 de ani
până ca acesta să fie demolat.
În ceea ce privește lansarea în spațiu a satelitului Sputnik, acesta a constituit
o dovadă inexorabilă de dezvoltare a tehnologiei nucleare a Uniunii Sovietice,
aceasta obținând rachete nucleare cu rază lungă. Distrugerea devenise reciproc
asigurată. Teoria Descurajării era o modalitate de îngrădire a acțiunilor rivalului prin
amenințarea cu utilizarea efectivelor de distrugere în masă, drept ripostă la un atac
înaintat de una dintre părți. MAD („Mutual Assured Destruction”) era o politică de
forță, bazată pe Teoria Descurajării, care evidenția faptul că utilizarea pe scară largă
a armelor de distrugere în masă avea un singur rezultat posibil – un conflict nuclear
al cărui deznodământ nu putea fi victoria niciunei părți, ci doar sfârșitul conflictului
prin anihilarea reciprocă a beligeranților.
Comunismul încetase de mult să amenințe doar Europa, prin urmare politica
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

47

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
de containment căpătase valență globală. Amenințarea comunismului ajunsese la
granița Americii. America Latină se afla sub o uriașă presiune sovietică, pe fondul
Revoluţiei din Cuba, care l-a adus pe Fidel Castro la putere în timpul mandatului lui
Eisenhower. Doctrina Kennedy gravita în jurul îngrădirii, cu orice preț, a comunismului
în emisfera vestică și continua să ofere asistență economică şi militară guvernelor
anticomuniste, conform doctrinelor tuturor predecesorilor săi de la Woodrow Wilson
înainte. America nu făcea niciun pas înapoi în lupta pentru promovarea democrației
în lume; chiar dacă armele se modificaseră, miza rămăsese aceeași.
Blocada Berlinului din 1948 amenințase izbucnirea unui nou conflict armat,
însă acest conflict a putut fi evitat, chiar dacă a constituit, totuși, o problemă
internațională care, nefiind soluționată, a dus la escaladarea amenințării nucleare.
NATO se confrunta cu o criză de proporții covârșitoare. URSS deținea puterea de
lansare a unui atac nuclear oriunde în lume, fapt demonstrat prin lansarea în orbită a
satelitului Sputnik.
În 1962, Cuba a fost teatrul operațional al unei confruntări cu potențial de
declanșare a unui război de proporții între SUA și URSS din cauza prezenței unor
rachete nucleare sovietice pe teritoriul cubanez. Aceste rachete fuseseră detectate de
un avion-spion american. Administrația Kennedy a solicitat încercuirea și blocarea
accesului pe insulă prin forță militară maritimă. Hruşciov a acceptat, într-un final,
să-și retragă rachetele, însă numai în schimbul promisiunii că America avea să facă
același lucru cu rachetele deținute pe teritoriul Turciei și că nu avea să invadeze
niciodată Cuba. Acest compromis i-a permis lui Fidel Castro să rămână la guvernare
dar, în același timp, a declanșat o competiție de înarmare nucleară între cele două
părți care devenea tot mai acerbă
În Europa, parteneriatul SUA (aflată sub administrația Johnson) – RFG (al
cărei cancelar era Ludwig Erhard) a devenit epicentrul apărării militare în Europa,
după retragerea, în 1966, a Franței lui de Gaulle de sub comandamentul militar al
Alianţei. Franța adoptase un tip de politică a grandorii. Nucleul politicii externe
a administraţiei de Gaulle era încercarea de a dobândi independenţa naţională şi
controlul asupra coloniilor franceze, chiar şi cu prețul periclitării relaţiilor cu NATO
sau cu restul Europei. De Gaulle insista asupra imaginii Franţei de putere majoră pe
scena internaţională, care nu depindea de sprijinul niciunui alt actor, fapt care a atras
nu numai retragerea ţării de sub comandamentul militar al Alianţei, dar şi expulzarea
trupelor NATO din Fontainebleau și interdicţia oricărei trupe care nu se afla sub
comandament francez de a staţiona pe teritoriu țării.
Cursa înarmării, cursa spațială, echilibrul forțelor nucleare, pericolul anihilării
reciproce, toate izvorând din rivalitatea a două ideologii, au făcut necesare revizuirea
conceptului strategic NATO care propunea represalii masive și înlocuirea acestuia
cu riposta flexibilă (în baza Raportului Harmel din 1967), precum și începerea
negocierilor pentru Tratatele de limitare a armamentului strategic între Uniunea
Sovietică și Statele Unite ale Americii, începând cu 1969.
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Doctrina Johnson reiterează principiile doctrinelor Eisenhower şi Kennedy,
exprimând, pe fondul intervenţiei din Republica Dominicană din 1965, valenţa
globală a ameninţării instaurării dictaturii comuniste în emisfera vestică. Liderul
sovietic la acea dată era Leonid Brejnev, care avea să guverneze Uniunea Sovietică
până în 1982, purtându-și, astfel, războiul ideologic și împotriva următoarelor
administrații SUA: Nixon ( împreună cu care semnează primul Tratat pentru limitarea
armamentului strategic - SALT I), Ford (SALT II), Carter și Reagan.
În viziunea lui Leonid Brejnev, orice ostilitate împotriva socialismului
produsă în interiorul unei ţări semnatare a Pactului de la Varşovia, era percepută
drept o ameninţare la adresa socialismului în sine, deoarece orice efort de liberalizare
democratică avea potenţialul de a compromite hegemonia sovietică în Blocul Estic.
Politica lui Brejnev era una a forţei militare brute, URSS-ul rezervându-şi dreptul
de a preveni pe cale armată orice încercare a unui stat de a trece de la socialism la
capitalism.
Războiul Rece a falimentat sistemul sovietic pe fondul investițiilor în
capabilitățile militare. Mihail Gorbaciov a încercat să reformeze sistemul economic
și politic al URSS, centrându-și politica pe programele Perestroika și Glasnost.
Gorbaciov urmărea eficientizarea economiei, descentralizând controlul supra acesteia
și încurajând antreprenorialul liber, însă Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a
îngrădit acest program, de teamă să nu-și piardă puterea și privilegiile. Gorbaciov a
pierdut sprijinul politic. Uniunea Sovietică se afla într-un mare impas, de care statelesatelit și puterile occidentale au profitat, urmând prăbușirea Zidului Berlinului în
1989 și o serie de revoluții care au generat dizolvarea URSS în 1991.
Pactul de la Varșovia s-a dizolvat. Pe fondul lecțiilor învățate, s-a înțeles nevoia
ca NATO să se reinventeze și să capete amploare, să creeze parteneriate pentru pace,
cadre propice arbitrajului și negocierilor, pentru ca diferendele dintre state să nu
degenereze în noi conflicte. Ținând cont de turbulențele post-Război Rece în Europa,
majoritatea statelor europene și-au manifestat tendința de aderare la structurile care
funcționau în baza principiilor wilsoniene și nevoia persistării prezenței americane și
NATO pe continent. Amenințările cu care se confrunta lumea nu se terminaseră prin
prăbușirea URSS-ului, fiind necesar un manager al crizelor curente și viitoare, rol
asumat de NATO.
Cele două Războaie Mondiale și Războiul Rece culminaseră cu triumful
principiilor wilsoniene, pentru care militaseră toate administrațiile de după Wilson,
fiecare președinte închegându-și doctrina în inerția celei înaintate de acesta. A fost
rezultatul unui conflict ideologic care durase decenii. Însă prețul pentru o lume liberă
și democratică a fost uriaș - aceste confruntări au avut drept principală consecință
nefastă emergența armelor de distrugere în masă, la care au acces și organizațiile
teroriste și grupările de crimă organizată, rezultând în noi crize de securitate.
Deși au învins principiile wilsoniene, arhitecturii mondiale de securitate pare
să îi fie sortit să fie constant pusă la încercare, NATO fiind mecanismul care încearcă
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să suprime orice acțiune care contravine acestor principii. Un punct esențial în
strategia Alianței a fost expansiunea spre Est.
Era Clinton
Înaintea sfârșitului Războiului Rece, Goldwaters-Nicholas Act conturează o
reformă de anvergură a Departamentului Apărării, acest document propunându-și
încurajarea unității și coerenței între servicii în scopul îmbunătățirii planificării apărării
naționale. Mai mult, solicita fiecărui președinte să prezinte o concepție strategică în
fiecare an, care să articuleze repere pentru lumea democratică. Administrația Clinton
a răspuns acestor cerințe, lansând conceptul Democratic Enlargement, care gravita
în jurul obiectivului Engagement and Enlargement, un succesor al politicii de
containment din timpul Războiului Rece. Acest concept constituia un plan pe termen
lung, care viza extinderea comunității statelor democratice, bazată pe principiile și
câteva dintre Cele 14 Puncte înaintate de Wilson – piață liberă, respectarea drepturilor
și a libertăților omului.
Survine o întrebare pertinentă: a fost Clinton o piesă pe tabla de șah
a wilsonismului, așa cum s-ar putea spune despre președinții de dinaintea
acestuia? Sau a schimbat el, prin EnEn și prin Intervenția umanitară, parametrii
abordării arhitecturii mondiale de securitate, generând un nou tip de idealism și
reconfigurând intervenționismul în numele democrației?
Lumea a fost zguduită de conflagrațiile mondiale și de Războiul Rece, care
au transformat capabilitățile militare prin dezvoltarea inerentă a tehnologiilor din
cursa înarmării. Noile amenințări geopolitice au accelerat ritmul în care se desfășoară
evenimentele care modelează lumea și doctrinele care vin drept răspuns la noile
nevoi de securitate și stabilitate. Prin urmare, administrația Clinton trebuia adaptată
noii configurații globale.
Obiectivele principale ale Americii post-Război Rece erau îmbunătățirea
capabilităților militare americane (care să fie în orice moment pregătite pentru
o misiune expediționară), revitalizarea economiei, promovarea democrației în
exteriorul granițelor, intensificarea responsabilităților națiunii în raport cu restul
lumii, abordarea unor poziții ferme vizavi de problemele de securitate survenite,
contracararea proliferării armelor de distrugere în masă și accelerarea integrării
globale.
Politica SUA de Engagement & Enlargement și cea a NATO (de alternare a
mijloacelor militare cu cele politice) au declanșat noi maniere de angajare a foștilor
adversari. Era EnEn viza extinderea spre est nu doar a autorității NATO, ci și a
comenzii militare a Alianței. Declarația de la Londra din 1990 fundamenta acțiuni
de consolidare a securității și de contracarare a amenințărilor comune, în baza
realităților post-Război Rece, proclamându-se nevoia cooperării internaționale,
implicit cu state nemembre ale Alianței, înființându-se Consiliul Parteneriatului
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Euro-Atlantic (EAPC) și Programul de Parteneriat pentru Pace (PfP).
Clinton a interpretat ad literam prevederile Goldwaters-Nicholas Act, înaintând
anual ediții actualizate ale strategiei apărute oficial în 1994. În 1999, pe fondul
intervenției în Kosovo, Doctrina Clinton suferă modificări considerabile. Precedată
de cel de-al patrulea Concept Strategic NATO, adoptat cu ocazia comemorării a 50 de
ani de existență, noua doctrină Clinton promovează intervenția umanitară, alipindui-se principiul de rezolvare a crizelor grave cu potențial de generare de catastrofe
umanitare, făcându-se referire la evenimentele din Bosnia-Hertzegovina și Ruanda
și argumentând conceptual intervenția în Kosovo. NATO își sublinia și caracterul de
forum de consultări, de cooperare și parteneriat. America lui Clinton a preluat lupta în
numele democrației, reformând-o integral, mergând mai departe decât oricând înainte
pentru promovarea stabilității economice viabile numai în contextul democratizării
extensive, marșând alături de un NATO-manager al crizelor, mecanism fundamental
în lupta împotriva factorilor care, direct sau indirect, afectează dezvoltarea sustenabilă
a societății moderne.
Așa cum Wilson percepuse îngemănarea dintre securitatea globală și
securitatea Americii, Clinton percepe că viitorul Statelor Unite, pe fondul globalizării
și al fluidității amenințărilor (crima organizată internațională, terorismul, traficul
de droguri și de persoane ș.a.m.d.), se află într-o relație de dependență cu nevoia
democratizării butoaielor cu pulbere aflate dincolo de sfera de influență conturată
anterior. Doctrina idealistă/liberală înaintată de Wilson presupunea reacții la
evenimente, primul pas fiind declararea neutralității până în punctul fără întoarcere,
fiind permisă escaladarea amenințărilor. Clinton surprinde această vulnerabilitate
doctrinară, lansând un idealism de tip neo-wilsonian, fundamentat pe principii realiste
care orbitează în jurul unui miez acțional. Se articulau acțiuni preemptive, cu scopul
contracarării eventualității escaladării riscurilor în amenințări și ulterior în pericole.
Concluzie
Ce rol a jucat Clinton în lume? Unul de vizionar reformator? Sau unul de
pion pe o tablă de șah în care altcineva stabilise strategia jocului? Răspunsul ni-l
oferă însăși istoria. Doctrina Wilson constituia un intervenționism de tip reactiv, în
timp ce Doctrina Clinton viza prevenirea conflictelor, printr-un intervenționism de
tip pro-activ, mult mai eficient pe noua tablă de șah a lumii. Construcția democrației a
devenit, astfel, o strategie în sine, pe termen lung, prosperitatea statelor ieșite de sub
asuprirea comunistă permițând, cu ajutor american, consolidarea axelor de securitate
naționale și globale.
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O POARTĂ STRATEGICĂ
ÎNCĂ NEDESCHISĂ
Gheorghe VĂDUVA

Abstract
Marea Neagră nu s-a albit. Şi nici nu s-a cuminţit pe deplin, deşi nu
putem spune că n-a fost destul de cuminte. Ea are probleme cu salinitatea, cu
lipsa curenţilor verticali şi cu stabilitatea ţărmurilor, cu furtunile, cu ecologia
şi, din ce în ce mai mult, cu traficanţii, poate şi cu piraţii, dar n-au intrat
zilele în sac. Probabil că vor mai apărea şi altele, deşi nu ducem lipsă de ele.
Odinioară, corăbierii se temeau de valurile ei, iar imperiile otoman, rus şi,
în oarecare măsură, şi cel habsburgic o considerau un fel de zonă tampon şi
chiar de falie, deşi fiecare mai avea, pe undeva, prin nişte camere negre, şi
alte planuri. Occidentul european se confrunta şi încă se confruntă cu destule
chestiuni privind Mediterana, nordul Africii, centrul Europei şi, mai ales,
Balcanii, pentru a-şi mai bate capul şi cu Marea Neagră. Dar această mare
există şi, în afară de faptul că, neavând curenţi verticali, sub 180 de metri nu
există viaţă, nici oxigen, deci tot ce se află pe fundul ei – corăbii, ruine ale
unor castele, fosile, mărturii geologice etc. – s-ar putea să fie intact, ea mai
poate prezenta şi o altă importanţă. Foarte mare, credem noi, riveranii, pentru
cine doreşte să aibă ochi să o vadă.

Realităţi şi mentalităţi
Nu a existat niciodată o foarte mare bătălie pentru Marea Neagră. Poate, cu
excepţia Imperiului ţarist şi, mai târziu, a celui sovietic, care vizau încă o direcţie
strategică de învăluire şi chiar de invazie, prin Mediterana, a Europei Occidentale,
(pentru sovietici, se numea teatrul de operaţii de Sud-Vest), deci Strâmtorile, nimeni
nu s-a interesat prea mult şi prea insistent de Marea Neagră, nici măcar de zona ei
extinsă, care înseamnă, totuşi, şi altceva în afară de spaţiul fluid al unei mări aproape
închise. Nici imperiile mai vechi, nici cele mai noi, nici cele trecute, nici cele recente
şi, probabil, nici cele viitoare nu-şi bat prea mult capul cu o astfel de zonă. Pontul
Euxin nu era deloc ospitalier pentru corăbiile romane care, atunci când ajungeau aici,
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nu se îndepărtau prea mult de coaste, nici pentru cele greceşti, încărcate cu mărfuri,
iar Drumul Mătăsii nu trecea chiar prin Marea Neagră, ci doar pe ţărmul ei sudic.
Este adevărat, Imperiul habsburgic viza şi el, într-un fel, Marea Neagră, dar nu în
mod direct, ci prin... Gurile Dunării. În acest sens, întrucât era aproape complet lipsit
de flexibilitate strategică în acest spaţiu estic, a realizat, în mod expres, în interiorul
Carpaţilor de Curbură, în zona ţinuturilor care azi se numesc Harghita, Covasna şi
o parte din Mureş, cea mai mare concentrare de neromâni – un adevărat cap de pod
strategic exact în centrul geografic al românismului –, prin care viza cel puţin patru
mari obiective strategice, între care se situează şi posibilitatea cuceririi rapide a Porţii
Focşanilor şi, de aici, a Gurilor Dunării şi realizarea unei ieşiri la Marea Neagră. O
astfel de manevră strategică ar fi împuşcat trei iepuri dintr-o dată, ceea ce mai rar se
întâmplă, chiar şi atunci când este vorba de imperii mari şi agresive: ieşirea la încă
o mare (în afară de Adriatica, stăpânirea completă a culoarului strategic al Dunării şi
separarea celor două principate româneşti, exact în zona lor de confluenţă. Celelalte
trei obiective se referă la crearea condiţiilor pentru o eventuală manevră strategică pe
direcţii exterioare în zona Galiţiei de odinioară, realizarea unei flexibilităţi strategice
la adăpostul Carpaţilor, în zona cea mai protejată dar şi cea mai vulnerabilă, dacă
se aveau în vedere faptele petrecute cu secole în urmă, adică migraţiile şi mai ales
acţiunea Hoardei de Aur din 1641, şi crearea unei enclave prin care să se menţină şi
să se susţină, prin secole, o zonă inaccesibilă românilor, un antiromânism permanent,
care să pună probleme în viitor. De fapt, tot cam aşa stau lucrurile şi cu capul de pod
musulman din Balcani, nimic nou sub soare...
Dar, la drept vorbind, toate cele şase ţări riverane Mării Negre au unele
probleme de acest gen. În Turcia, există un „cap de pod“ kurd, în Georgia, există
enclave explozive, în Rusia, explodează mereu Cecenia şi nu numai, în Ucraina,
populaţia rusă şi rusofonă numeroasă (în Crimeea, procentajul ruşilor ajunge la 60%)
şi alte minorităţi pot pune probleme, iar Bulgaria, nu este nici ea lipsită de unele
provocări de acest gen, oricât de omogenă s-ar crede.
Multe dintre problemele zonei nu au fost luate în consideraţie, pentru că nu
au soluţii simple şi, ca atare, nimeni (nici Uniunea Europeană, nici NATO, nici
alte organizaţii şi organisme internaţionale) nu-şi asumă răspunderi care nu pot fi
îndeplinite cu siguranţă şi într-un interval de timp rezonabil. De aici nu rezultă însă
că astfel de probleme nu există, nici că, dacă totuşi se admite că există, nu trebuie
rezolvate.
Zona are, într-adevăr, numeroase probleme. Imperiul rus, în dorinţa sa de a
stăpâni intrările în marile culoare strategice de odinioară, îndeosebi Galiţia, Moldova
dintre Prut şi Nistru şi Gurile Dunării (cele trei mari culoare strategice vizate de
Imperiul rus şi nu numai sunt: Galiţia, spaţiul de la nordul lanţului muntos al Carpaţilor
şi Alpilor, până în Normandia; culoarul strategic al Dunării şi culoarul strategic
maritim – Marea Neagră, Marea Egee, Marea Mediterană), a schimbat sau, în orice
caz, a stimulat schimbarea compoziţiei populaţiei în raioanele de la nordul Gurilor
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Dunnării (Kahul şi Ismail), din ţinutul Herţei şi din nordul Bucovinei şi a construit
drumuri solide, cu orientare Nord-Sud, pe rocada strategică dintre intrările în aceste
culoare. Evident, această rocadă se situează între Prut şi Nistru. Toate aranjamentele
care au urmat, inclusiv delimitarea frontierei între Ucraina şi Republica Moldova,
imediat după Al Doilea Război Mondial, au vizat îndepărtarea românilor de la Gurile
Dunării şi crearea unui fapt împlinit cu implicaţii pe termen lung, concretizat, azi, în
numeroasele provocări cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv în presiunile
ce s-au exercitat pentru federalizarea acesteia. Osetiile şi, în general, conflictualitatea
din Caucaz dau de furcă Georgiei, dar Rusia a intervenit prompt în 2008, pentru a da
o lecţie de geopolitică a interesului său strategic în zona caucaziană, chiar dacă se
confruntă, în zonă, şi cu problema cecenă şi nu numai. Situaţia şi poziţia populaţiei
ruse şi rusofone din Ucraina şi nerespectarea doleanţelor acesteia şi a celorlalte pot
genera, în anumite condiţii, conflictualitate. Problemele dintre Ucraina şi România,
îndeosebi privind platoul continental al Mării Negre, s-au rezolvat, dar de aici nu
rezultă că totul este perfect privind securitatea zonei şi rolul ei în realizarea unei
dimensiuni euro-asiatice benefice deopotrivă pentru continentul european şi pentru
cel asiatic, separate printr-o linie absolut convenţională şi neimportantă. Presiunea
kurdă în Turcia rămâne încă o ameninţare şi chiar un factor de risc major în zonă, la
care se adaugă complicatele probleme ale Balcanilor de Vest, problemele grave din
Siria, carte are o lungă frontieră cu Turcia, programul nuclear al Iranului şi nerăbdarea
Israelului de a lovi cu aviaţia locaţiile centrelor acestui program nucleare iranian,
aşa cum a făcut-o în 1981 cu rectorul Osirak instalat de francezi la sud de Bagdad,
fără să-i pese cuiva de o astfel de intervenţie, revoluţiile din aşa-zisă primăvară arabă
şi efectele încă devastatoare pentru unele ţări –inclusiv pentru România – ale actualei
crize financiare.
Peste toate acestea, competiţia, parteneriatele şi strategiile de punere în operă
a unor politici de acces la resursele energetice caspice şi chiar la cele din Marea
Neagră, pentru că şi acestea sunt şi vor fi din ce în ce mai mult necesare, căutate
şi foarte importante, exploatarea şi transportul lor ar putea genera noi paliere de
confruntare sau de confluenţă, noi provocări şi noi probleme ce vor trebui rezolvate.
Timpul a făcut ca, tot aici, în acest spaţiu, să se separe, uneori, să se rupă
şi, în cele din urmă, să se accepte, să se suporte şi chiar să convieţuiască mai mult
sau mai puţin dramatic trei mari civilizaţii – cea europeană, cea asiatică şi cea
islamică – şi două din cele trei mari religii monoteiste – creştinismul (ortodoxismul
şi catolicismul) şi islamul. Păcile de la Westfalia trăseseră o linie de demarcaţie, care
ajungea şi prin această zonă. Ea a guvernat multă vreme realităţile şi mentalităţile
europene, ajungând şi până dincolo de ocean. Inclusiv profesorul american Samuel
P. Huntington, de la Harvard, în celebra lui carte Ciocnirea civilizaţiilor, vorbeşte
de o astfel de fractură, pe care o delimitează cu o linie care trece în zona civilizaţiei
occidentale ţările baltice, Ucraina subcarpatică, Transilvania, Croaţia, Slovenia şi o
parte din Bosnia şi Herţegovina. Dincolo de această line, adică la est şi sud-est de
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ea, se află, în concepţia profesorului de la Harvard, civilizaţia ortodoxă şi o parte din
cea islamică... Nici această linie, după cum se vede, nu bagă în seamă regiunea Mării
Negre, nici măcar regiunea extinsă a Mării Negre, deşi falia sau zona de separare
strategică, de contact şi, în acelaşi timp, de ruptură, se află aici, în acest spaţiu, şi nu
acolo, prin inima cea mai fierbinte şi cea mai chinuită a popoarelor din Carpaţi şi din
Balcani.
Şi încă ceva, foarte important: Marea Neagră se află undeva în zona culoarelor
traficanţilor de droguri, de carne vie şi de arme, iar acest lucru poate genera şi
întreţine pirateria, crima organizată şi chiar terorismul.
Dinamica unui proces complex şi complicat
Identificăm cel puţin cinci modalităţi politice şi strategice majore de realizare
a stabilităţii şi securităţii în lume sau pe regiuni întinse, foarte importante din punct
de vedere geopolitic, geoeconomic, politic şi militar:
- o arhitectură internaţională, care are la bază un sistem de legi, principii
şi norme elaborate şi impuse de către state prin organizaţiile şi organismele lor
internaţionale, îndeosebi de ONU, sau girate de ONU, dar şi de organizaţiile şi
organismele internaţionale şi de marile puteri;
- descurajarea politică şi militară a crizelor şi conflictelor, izolarea, îndiguirea
şi rezolvarea celor existente şi prevenirea celor posibile, cu o puternică susţinere
economică;
- extinderea dinamică a zonelor puternice de securitate şi stabilitate;
- consolidarea securităţii şi stabilităţii statelor şi parteneriatelor;
- transformarea unor zone tradiţionale de confruntare sau a unor zone tampon,
zone indiferente, zone de falie strategică în zone de confluenţă.
Toate aceste modalităţi sunt foarte actuale şi toate interacţionează. Într-un
anume sens, putem spune că nu există una fără cealaltă. Armonizarea lor este însă
extrem de dificilă, întrucât, deşi interdependenţele au crescut semnificativ, lumea
nu a ajuns încă la acel stadiu în care condiţionările şi intercondiţionările să fie
armonioase. Lumea este încă foarte conflictuală şi, probabil, aşa va rămâne încă
mulţi ani, încă multe secole, dacă nu pentru totdeauna. Lumea este conflocituală,
pentru că însuşi Universul este conflictual. Dar ameninţările – de la cele nucleare
la cele geofizice – sunt atât de mari, încât nici un stat, nici o mare putere, nici o
organizaţie internaţională şi nici vreo altă entitate nu pot fi în măsură să-şi asigure
individual, fără aportul unor parteneri puternici şi stabili, securitatea şi stabilitatea.
Securitatea şi stabilitatea devin, fără nici o îndoială, din ce în ce mai mult funcţii,
competenţe şi acţiuni colective. Ele se prezintă ca o construcţie la care participă şi
trebuie să participe toţi, chiar dacă, deocamdată, unii mai pun încă beţe în roate iar
alţii trag chiulul.
Conceperea şi punerea în operă a unei arhitecturi internaţionale, care să
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prevină războiul şi conflictul armat şi să ducă la securitate şi stabilitate, nu revin
numai ONU, cum s-ar crede la prima vedere, ci tuturor actorilor statali, internaţionali
şi non-statali. Or, deocamdată, acest lucru este foarte greu de realizat, lumea fiind
extrem de divizată, de ierarhizată, de fracturată, de defazată şi de decalată. O astfel
de arhitectură ar presupune o puternică filozofie de reţea, iar aceasta se află abia
la început de drum, în faza unor realităţi haotice şi unor procesualităţi complexe,
dinamice, dar încă hazardate şi incoerente. Este ca şi cum ai pune un Mercedes, creat
să dezvolte o viteză de 400 de kilometri la oră, să meargă cu o astfel de viteză pe un
drum de ţară, îngust, făcut pentru căruţe, cu curbe la 90 de grade, cu denivelări şi cu
gropi de o jumătate de metru. Reţeaua Internet şi, în general, filozofia şi fizionomia
de reţea se suprapun peste o lume care se desfăşoară între spaţii ce aparţin încă, în
acest secol al XXI-lea, epocii de piatră, şi spaţii virtuale, ce preconizează şi definesc
secolul al XXII-lea. În aceste condiţii, ONU este considerat a fi insuficient şi chiar
desuet, marile puteri sunt neputincioase, mai ales în faţa unor evoluţii imprevizibile
şi haotice ale mediului de securitate, pe care nu le pot controla, organizaţiile şi
organismele internaţionale se încurcă în legi, în reglementări înstufate şi în birocraţii
de tot felul, armele ameninţă, asimetria proliferează, încrederea scade sau, în orice
caz, nu cunoaşte dezvoltări spectaculoase, nici măcar semnificative, suspiciunile
cresc, reacţiile la globalizare se multiplică, decalajele sporesc, sărăcia se dezvoltă,
mediul se deteriorează, Cosmosul ameninţă..., disperarea produce victime şi fiecare
dintre noi se întreabă ce ar mai fi de făcut sau dacă s-ar mai putea, în aceste condiţii,
să mai fie ceva de făcut ...
Descurajarea politică şi militară, îndeosebi militară, vine masiv din perioada
Războiului Rece. Atunci era bilaterală, acum este în mozaic. Ea există însă
dintotdeauna şi va exista totdeauna, întrucât, cum spune românul „frica păzeşte via“.
Descurajarea politică şi militară se bazează încă pe arma nucleară, pe sisteme de
arme ultraperfecţionate, pe capacitatea de a distruge, de a avertiza şi de a impune, dar
şi pe reacţia asimetrică, pe politici subversive şi pe strategii bizare şi confuze. Ea este
valabilă, în sensul cunoscut, într-o epocă simetrică şi disimetrică (non-simetrică),
adică într-o epocă în care fiecare îl poate lovi năprasnic pe celălalt cu aceleaşi arme şi
într-o epocă în care decalajele tehnologice sunt atât de mari încât cel slab nu are nici
o şansă în faţa celui puternic. Descurajarea este însă valabilă şi în epoca asimetrică,
în care, deşi decalajele tehnologice se menţin şi chiar cresc, fiecare dintre posibilii
adversari exploatează la maximum vulnerabilităţile celuilalt şi îl loveşte acolo unde
îl doare cel mai tare.
Cu alte cuvinte, în toate cazurile, descurajarea creează un fel de terorism al
descurajării, care, scăpat de sub control, poate duce la catastrofe. Avertismentele
sunt destul de clare în acest sens, dar lumea nu le prea ia în seamă. De aceea,
stabilitatea şi securitatea prin descurajare reciprocă – simetrică, non-simetrică sau
asimetrică – înseamnă teroare, înseamnă terorism. Ea poate duce la prevenirea unor
crize sau conflicte, la izolarea sau îndiguirea unor zone, dar costurile sunt foarte
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mari, rezultatele nesemnificative sau dezastruoase, iar efectele greu de prevăzut şi de
controlat. Descurajarea, atât ca obiectiv politic, cât şi ca strategie, nu poate însă lipsi
din relaţiile internaţionale, din arsenalele mijloacelor care creează, impun, conservă
şi gestionează zone întinse de securitate şi stabilitate.
Una dintre cele mai performante modalităţi politice şi strategice de realizare
a securităţii şi stabilităţii o constituie extinderea dinamică a entităţilor economice,
politice, militare şi de securitate deja existente. În general, este vorba de extinderea
NATO şi a Uniunii Europene. Dar nici această extindere nu reprezintă o acţiune
tocmai agreabilă pentru toată lumea. Una dintre acela mai mari puteri ale planetei,
Rusia, are o problemă extrem de serioasă privind acceptarea acestei extinderi. Iar
acţiunea armată din Georgia a demonstrat că nu acceptă o astfel de extindere dincolo
de o zonă pe care ea o consideră periculoasă pentru ea. Şi, totuşi, atât NATO, cât şi
Uniunea Europeană, a continuat să se extindă şi, mai ales, să-şi extindă atribuţiile,
competenţele, politicile şi strategiile. NATO acţionează deja în Afganistan, în afara
arealului său, iar Uniunea Europeană încearcă să-şi consolideze un drum început cu
mult timp în urmă şi trecut prin multe faze critice – drumul unităţii şi integralităţii
unei mari culturi şi unei mari vocaţii civilizaţionale. Nimic nu se poate face însă
uşor, şi cu atât mai puţin unificarea unui continent care a produs două războaie
mondiale. Dar şansa supravieţuirii într-o lume, care devine din ce în ce mai mare şi
mai conflictuală, nu este decât unitatea şi integralitatea. Acest obiectiv nu se poate
realiza însă linear. Este nevoie de etape clare şi bine pregătite. Înainte de a se trece
la extinderea propriu-zisă a NATO, spre exemplu, s-a creat „Parteneriatul pentru
Pace“, care a avut şi are încă un succes remarcabil şi un rol nesperat în procesul
de construcţie euro-atlantică a unui mediu de securitate care să ducă nu numai la
pregătirea comună a viitorilor membri ai Alianţei, ci şi la declanşarea, din interior, a
unui proces de stabilizare a zonelor tradiţional tensionate sau conflictuale.
Desigur, o astfel de stabilizare nu este definitivă, nu are un suport foarte solid,
întrucât nu se poate trece cu uşurinţă peste secole de confruntare, de umilinţă, de
suferinţă sau, în unele cazuri, de indiferenţă. Aceste sentimente fac parte din memoria
naţiunilor, dar şi dintr-o conştiinţă colectivă a convieţuirilor. Memoria colectivă şi
sensibilitatea colectivă sunt foarte puternice şi, în anumite împrejurări, pot provoca
reacţii nu numai greu de controlat şi de dezamorsat, ci şi greu de înţeles şi de acceptat.
Reacţiile extrem de virulente şi de violente ale emigranţilor de odinioară, stabiliţi
la Paris, la Londra, la Berlin, la Bruxelles şi în foarte multe alte oraşe europene
şi deveniţi cetăţeni ai ţărilor europene, cetăţeni europeni, chiar dacă nu sunt foarte
greu de explicat şi de înţeles, constituie un avertisment. Oamenii nu sunt maşini, iar
comunităţile omeneşti au, deseori, alte legi şi un alt comportament decât cel dat de
însumarea aritmetică a comportamentelor şi atitudinilor individuale...
De aceea, extinderea Uniunii Europene şi a NATO nu constituie o „acaparare“
de noi teritorii, nici o simplă „convertire“ a fostelor ţări comuniste la valorile
lumii occidentale. Ea este şi trebuie să fie compatibilă şi consonantă cu atitudinile,
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determinările, dorinţele şi interesele vitale ale statelor care se integrează în aceste
entităţi, cu valorile şi orizonturile lor de aşteptare. Niciodată, până în acest ,moment,
nu a fost posibilă realizarea de jure şi de facto a unităţii continentului european, a
unei entităţi europene integrate şi integrale – economice, politice şi de securitate –,
întrucât adversitatea şi sentimentul de ruptură, de falie erau mult mai puternice decât
sentimentul de unitate civilizaţională. Efectele remanente ale acelor timpuri se resimt
încă şi astăzi, mai ales în diferenţele uriaşe care încă mai macină continentul. Este
şi motivul pentru care Uniunea Europeană nu se extinde în zonele de instabilitate
economică, politică şi militară. Aceasta este o certitudine care face parte din filosofia
extinderii şi realizării unităţii continentului. Ea nu se implică nemijlocit în rezolvarea
problemelor statelor şi regiunilor, ci le cere acestora să şi le rezolve, sprijinindu-i
în acest sens cu toate mijloacele de care dispune. Aşadar, extinderea europeană
nu este un tăvălug care-i linişteşte pe rebeli, îi face mai toleranţi pe naţionaliştii
extremişti, îi pune la punct pe terorişti, înlătură corupţia, asigură ordinea publică şi
creează mecanisme de siguranţă a statului. Uniunea Europeană acceptă, în arealul
ei, doar acele state care îndeplinesc condiţiile puse şi impuse de ea. Uneori, aceste
condiţii sunt greu de îndeplinit… Uniunea Europeană nu cucereşte, nu exploatează
şi nu administrează, ci acceptă sau respinge candidaturi la arealul său economic,
politic şi de securitate şi stabilitate, numai în măsura în care candidaţii sunt siguri
şi performanţi. Mai mult, printr-o strategie bine elaborată, ea pune în operă un
concept politic de mare importanţă, cel de bună vecinătate. Numai că un astfel de
concept nu este înţeles de toată lumea la fel şi nici acceptat aşa cum doreşte Uniunea
Europeană. Chiar dacă buna vecinătate are efecte reciproc avantajoase, Rusia, spre
exemplu, nu doreşte să fie tratat ca un vecin, ci ca un partener strategic, iar Orientul
Mijlociu şi Orientul Apropiat nu prea răspund, în termeni de stabilitate, la o astfel
de politică europeană de vecinătate liniştită. De asemenea, Uniunea Europeană
dezvoltă parteneriate strategice cu alte entităţi importante cum ar fi: Statele Unite,
China, India, Orientul Mijlociu şi Apropiat, zona mediteraneană etc., dar şi un acord
de colaborare şi parteneriat cu Rusia. Germania are însă o relaţie specială cu Rusia,
concretizată, între altele, şi prin realizarea şi punerea în funcţiune a conductei North
Stream, pe coridorul strategic baltic de odinioară. În proiect este şi o conductă South
Stream, care să treacă prin Marea Neagră, adică prin culoarul strategic maritim
(Marea Neagră, Marea Mediterană). Aceste două proiecte activează, dar dintr-o altă
perspectivă nu mai puţin importantă – cea energetică – fostele coridoare strategice
maritime europene. Uniunea Europeană vine cu un suport economic şi financiar
puternic, dar nu are suficiente resurse energetice şi de materii prime, de unde rezultă o
dependenţă tot mai pronunţată faţă de acestea şi, în consecinţă, o apropiere dinamică
de Rusia, de Golf, de Asia Centrală, de Marea Caspică şi, evident, de Marea Neagră.
Strategia europeană de securitate vizează stabilizarea zonelor, reducerea decala
jelor, prevenirea ameninţărilor, competitivitatea economică şi socială, eliminarea
conflictualităţii, a corupţiei şi criminalităţii, securizarea frontierelor şi respectarea
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legii. Dar ea nu stabilizează, ci doar menţine stabilitatea, nu reduce decalajele, ci
doar cere o economie de piaţă performantă şi asigură condiţii pentru menţinerea şi
dezvoltarea acesteia, nu previne ameninţările, ci cere reducerea vulnerabilităţilor la
acestea şi capacităţi corespunzătoare de reacţie.
Aşadar, Uniunea Europeană acceptă doar acele state care-şi consolidează,
prin efort propriu sau/şi prin cooperare, securitatea şi stabilitatea, care dezvoltă
parteneriate şi se dovedesc a fi suficient de puternice, pe de o parte, pentru a se
integra în comunitatea europeană, care se prezintă a fi foarte dură, concurenţială şi
competitivă, şi, pe de altă parte, pentru a contribui în mod substanţial la întărirea
puterii continentului.
NATO nu pune atâtea condiţii, întrucât, prin extinderea Alianţei nu se vizează
neapărat creşterea performanţei economice, deşi nici aceasta nu este de neglijat, ci
dezvoltarea unei entităţi euro-atlantice de securitate şi apărare, care să construiască,
să consolideze şi să impună, atât prin descurajare, cât şi prin acţiune directă,
stabilitate şi securitate îndeosebi în zone europene şi eurasiatice de falii strategice, în
regiuni tradiţional conflictuale şi în zone cu geometrie variabilă în ceea ce priveşte
stabilitatea şi conflictualitatea.
De aceea, conceptele strategice ale Alianţei de după 1990 depăşesc conceptul
de război cu beligeranţi, deci secularul binom ofensivă-apărare, şi abordează un plan
mult mai vast privind securitatea prin cooperare, prevenirea războiului, combaterea
terorismului şi ameninţărilor asimetrice, menţinerea păcii şi, în acest sens, gestionarea
corespunzătoare a crizelor şi conflictelor. Aceasta înseamnă că fiecare dintre membrii
Alianţei devine responsabil nu doar pentru apărarea frontierelor sale şi a celor ale
Alianţei, ci şi pentru stingerea oricăror conflicte sau premise de conflicte care,
nesupravegheate, necontrolate şi neoprite la timp, pot duce la un conflict major şi
chiar la un război pustiitor.
Alianţa trebuie să fie flexibilă, cu structuri şi strategii adaptabile la orice
situaţie, să contribuie efectiv la gestionarea situaţiei strategice, asumându-şi toate
riscurile şi responsabilităţile adiacente.
Dar cea mai interesantă modalitate de realizare şi consolidare a stabilităţii şi,
pe această bază, a securităţii ni se pare a fi transformarea unor zone tradiţionale de
confruntare şi a unor zone tampon, zone de indiferenţă strategică, zone de falie, zone
în dispută sau considerate ca riscante în zone de confluenţă strategică.
De la confruntare la confluenţă
Zona extinsă a Mării Negre este o regiune care se poate transforma dintr-un
spaţiu de confruntare în unul de confluenţă. Deşi este greu de analizat, în toate detaliile
şi nuanţele, comportamentul populaţiilor din această zonă complicată, s-au făcut şi se
fac progrese importante spre o filozofie de conexiune sau, cel puţin, spre o atitudine
de nefaliere, de ieşire din non-contact, de acceptare a diferenţelor şi de construcţie
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realistă şi, pe cât se poate, benefică. În acest sens, politicile şi strategiile Turciei ni
se par remarcabile. Nu ştim foarte exact dacă Turcia va continua spiritul Ataturk, în
sensul apropierii de civilizaţia occidentală, de civilizaţia democratică, tehnologică
şi informaţională, păstrând, totuşi, un echilibru intrinsec, dar dinamic, cu civilizaţia
islamică, cu arealul populaţiilor turcice, dar deschiderile operate şi poziţiile tranşante
în problematica regiunii sunt remarcabile. Arealul regiunii Mării Negre rămâne unul
cu totul special. Desigur, deocamdată, Uniunea Europeană este preocupată mai ales
de spaţiul mediteranean, de nordul Africii şi de construirea unei vecinătăţi liniştite şi
nu de zona Mării Negre, ca posibil pivot geostrategic de conexiune euro-asiatică, de
conexiune energetică, desigur, probabil, şi pentru motivul că zona Mării Negre a fost
şi este încă gestionată în special de Turcia şi de Rusia, iar Uniunea se implică doar
nesemnificativ, dar oarecum promiţător – a se vedea sinergia Mării Negre – noţiune
care spune mai mult decât realitatea, dar timpul şi cerinţa de resurse energetice şi de
unitate euro-asiatică vor avea, credem noi, un cuvânt greu în viitoarele reconfigurări
geopolitice ale zonei. Scutul antirachetă american, cu elemente în Turcia, Bulgaria
şi România – ar putea prezenta un semnal al intenţiei de reconfigurare a interesului
geostrategic privind zona, dar reacţia Rusiei şi menţine controversa în areal. Chiar
dacă un astfel de areal nu se află, la ora actuală, în dispută şi nu se grăbeşte nimeni să
amplaseze aici portavioane, submarine nucleare, baze navale de mare anvergură, zona
oferă, totuşi, un potenţial uriaş pentru o eventuală strategie de sudare şi securizare
a spaţiului eurasiatic, exact pe una dintre faliile sale cele mai adânci şi cele mai
confuze. Scutul antirachetă, în opinia noastră, nu ar trebui să contribuie la falierea ei
şi mai pronunţată, ci la deplasarea ei spre o zonă de integralitate timpurie, chiar dacă
o astfel de integralitate ar avea nevoie de multe secole pentru a rezolva diferendele
create aici de vremea imperiilor de odinioară. Sau, poate că această vreme n-a trecut,
ci doar şi-a luat un mic răgaz pentru a se reconfigura.
Strategia de securizare a regiunii ar putea avea, considerăm noi, trei
dimensiuni esenţiale, consonante şi, în acelaşi timp, complementare: extinderea,
în continuare, a NATO şi a Uniunii Europene şi includerea regiunii în arealul de
securitate şi stabilitate european şi euro-atlantic; definirea şi consolidarea unei
entităţi de cooperare economică, socială, politică şi militară pe arealul zonei Mării
Negre Extinse, fie prin extinderea actualei Organizaţii de Cooperare Economică la
Marea Neagră, fie prin însumarea ei la o strategie economică, îndeosebi energetică,
pe termen lung; participarea fiecărui stat din regiune la această construcţie, prin
armonizarea intereselor, estomparea conflictualităţii tradiţionale şi participarea
activă în cadrul organizaţiilor şi structurilor create aici (Organizaţia de Cooperare
Economică la Marea Neagră – OCEMN, BLACKSEAFOR, SEEBRIG etc.).
Consiliul NATO-Rusia şi consiliul NATO-Ucraina, parteneriatul strategic
dintre Rusia şi Uniunea Europeană, în construcţie, candidatura Turciei şi, în viitor,
probabil şi a Rusiei, Ucrainei, Georgiei şi a altor ţări din zona caucaziană la Uniunea
Europeană etc. ar reprezenta modalităţi de securizare economică, politică şi militară
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a zonei şi de creare a premiselor pentru realizarea, în viitor, a unui concept politic,
economic şi de securitate eurasiatic, de mare importanţă pentru securitatea întregii
lumi.
Am putea spune că unul dintre pilonii de securitate şi stabilitate de valoare
mondială ar trebui realizat aici, în zona de contact, de confluenţă şi de falie dintre
continentul european şi cel asiatic, la ieşirea din vechiul foaier perturbator, care se
întindea între nordul Mării Caspice şi Manciuria, de unde s-au produs, odinioară
marile migraţii, iar azi se dezvoltă fenomenul migraţiei, dar şi un trafic intens de
droguri, de carene vie şi de arme, adică în zona cea mai puţin stabilă şi cea mai greu
încercată.
Dar, în opinia noastră, cea mai eficientă modalitate de transformare a acestei
zone într-un spaţiu de confluenţă, adică de cooperare, de încredere, de stabilitate şi
de securitate, o reprezintă acţiunea din interior. Nimeni nu este şi nu poate fi mai
interesat de stabilitatea, stabilizarea şi prosperitatea acestei zone ca entităţile care o
compun. NATO vizează îndeosebi construirea unor structuri şi a unei arhitecturi care
să asigure gestionarea crizelor şi conflictelor dintr-o zonă mai extinsă – inclusiv din
Orientul Mijlociu Extins şi din Asia Centrală –, Uniunea Europeană este interesată
de stabilitatea acestei zone, îndeosebi ca regiune marginală de transfer energetic şi de
siguranţă a frontierelor sale, alte structuri şi mari puteri vizează, probabil, modalităţi
de control marginal al pivotului eurasiatic (heartland) de care vorbea geopoliticianul
britanic Harfold F. Mackinder, şi altfel decât prin activizarea marginilor (rimland),
adică prin crearea unor pivoţi pe cercul exterior şi în zonele off shore şi generarea
unor strategii de îndiguire (Nicolas Spykman), iar celelalte mari puteri (în afară de
cele din Uniunea Europeană sau împreună cu ele) care aparţin spaţiului eurasiatic
(Rusia, China, India şi chiar Orientul Mijlociu) este posibil să dorească, în primul
rând, accesul la resursele energetice, prevenirea conflictualităţii şi o dezvoltare
durabilă, iar acest lucru nu poate fi realizat decât dacă zonele de contact dintre ele
şi dintre cele două continente sunt stabile şi sigure. Este şi motivul pentru care, spre
exemplu, Rusia a considerat o prioritate rezolvarea problemelor de-a lungul a 7000
km de frontieră cu China, inclusiv a celor care priveau miile de insule de pe Amur.
Şi le-a rezolvat, cele două mari puteri aflându-se acum într-o relaţie de parteneriat
strategic. De aici nu rezultă că migraţia populaţiei chineze în spaţiul rusesc al
Extremului Orient va fi stopată sau interzică, ci doar faptul că cele două mari puteri
sunt în dialog şi parteneriat.
Transformarea zonei extinse a Mării Negre într-un spaţiu de confluenţă ar
ridica dintr-odată această regiune la rangul de generatoare de securitate şi stabilitate,
care ar putea influenţa atât Orientul Apropiat, cât şi alte zone conflictuale de pe
cercul numărul doi: Balcanii de Vest, Marea Egee, Orientul Apropiat, Caucaz şi
Transnistria. Nu va fi deloc uşor, pentru că ţările riverane – Turcia, Georgia, Rusia,
Ucraina, România şi Bulgaria – nu s-au aflat niciodată în relaţii de amiciţie prelungită,
ci, dimpotrivă, suportă încă multe traume de pe vremea politicilor imperiale, dar
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realizarea unei entităţi de securitate şi cooperare la Marea Neagră constituie una
dintre puţinele modalităţi viabile de ridicare a acestei zone şi de asigurare a dezvoltării
durabile a ţărilor de aici.
Desigur, fiecare dintre marii actori de care depinde o astfel de construcţie
îşi are orizonturile sale de aşteptare, dar şi alte variante, care pot sau nu să fie
consonante şi complementare cu speranţele transformării regiunii Mării Negre într-o
zonă de confluenţă, cum ar fi, spre exemplu, stabilizarea, cu prioritate, rezolvarea
conflictului endogen din Orientul Apropiat şi din Orientul Mijlociu – noul butoi cu
pulbere al planetei –, a Asiei Centrale şi a Afganistanului, pentru că aici este vorba
nu doar de voinţă politică, ci şi de putinţă economică şi financiară şi de o anumită
disponibilitate internaţională în susţinerea şi finanţarea strategiilor care ar putea pune
în operă asemenea politici.
Dacă ţările riverane şi cele de pe nivelul următor al elipsei strategice a Mării
Negre nu îşi armonizează politicile şi strategiile construirii, în primul rând, prin
mijloace proprii, a unei asemenea entităţi, este puţin probabil ca factorii exteriori,
inclusiv Uniunea Europeană, să pluseze mai mult decât interesele lor o cer. Spre
exemplu, Uniunea Europeană dezvoltă un parteneriat strategic cu Rusia şi cu China,
iar materializarea lui geopolitică se realizează prin activarea unui coridor strategic
prin ţările baltice, prin Siberia (zonă extrem de bogată în resurse energetice) prin
Coreea de Sud şi China. De asemenea, Uniunea Europeană realizează un parteneriat
strategic cu India, cu ţările din Peninsula Indochina şi cu Orientul Mijlociu, activând
coridorul strategic de pe rimland. În acest fel, zona Mării Negre, care se prezintă a
fi cea mai directă şi cea mai eficientă spre aceste spaţii, ar putea fi evitată. Este deja
evitată. Or activarea ei, printr-un efort conjugat în primul rând al ţărilor din zonă,
ar putea schimba complet datele problemei, centrând interesul şi, deci, şi resursele
financiare corespunzătoare, spre această zonă, de mare importanţă, în opinia noastră,
pentru stabilitatea eurasiatică.
O astfel de politică ar trebui să genereze strategii viabile şi programe
corespunzătoare, prin care să se demonstreze că, de pilonul de securitate şi de
stabilitate care se poate realiza în zona extinsă a Mării Negre, depinde stabilitatea
întregului spaţiu eurasiatic, întrucât, într-o astfel de arhitectură, vechiul spaţiu al
Pontului Euxin poate reveni la valoarea de adevărată sinapsă strategică pe care a
avut-o cândva, în antichitatea timpurile şi chiar în Evul Mediu.
Zona extinsă a Mării Negre se prezintă din ce în ce mai mult, cu sau fără voia
noastră, ca un adevărat nod geopolitic de reţea. Lumea asiatică, lumea arabă, lumea
europeană îşi dau sau ar putea să-şi dea întâlnire aici, chiar dacă, deocamdată se
privesc cu oarecare indiferenţă şi chiar cu neîncredere peste luciul unei ape care
nu şi-a epuizat nici pe departe legendele şi argumentele. Monografiile excepţionale
ale lui Brătianu şi Grigore Antipa despre Marea Neagră, ca şi rezultatele celor două
scufundări ale oceanografului Ballard, sunt de o tulburătoare actualitate, întrucât
Marea Neagră, chiar dacă aparţine întregii lumi, este, în primul rând, marea noastră.
62

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
Şi trebuie s-o cunoaştem, s-o iubim şi s-o respectăm.
Noi, românii, nu suntem o populaţie maritimă, în sensul adevărat al cuvântului.
Am înţeles prea târziu – mai exact, n-am înţeles aşa cum se cuvinte – cât de importantă
poate fi ieşirea la mare în viaţa unui popor, în deschiderea spre lume. Ca urmare, am
şi renunţat cu o condamnabilă uşurinţă la uriaşa flotă comercială pe care o aveam, iar
portul Constanţa – cel mai mare port la Marea Neagră şi unul dintre cele mai mari
porturi din Europa – este aproape părăsit de navele româneşti, ca şi cum n-ar fi una
dintre cele mai mare şi mai generoase porţi economice, turistice, politice şi strategice
spre lume.
Noi, românii, nu suntem o populaţie maritimă, în adevăratul sens al cuvântului,
dar am putea deveni. Abia atunci vom înţelege cu adevărat ce înseamnă Marea
Neagră pentru noi, pentru vocaţia noastră economică şi spirituală, pentru regiunea
noastră, pentru continentul european şi pentru conexiunea euro-asiatică.
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IMPACTUL ACTUALEI CRIZEI
FINANCIARE ŞI ECONOMICE
ASUPRA UNIUNII EUROPENE
Petre DUŢU1
Résume
L’actuelle crise financier et économique a eu, a et aura un impact
significatif sur l’économie de l’Union Européenne, comme entité, mais aussi
sur l’économie de chaque Etat membre. D’ici, l’existence des conséquences
pour l’Union entière comme pour chaque économie naţionale.
Les Etats de la zone euro semblent se confronter avec des difficultés
croissantes par la suite de l’actuelle crise financière et économique. A leurs
tours, les Etats membres de la zone non euro sont affectes par l’actuelle crise
financier et économique.
Cuvinte-cheie: criză, impact, economie, Uniunea Europeană, zona euro, state
membre, consecinţe, ieşire din criză.
1. Consideraţii preliminare

C

riza financiară şi economică, demarată în 2008 cu criza creditelor
imobiliare din SUA, continuă să fie de actualitate şi în anul 2012, lovind
încă întreaga lume. Economia globală este confruntată cu o criză financiară ce implică
sistemele bancare, pieţele bursiere şi fluxul de credit.
În Uniunea Europeană, aparent, statele membre din zona euro par a fi mai
atinse de criză comparativ cu ţările membre din afara zonei euro. În realitate, şi statele
ce nu au trecut la moneda euro sunt afectate puternic de actuala criză financiară şi
economică. Mai întâi, pentru că ele, pe lângă consecinţele generale ale crizei, suportă
şi efectele negative ale fluctuaţiei monedei euro. Aceasta, deoarece, deşi nu au trecut
la moneda euro, totuşi, estimările la principalele cheltuieli din buget se fac în euro.
De exemplu, în România, costurile la energie (electrică, gaze naturale) se estimează
în euro, calculat la o valoare de schimb stabilită în luna octombrie a fiecărui an.
1

CSII, în Centrul De Studii Strategice de Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

64

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Practica a arătat că se alege o valoare de schimb mare, adică în defavoarea monedei
naţionale. Apoi, se „importă” criza din zona euro prin relaţiile economice existente
între statele membre ale UE, fie că aparţin zonei euro sau nu. În fine, măsurile de
limitare a efectelor crizei financiare şi economice se iau la nivelul UE şi privesc toate
statele membre, nu doar pe cele din zona euro.
Căutând strategii pentru a soluţiona aceste dificultăţi, instituţiile europene
coordonează răspunsurile naţionale şi fac recomandări pentru a ameliora sistemul
financiar. Până în prezent, măsurile propuse la nivelul Uniunii Europene pentru a ieşi
din criza financiară şi economică au vizat mai ales ţările semnificativ afectate din zona
euro şi s-au referit, în principal, la austeritate în materie de salarii, pensii, cheltuieli
bugetare. Pe de altă parte, liderii europeni au definit o abordare comună pentru a
restaura încrederea în activitatea financiară şi a prezerva activitatea economică. De
aceea, reforma trebuie să înglobeze tot şi ar trebui să includă mai multă supraveghere
internaţională pentru a asigura transparenţă şi responsabilitate. Aceasta, întrucât criza
economică de care sunt astăzi afectate statele europene nu este exclusiv importată
din SUA, ci ea este alimentată de dezechilibrele economice şi financiare prezente
în sânul Uniunii Europene2. Prin urmare, este corect să se afirme că actuala criză
financiară şi economică are un impact profund negativ asupra statelor membre UE
pe toate planurile – economic, financiar, social, politic.
2. Unele consecinţe ale crizei economico-financiare în Uniunea Europeană
Analiza noastră va viza, pe de o parte, impactul crizei financiare şi economice
asupra statelor membre UE aflate în zona euro, şi, pe de altă parte, statele membre din
afara zonei euro. Efectele nedorite ale actualei crize financiare şi economice vor fi
cercetate în interdependenţa lor în domeniile economic, financiar, social şi politic. În
plus, analiza se va focaliza pe indicatorii următori: creştere economică (evidenţiată
prin creşterea volumului PIB din fiecare stat membru al UE); rată a şomajului;
datorie publică atât la nivelul UE, ca entitate, cât şi al fiecărui stat membru.
Criza financiară, aşa cum de altfel se cunoaşte, a debutat la mijlocul lui 2007
prin criza împrumuturilor ipotecare din SUA şi, apoi, s-a extins progresiv în ansamblul
pieţelor financiare, pentru ca, în cele din urmă să aducă atingere economiei reale
la finele anului 2008. La această dată, numeroase economii intraseră în recesiune
sub efectul, pe de o parte, al contracţiei schimburilor externe şi, pe de altă parte,
al reducerii dinamismului cererilor interne. Această contracţie a fost însoţită de
reducerea semnificative a locurilor de muncă. În graficul nr.1 este prezentată rata
şomajului în UE şi SUA în perioada 1993-2010.

Europe: comment affronter la crise économique?, http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/europe-commentaffronter-crise-economique.html
2
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Graficul nr. 1. Rata şomajului în UE şi SUA în perioada 1993-20103.
În ţările UE, impactul crizei asupra economiei nu se face într-adevăr simţit
decât la finele lui 2008. Pe ansamblul anului 200, şomajul a fost de 7,0% în Uniunea
Europeană a celor 27 de state membre4. Rata şomajului a început să crească la sfârşitul
lui 2008 şi începutul lui 2009. Pe durata lui 2010, rata şomajului s-a menţinut la un
nivel foarte ridicat de 9,6%, potrivit sursei citate.
Tabelul nr 1. Rata şomajului (%)din UE5
UE
UE - 27
Ţăti din zona euro
Ţăti din afara zonei euro

2007
7,1
7,4
6,8

2008
7,0
7,5
6,5

2009
8,9
9,4
8,4

2010
9,6
10,0
9,2

2011 martie
9,5
9,9
9,1

Cf. Chômage dans l’Union européenne, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage_dans_l%27Union_
europ%C3%A9enne, p.1.
4
Chômage dans l’Union européenne,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage_dans_l%27Union_
europ%C3%A9enne, p.2.
5
Adaptat după: Chômage dans l’Union européenne,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage_
dans_l%27Union_europ%C3%A9enne, pp.2-3.
3
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Analiza datelor din tabelul nr.1 evidenţiază următoarele aspecte:
- rata şomajului în ţările din zona euro, în întreaga perioadă analizată, este
superioară mediei pe Uniunea Europeană (27 de state);
- rata şomajului în ţările din afara zonei euro, în întreaga perioadă analizată,
este inferioară mediei pe Uniunea Europeană (27 de state).
O posibilă explicaţie a acestei situaţii o constituie faptul că multe persoane din
ţările membre din afara zonei euro, în calitate de cetăţeni europeni, şi-au căutat de
lucru în unele din ţările membre UE din zona euro.
euro

2.1. Consecinţe ale crizei economico-financiare asupra statelor din zona

La 01.01.2002, moneda euro a fost introdusă în cele 12 state membre ale
UE6. În prezent, din cele 27 de state membre ale UE, 17 ţări au adoptat moneda
euro ca monedă comună. Aceste ţări sunt: Germania, Austria, Belgia, Cipru, Grecia,
Spania, Estonia, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos,
Portugalia, Slovenia şi Slovacia.
Tratatul de la Maastricht (1992) are un capitol relativ la politica economică şi
monetară a Comunităţii Europene. Astfel, aici sunt prevăzute criteriile de convergenţă
pentru statele membre care doresc să adopte euro ca monedă unică. În alegerea
monedei euro de către un stat membru sau altul, desigur, după îndeplinirea criteriilor
de convergenţă se au în vedere şi avantajele pe care le oferă această opţiune. Astfel,
euro are rolul de a aduce, prin intermediul monedei unice, o coordonare a politicilor
economice între statele membre ale Uniunii Europene şi de a favoriza schimburile
intercomunitare graţie abolirii fluctuaţiilor monedei.
Dacă evenimentele din actualitatea recentă arată că zona euro coordonează cu
dificultate politicile economice ale membrilor săi, totuşi nu este mai puţin adevărat
că euro reprezintă un instrument politic esenţial al integrării europene. Adevărul este
că punerea în practică a unei monede unice se înscrie în procesul realizării pieţei
unice cât mai integrată posibil.
Deşi traversează o perioadă mai puţin fastă, totuşi, euro comportă anumite
avantaje ce nu trebuie uitate. Astfel, el a permis, în numeroase rânduri, să se protejeze
economiile statelor membre împotriva turbulenţelor financiare internaţionale,
furnizând un mediu stabil schimburilor între operatorii acestora, mai ales graţie
dispariţiei operaţiilor şi comisioanelor de schimb, şi, de asemenea, a facilitat
compararea preţurilor pentru consumator.
Dacă mizele economice pentru viitorul Uniunii economice şi monetare se
Euro,
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/economie/euro/presentation/crise-economique-dans-la-zoneeuro-2010.html, p.1.
6
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rezumau odinioară la aprofundarea sau la lărgirea sa prin primirea altor state, criza
pe care o cunoaşte acum zona euro schimbă datele. Aceasta trebuie să facă faţă, în
prezent, la mize cruciale cum ar fi:
- să salveze Grecia ce se află sub povara unei datorii foarte mari şi contagioase,
adică cu posibilitatea de a se propaga în celelalte ţări, prin convingerea pieţelor de
credibilitatea acestui stat pentru a păstra încrederea investitorilor;
- îndoiala persistentă asupra realei utilităţi a monedei unice şi a unei convingeri
profunde a unei părţi a populaţiei că euro nu a adus nimic bun.
Pentru a înţelege ceea ce a adus euro, în ţările în care s-a trecut la această
monedă, se cuvin menţionate avantajele adoptării acestei monede atât pentru
economie, în ansamblul său, cât şi pentru populaţie în calitate de consumator.
Astfel, principalele avantaje ale euro sunt7:
- transparenţa preţurilor atunci când se fac cumpărături sau se călătoreşte în
zona euro;
- eliminarea costurilor tranzacţiei;
- dispariţia fluctuaţiei cursurilor de schimb;
- rate de interes scăzute.
Este cert că zona euro a suferit o creştere a preţurilor din 1999, inflaţie ce a
oscilat între 0,00% şi 3,7% între 1999 şi 2010 (potrivit BCE)8.
De o manieră generală, produsele de consum curent şi-au văzut preţurile
crescând, în timp ce bunurile de folosinţă îndelungată şi-au văzut preţurile scăzând.
Se poate afirma, la prima vedere, că adoptarea euro este la originea acestui fenomen.
Astfel, accelerarea de inflaţie observată, de exemplu, în 2011, ţine, în mare parte, de
creşterile preţului petrolului, creștere ce s-a repercutat asupra preţurilor celorlalte
produse care apelează la transport pentru a fi diseminate, precum şi cheltuielile
populaţiei şi ale celorlalţi consumatori pentru energie. La fel, creşterea preţurilor la
produsele alimentare se datorează în parte, creşterii preţului petrolului.
Ceea ce este sigur în toate cazurile, inflaţia percepută de familii este net
superioară inflaţiei reale, cum o arată numeroase studii. Aceasta, mai ales datorită
pierderii reperelor preţurilor tradiţionale, simptomatic de la adoptarea unei noi
monede.
Dacă în 2011, 17 ţări din cele 27 state membre ale Uniunii Europene au
adoptat euro, este de aşteptat ca, în timp, odată cu îndeplinirea criteriilor stabilite,
toate statele membre ale UE să treacă la această monedă.
Din punct de vedere economic Europa, acum, nu oferă o imagine prea bună.
Astfel, o analiză fugitivă arată o creştere economică redusă, o rată a şomajului înaltă,
o datorie publică în continuă creştere. Vom ilustra aceste realităţi, în Tabelul nr. 2,
apelând la date statistice referitoare la statele membre din zona euro.
7
8

Ibidem, p.5.
Ibidem, p.5.
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Tabelul nr. 2. Rata şomajului în ţările din zona euro9

Anul

2007

2008

2009

2010

Ţări

2011
(martie)

Germania
Austria
Belgia
Cipru

8,4
4,4
7,5
4,0

7,3
3,8
7,0
3,6

7,5
4,8
7,9
5,3

6,8
4,6
8,4
6,8

6,3
4,3
7,7
7,2

Spania

8,3

11,3

18,0

20,1

20,7

Estonia
Finlanda
Franţa
Grecia

4,7
6,9
8,4
8,3

5,5
6,4
7,8
7,7

13,8
8,2
9,5
9,5

16,9
8,4
9,7
11,0

14,3
8,2
9,5
14,1

Irlanda

4,6

6,3

11,9

13,5

14,7

Italia

6,1

6,7

7,8

8,5

8,3

Luxemburg

4,2

4,9

5,1

4,7

4,5

Malta

6,4

5,9

7,0

6,7

6,3

Ţările de Jos

3,2

2,8

3,7

4,5

4,2

Portugalia

8,1

7,7

9,6

10,9

11,1

Slovacia

11,1

9,5

12,0

14,5

13,9

Slovenia

4,9

4,4

5,9

7,2

8,1

Datele din tabelul nr. 2 scot în evidenţă faptul că ţările care, în ultimii trei ani,
au avut o rata a şomajului înaltă (peste 9,5%) sunt cele care, în prezent, se confruntă
cu o criză financiară şi economică foarte acută. Avem în vedere aici, Grecia, Spania,
Irlanda, Spania, Portugalia, Slovacia. De altfel, în prezent, eforturile UE sunt
îndreptate, cu prioritate, pentru salvarea Greciei de la faliment. Acest lucru s-a făcut
atât prin acordarea unor noi împrumuturi din partea FMI şi a Băncii Europene pentru
Dezvoltare, dar cu o semnificativă condiţionare politico-economică, cât şi cu sprijinul
celorlalte state membre. Cu alte cuvinte, Grecia este ajutată de UE dacă şi numai dacă
guvernul acestei ţări acceptă condiţiile impuse în materie de politici economice şi
sociale, precum şi un mai strict control al activităţii economico-financiare din partea
9

Ibidem

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

69

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
celor care acordă împrumutul. Demisia guvernului grec şi instalarea unui nou primministru/guvern în prima parte a lunii noiembrie 2011 dovedesc că Grecia a acceptat
condiţiile aspre puse de UE pentru a o ajuta să depăşească criza financiară.
euro

10

Tabelul nr. 3. Rata de creştere a PIB în volum în ţările membre UE, din zona
Anul

2007

2008

2009

2010

2010/2000 în
% anual

Germania

2,7

1,0

-4,7

3,6

1,4

Austria

3,7

2,2

-3,9

2,0

4,1

Belgia

2,9

1,0

-2,8

2,2

2,8

Cipru

5,1

3,6

-1,7

1,0

2,1

Spania

3,6

0,9

-3,7

-0,1

1,8

Estonia

6,9

-5,1

-13,9

3,1

1,1

Finlanda

5,3

0,9

-8,2

3,1

2,4

Franţa

2,3

-0,1

-2,7

1,5

1,9

Grecia

4,3

1,0

-2,0

-4,5

2,5

Irlanda

5,6

-3,5

-7,6

-1,0

3,7

Italia

1,5

-1,3

-5,2

1,3

4,4

Luxemburg

6,6

1,4

-3,6

3,5

1,3

Malta

4,4

5,3

-3,4

3,7

3,9

Ţările de
Jos

3,9

1,9

-3,9

1,8

1,1

Portugalia

2,4

0,0

1,3

1,3

4,1

Slovacia

10,5

5,8

-4,8

4,0

2,0

Slovenia

6,9

3,7

-8,1

1,2

1,2

Norvegia

2,7

0,8

-1,4

0,4

3,9

Uniunea
Europeană
(27 state)

3,0

0,5

-4,2

1,8

2,2

Ţara

Analiza datelor din tabelul nr. 3 conduce la următoarele constatări:
Adaptat după: Taux de croissance du PIB en volume dans quelques pays du monde,
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF08118
10
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- în 2009, toate ţările membre UE din zona euro - creştere negativă a PIB;
- în 2010, cu creşteri negative ale PIB au rămas Spania, Grecia şi Irlanda;
- ţări precum Franţa, Belgia, Ţările de Jos sau Norvegia au avut rata de creştere
în volum a PIB superioară mediei pe UE în anii 2009 şi 2010. Această situaţie poate
fi rezultatul adoptării de către guvernanţi a unor măsuri anticriză adecvate condiţiilor
concrete din fiecare ţară în parte.
Un alt indicator ce arată cum se comportă diferite ţări europene în condiţiile
actualei crize financiare şi economice este datoria suverană a acestora.
Pentru ţările din zona euro, datoria suverană în trei ani diferiţi – 2011 estimare
a FMI, 2009 şi 2006 date statistice confirmate sunt în Tabelul nr. 4.
Tabelul nr.4. Estimări FMI a datoriilor suverane raportate la PIB din zona euro11

Ţări

11

Datorie publică brută

% din PIB
2011

2009

2006

Grecia

144,00

113,40

82,40

Italia

118,10

115,20

106,70

Belgia

98,60

97,60

88,80

Irlanda

94,20

57,70

24,90

Franţa

83,50

77,50

66,70

Portugalia

83,20

76,90

65,30

Germania

78.80

72,10

63,10

Austria

70,40

69,30

62,10

Malta

69,10

69,40

-

Ţările de Jos

64,60

62,20

49,40

Spania

63,40

53,20

39,90

Cipru

61,10

56,20

64,80

Norvegia

47,70

60,60

41,20

Finlanda

45,40

44,00

38,90

Slovacia

41,00

37,10

35,00

Slovenia

35,50

31,80

25,80

Estonia

7,70

6,30

4,10

Adaptat după: La liste de pays par dette publique, http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pays_par_dette_publique
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Analiza acestor date ne arată că state care în prezent se confruntă cu o acută
criză financiară, cum ar fi de exemplu Grecia sau Italia, încă din 2009 aveau o
datorie suverană apreciabilă.
Totuşi, există şi ţări din zona euro care au o datorie publică brută în anii analizaţi
relativ redusă. Este vorba de Estonia, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Norvegia.
2.2. Consecinţe ale crizei financiare şi economice în statele membre UE
din afara zonei euro
În prezent, următoarele state membre ale UE nu fac parte din ceea ce se
numeşte zona euro: Marea Britanie, Danemarca, Polonia, Lituania, Letonia, Suedia,
Ungaria, România, Bulgaria, Republica Cehă. Desigur, nonapartenenţa acestor state
la zona euro are la bază criterii diferite.
Pentru a vedea unele consecinţe ale crizei financiare şi economice în aceste
ţări, de asemenea, vom cerceta creşterea în volum a PIB, rata şomajului şi datoria
fiecărui stat. În Tabelul nr. 5, sunt prezentate o serie de date statistice referitoare la
rata şomajului în ţările membre ale UE din afara zonei euro.
Tabelul nr. 5. Rata şomajului în ţările din afara zonei euro12

Anul
Ţări în afara
zonei euro
Bulgaria
Danemarca
Ungaria
Letonia
Lituania
Polonia
România
Regatul Unit
Suedia
Republica Cehă
Total
12

2007
6,9
3,8
7,4
6,0
4,3
9,6
6,4
5,3
6,1
5,3
6,11

2008
5,6
3,3
7,8
7,5
5,8
7,1
5,8
5,6
6,2
4,4
5,41

2009
6,8
6,0
10,0
17,1
13,7
8,2
6,9
7,6
8,3
6,7
9,13

2010

2011
(martie)

9,9
7,5
11,2
19,9
17,3
9,7
7,3
7,8
8,4
7,4
10,64

11,4
7,9
11,9
17,2
17,3
9,8
7,4
7,6
7,7
6,9
10,51

Ibidem
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Analiza datelor din Tabelul nr.5 conduce la următoarele constatări:
- rata şomajului în fiecare stat este variabilă de la un an la altul;
- în 2010 peste medie au avut rata şomajului: Ungaria, Letonia şi Lituania;
- în 2011, în primul trimestru rata şomajului depăşea media în ţări ca: Bulgaria;
Ungaria; Letonia; Lituania.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că, în ţările în care rata şomajului este
inferioară mediei, există şomaj destul de mare, dar acesta este „ascuns” atât de ieşirea
unor persoane din perioada de plată a ajutorului de şomaj, cât şi de indivizii plecaţi
în UE în căutare de lucru.
Tabelul nr.6. Rata de creştere a PIB în volum în ţările membre UE, situate în
afara zonei euro13

Anul
Ţara

2010/2000
în % anual

2007

2008

2009

2010

Bulgaria

6,4

6,2

-5,5

0,2

0,7

Danemarca

1,6

-1,1

-5,2

2,1

3,8

Ungaria

0,8

0,8

-6,7

1,2

0,3

Letonia

10,0

-4,2

-18,0

-0,3

3,0

Lituania

9,8

2,9

-14,7

1,3

1,8

Polonia

6,8

5,1

1,7

3,8

3,2

Republica Cehă

6,1

2,5

-4,1

2,3

1,4

România

6,3

7,3

-7,1

-1,3

4,8

Regatul-Unit

2,7

-0,1

-4,9

1,3

2,7

Suedia

3,3

-0,6

-5,3

5,5

1,3

UE (27 state)

3,0

0,5

-4,2

1,8

2,2

În 2009, excepţie făcând Polonia, toate celelalte state din afara zonei euro au
avut o creştere negativă a PIB. În 2010, situaţia s-a schimbat în bine, în sensul că cu
excepţia Letoniei şi a României celelalte state au avut o creştere pozitivă a PIB.

Adaptat după: Taux de croissance du PIB en volume dans quelques pays du monde,
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF08118
13
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Tabelul nr.7. Estimări potrivit FMI a datoriilor suverane raportate la PIB în
ţările din afara zonei euro14

Datorie publică brută
Ţări

% din PIB
2011

2009

2006

1

Ungaria

79,60

78,00

64,90

2

Regatul -Unit

76,50

68,10

42,70

3

Polonia

53,60

46,50

45,50

4

Danemarca

46,60

41,60

41,60

5

Letonia

46,20

36,20

9,90

6

Suedia

40,80

35,80

47,80

7

Republica Cehă

40,00

34,10

27,50

8

Lituania

36,70

31,70

18,20

9

România

34,80

24,00

18,30

10

Bulgaria

16,20

5,60

26,20

11

Media

47,10

45,16

32,26

Analiza datelor din tabelul nr.7 evidenţiază că:
- în 2009 şi 2011, în 7 state din 10 datoria publică era sub media pe grupul
ţărilor membre UE din afara zonei euro;
- statele care aveau o datorie publică mare în 2006 şi-au menţinut-o şi în anii
următori;
- există tendinţa creşterii datoriei suverane aproape în toate statele, excepţie
pare să facă Bulgaria.
3. Măsuri de ieşire din criza financiar-economică
Ieşirea din actuala criză financiar-economică nu se poate face după reţete
prefabricate sau prin măsuri-minune. Până în prezent, mai toate statele europene au
încercat să depăşească criza numai prin măsuri de austeritate. Se pare că efectele
nu au fost cele scontate. Dacă luăm numai cazul Greciei, se poate constata că toate
măsurile propuse de către UE, FMI şi Banca Mondială au vizat reducerea salariilor şi
a pensiilor, creşterea TVA, diminuarea cheltuielilor publice. Astfel de măsuri au dus
la amplificarea mişcărilor sociale de protest şi la căderea guvernului grec, dar nu la
soluţionarea crizei.
14

Adaptat după: La liste de pays par dette publique, http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pays_par_dette_publique
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În continuare, vom prezenta succint opiniile unor personalităţi privind ieşirea
din actuala criză financiar-economică. Astfel, potrivit opiniei lui Moise Naim
(Senior associate de la Fondation Carnegie pour la paix internationale), ieşirea din
criza financiar-economică trebuie să urmeze teoriile celebrului psiholog american
Elisabeth Kübler-Ross, centrate la originea lor pe tragediile individuale, asociate
strategiilor tradiţionale de luptă împotriva îndatorării15. Analiza unui mare număr de
crize financiar-economice în diverse ţări a permis lui Carmen Reinhart să identifice
5 strategii care, puse în practică de ţările puternic îndatorate, le pot ajuta pe acesta să
depăşească problemele cu care se confruntă16. Aceste strategii sunt:
- creşterea economică;
- încetarea plăţilor;
- austeritatea;
- inflaţia (reducerea acesteia);
- reprimarea financiară (măsuri care fac să conveargă spre guvern fonduri ce în
mod obişnuit ar fi consacrate altor proiecte sau ar fi ieşit din economie).
O altă opinie, afirmă că, pentru ieşirea criza financiar-economică actuală17, se
cuvin, în esenţă, luate măsuri cum sunt:
- controlul cheltuielilor guvernului şi a deficitului;
- neaplicarea teoriei economice a lui Maynard Keynes (cea mai bună modalitate
de ieşire din criză este creşterea cheltuielilor guvernamentale).
Există, desigur şi alte puncte de vedere.
Trăgând învăţăminte din actuala criză financiar-economică, cei mai mulţi
economişti estimează că o politică monetară optimă pe ansamblul ţărilor zonei euro
trece prin convergenţa reală a economiilor18.
Aşa cum se ştie, la summit-ul de la începutul lui martie 2012, a fost adoptat
planul anticriză pentru zona euro. Principala întrebare este dacă europenii vor avea
destulă putere să-l îndeplinească, consideră experţii.
Participanţii la summit s-au înţeles în privinţa următoarelor probleme cruciale:
- recapitalizarea băncilor;
- sporirea volumului Fondului European pentru Stabilitate Financiară (EFSF);
- restructurarea datoriei greceşti.
În privinţa băncilor, la mijlocul anului 2012, nivelul capitalului iniţial trebuie
să reprezinte 9% din volumul activelor, iar recapitalizarea va depăşi 100 miliarde de
euro. S-a hotărât ca Fondul să ajungă la un trilion de euro, menirea lui fiind aceea
de a proteja zona euro de criză. Din aceste mijloace, vor fi oferite garanţii privind
Moisés NAIM, Sortir de la crise en conjuguant économie et psychologie,
http://www.slate.fr/story/43903/sortir-crise-economie-psychologie, p.1.
16
Ibidem, pp.2-3.
17
Maxime BERNIER, Comment sortir de la crise économique,
http://www.institutmolinari.org/comment-sortir-de-la-crise,1281.html
18
Faiblesse de la gouvernance économique européenne, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/traitelisbonne-crise-economique/gouvernance-economique.shtml, pp.2-3.
15
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obligaţiunile Italiei şi Spaniei19. De asemenea este prevăzut mecanismul creării unor
companii speciale, Special Purpose Vehicles (SSV), în care va investi fonduri EFSF
şi investitorii particulari.
În fine, o ultimă opinie susţine că pentru a ieşi din criză trebuie să se distingă
două dimensiuni, un temporală (pe termen scurt, mediu sau lung), şi alta spaţială
(nivel naţional şi internaţional)20.
La nivelul fiecărei ţări, pe termen scurt, intervenţiile statului sunt indispensabile
şi ele vor privi două sectoare: sectorul financiar (bănci şi companii de asigurare) şi
sectoarele industriale ameninţate. Se poate spune că cele mai multe ţări au făcut ceea
ce este necesar în acest domeniu. Pe termen mediu, există două măsuri ce se impun
a fi introduse progresiv. Mai întâi, reglementarea sectoarelor bancare naţionale. Este
clar că SUA sunt principalul responsabil al crizei financiare, care trebuie să facă cel
mai mare efort.
La nivel internaţional, trei iniţiative importante ar trebui să fie luate rapid21:
- trebuie regândit statutul agenţiilor de notaţie. Acestea fac evaluări care,
uneori, sunt false. Ar trebui create agenţii independente remunerate de un organism
internaţional, ca de exemplu FMI;
- trebuie întărită guvernarea mondială. Aici ar trebui revăzute paradisurile
fiscale, ajutoarele financiare date ţărilor în dificultate, materiile prime agricole. În
acest din urmă caz, nu ar trebui lăsată piaţa să regleze preţurile.
- renovarea FMI. În acest sens, ar trebui avute în vedere: creşterea fondurilor
disponibile; lărgirea gamei de activităţi prestate (inclusiv notaţiile).
Toate măsurile prezentate urmăresc ieşirea din actuala criză financiareconomică a statelor europene. Ele sunt variate ca nivel de adoptare şi durata acţiunii
lor şi vizează nu numai măsuri draconice de austeritate, ci şi măsuri organizaţionale
(de exemplu, concertarea eforturilor statelor şi instituţiilor europene, neaplicarea
teoriei economistului Maynard Keynes), financiare, precum şi măsuri de creştere
economică.
Dar, aşa cum o dovedeşte viaţa, măsurile care tind către extreme nu sunt
eficiente. După opinia noastră, trebuie să existe mai multă flexibilitatea şi mai
mult respect pentru suveranitatea statelor. Crizele sunt produse nu de modul cum
funcţionează statele, ci de lăcomia băncilor, de politicile monetare neadecvate, de
competiţiile neloiale, de exagerările neoliberale sau de cele care consideră că doar
statul trebuie să regleze piaţa etc.
Politicile realiste, respectul statelor şi echilibrarea raporturilor dintre
diferite instituţii, dialogul şi, mai ales, încrederea, precum ieşirea din birocratismul
excesiv sau din efectele nocive ale zonelor de influenţă (încă prezente în relaţiile
P. CERNITA, Ce anume va salva zona euro? http://romanian.ruvr.ru/2011/10/27/59454267.html
Comment sortir de la crise,
http://www.cfo-news.com/Comment-sortir-de-la-crise_a7842.html, p.1.
21
Ibidem, p.3.
��
20
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internaţionale) sunt, credem noi, posibile soluţii pentru crearea unui mediu care să
permită gestionarea eficientă a crizelor şi conflictelor.
Concluzii
Criza financiară şi economică a atins toate statele membre ale Uniunii
Europene, atât pe cele din zona euro, cât şi pe cele din afara zonei euro.
Analiza celor trei indicatori – creşterea PIB, rata şomajului şi datoria publică –
evidenţiază că, indiferent de poziţia unui stat membru faţă de zona euro – în ea sau în
afara ei –, criza financiară şi economică a adus, aduce şi va aduce atingere economiei
naţionale şi a celei comunitare.
Măsurile propuse la nivelul UE, ca entitate, au fost în cele mai multe cazuri de
restricţii bugetare şi mai puţin de creştere economică. Ele apreciem că s-au dovedit
insuficiente şi incomplete. În general, problemele fiecărei ţări nu pot fi rezolvate de
la centru, nici prin atitudini de dispecerat, ci prin soluţii particulare, în funcţie de
condiţiile concrete şi de cauzele care au dus la generarea crizei sau la extinderea ei
în spaţiul respectiv.
Ieşirea din criza actuală impune adoptarea de măsuri economice, politice,
organizaţionale şi financiare atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

77

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

RĂZBOIUL BAZAT PE REŢEA (RBR)
ŞI UNELE EFECTE ASUPRA
MEDIULUI DE SECURITATE MODERN
Dr. George RĂDUICĂ1
Résumé
Sans doute, guerre-réseau (GR) est un produit de la technologie de pic
et surtout de l’IT. Ces sont les USA qui ont expérimenté ce concept (qu’y l’a
créé aussi) pendant la guerre de l’Afghanistan et pendant la campagne de
l’Irak de mars-avril 2003, ou l’armée de Saddam Hussein a été purement et
simplement pulvérisé en quelques semaines.
Même si, à un moment donné, on a projeté dans le théâtre la 4-e
Division d’Infanterie, la première division du monde entièrement digitalisée, le
déroulement ultérieure des évènements n’a pas confirmé l’hypothèse de la tout
puissance de la GR, mais, au contraire, a dévoilé de nombreuses déficiences
de celle-ci en ce qui concerne notamment la solution des problèmes de la
conflictualité asymétrique et surtout des actions et des opérations post-conflits.
Mais GR a introduit dans l’équation une quatrième dimension spéciale de la
guerre : l’arme climatique et, peut-être, l’arme basée sur la nanotechnologie.
Cuvinte-cheie: reţea, război, armă, climă, conflict, gestionare, nanotehnologie
1. RBR şi gestionarea conflictualităţii

S

-a crezut şi se mai crede că RBR este un fel de factotum, că un astfel
de concept poate rezolva totul, că poate fi aplicat în orice situaţie. După
primele experimente şi, evident, după primele efecte analizate în toate detaliile şi
implicaţiile lor, americanii se străduiesc, prin institutele de cercetare, dar şi prin
forţele şi resursele Pentagonului, să găsească cele mai bune modalităţi de aplicare
a acestui concept în acţiunile împotriva terorismului şi în războaiele (conflictele) de
joasă intensitate. Desigur, RBR nu şi-a epuizat configuraţiile şi implicaţiile. El se
Cercetător ştiinţific la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”
1
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află doar la început şi oricât de mult s-ar fi condensat timpul, este, totuşi, necesar un
interval de ordinul anilor pentru clarificări, experimentări, confirmări.
În opinia noastră, RBR – concept de foarte mare deschidere –, are posibilităţi
foarte mari pentru a se implica în actualele şi viitoarele procese de gestionare a
crizelor şi conflictelor armate.
Implicarea RBR în gestionarea conflictualităţii de la început de secol poate fi,
considerăm noi, de cel puţin trei tipuri: directă; indirectă; mascată.
Implicarea directă constă în acţiunile şi operaţiile efective, concrete, punctuale
sau de anvergură pe care SUA, UE, Alianţa Nord-Atlantică, precum şi fiecare stat care
a adoptat un astfel de concept le desfăşoară pentru soluţionarea diferitelor conflicte.
Aceste acţiuni şi operaţii pot fi: de alianţă; de coaliţie; de parteneriat; ca urmare a
unor relaţii bilaterale; de circumstanţă.
Implicarea indirectă constă în efectul de reţea care se extinde şi cuprinde din
ce în ce mai multe ţări, regiuni şi mai ales, zone de falie strategică. Se doreşte ca un
astfel de efect să fie deopotrivă asigurător, dar şi disuasiv.
Acest efect există de mai multă vreme. El se numeşte efect de reţea şi se
manifestă pe cel puţin două direcţii: toate ţările intenţionează ca, într-o formă sau alta,
să se doteze cu mijloace care să le permită să facă faţă noilor provocări şi chiar să se
folosească de acest efect de reţea; în unele ţări, există preocupări fie pentru găsirea
unui antidot (asimetric) la un astfel de efect, fie pentru a-l multiplica şi canaliza întrun alt sens decât cel dorit.
Implicarea mascată presupune întotdeauna un terţ. De regulă, terţii efectului
de reţea sunt, în mod paradoxal, chiar cei care se află la originea acestui efect –
producătorii şi comercianţii de software, hackerii şi informaticienii. Ei sunt, de altfel,
şi marii beneficiari ai războaielor din ciberspaţiu, întrucât chiar ei îl duc şi îl produc.
RBR nu este doar un model teoretic al războiului informatizat şi înalt
tehnologizat. RBR este şi un concept experimentat, probat, pus în aplicare şi legitimat.
RBR este, altfel spus, un război demonstrat, adică un tip de război care a fost deja dus
de către SUA asupra Irakului, în 2003.
Dar el n-a fost experimentat decât pentru un anumit tip de confruntare militară:
armată contra armată. Mai exact, pentru războiul disimetric sau disproporţionat, în
care adversarul n-a avut, practic, nicio şansă de a riposta simetric sau asimetric.
Există încă numeroase alte tipuri de confruntări armate, de crize şi conflicte care, se
speră, pot fi soluţionate mult mai eficient dacă se face apel la conceptul RBR.
Printre cele mai frecvente argumente în favoarea modulării RBR ar putea
fi situate şi următoarele: „multiplicarea” războiului2; omniprezenţa conflictelor şi
crizelor armate; dezvoltarea şi multiplicarea sistemelor de arme, inclusiv a celor
climatice şi geofizice; dezvoltarea şi diversificarea cercetărilor în domeniul armelor
non-letale, climatice şi geofizice; investigarea şi analiza modului în care aceste arme
„Ieşirea” războiului, ca fenomen politic şi social, din spaţiul luptei armate şi invadarea spaţiului economic,
informaţional şi geofizic, concomitent cu multiplicarea crizelor şi conflictelor armate
2
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sunt folosite în diferite medii (cosmos, ionosferă, zona subterană, mediul oceanic etc.);
dezvoltarea fără precedent a ameninţărilor asimetrice, îndeosebi a celor teroriste,
dar nu numai; internaţionalizarea operaţiilor, îndeosebi a celor preventive sau postconflict; creşterea rolului organizaţiilor şi organismelor internaţionale, mai ales al
NATO şi UE, dar şi al numeroaselor organizaţii şi parteneriate regionale.
Modelul RBR pare, la o primă vedere, un nonsens, întrucât acest concept este
unul de tip integrat, iar formarea de module ar putea să însemne fragmentarea unui
întreg care nu poate funcţiona decât ca întreg.
Acest lucru este perfect adevărat şi se aplică fără îndoială conceptului la
care ne referim. Dar RBR s-a dovedit a fi, în unele situaţii (crize complexe, gherilă,
insurgenţă, combaterea terorismului etc.), mai puţin eficient sau chiar ineficient. Una
dintre cauzele posibile ale acestei ineficienţe ar putea fi şi incapacitatea întregului
de a se fracţiona operativ, în funcţie de situaţie, pentru a răspunde prompt şi eficient
unor provocări, pericole şi ameninţări care n-au fost prevăzute şi, de aceea, nu intră
în grila de soluţii si de proceduri iniţiale.
Forţele şi mijloacele care acţionează în cadrul acestui concept, în filosofia şi
fizionomia RBR, trebuie să aibă calitatea şi capacitatea de a se modula preventiv şi
chiar preemptiv, dar şi instantaneu, în funcţie de cerinţele efective ale situaţiei tactice
şi strategice. Fiecare dintre forţele şi mijloacele care echipează cele trei mari reţele
trebuie să răspundă cu promptitudine cerinţei de modulare. Putem avea, în acest fel,
diferite tipuri de module:
A. În rândul forţelor şi mijloacelor care echipează reţelele şi grilele I2SR:
module de informaţii; module intelligence; module de supraveghere; module de
observare; module de recunoaştere; module mixte; module complexe.
B. În rândul comandamentelor care echipează reţelele centrale de
conducere C4 pot fi organizate: module pe tipuri de comenzi şi de controale; module
pentru sistemele de comunicaţii; module pentru conducerea acţiunii (reacţiei) în
diferite situaţii etc.
C. În sistemul platformelor de luptă (al unităţilor de lovire), pot fi organizate
module (sau sisteme de modulare şi auto-modulare), în funcţie de misiuni, de acţiuni
şi de reacţii (previzibile sau nu) într-o gamă foarte largă: module aeriene; module
navale; module terestre; module aeroterestre, aeronavale, aero-terestre-navale etc.;
module de acţiune (reacţie) strategică formate din forţe şi mijloace strategice (rachete,
portavioane, aviaţie strategică, submarine etc.); module tactice etc.
2. Dinamica RBR în ansamblul conflictualităţii începutului de secol
Războiul Bazat pe Reţea nu este numai o nouă categorie de război, ci şi un alt
mod de a duce războiul.
După evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001, Statele Unite au lovit cu
fermitate reţelele Al-Qaida din Afganistan şi infrastructurile respective.
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Modul de acţiune a fost unul cu totul special.
Mici unităţi ale forţelor speciale americane, infiltrate pe tot teritoriul afgan
indicau precis obiectivele care trebuiau lovite de către bombardiere. În afara aparaturii
sofisticate care a contribuit la realizarea rapidă a supremaţiei strategice, în timpul
războiului declanşat de SUA împotriva terorismului – primul război de acest gen3
din istoria omenirii –, a fost folosită cu succes o doctrină militară recentă, denumită
swarming şi pusă la punct de John Arquilla, profesor la Colegiul Naval Postgradual
din Monterrey, California şi David Ronfeldt, cercetător la Rand Corporation în Los
Angeles4. Această doctrină5, rezultă, aşa cum apreciază John Arquilla, din „două
tendinţe care s-au dezvoltat timp de aproape un secol: creşterea capacităţii de
distrugere a grupurilor mici şi precizia din ce în ce mai mare a armamentului”.
Aceste două elemente permit, pe de o parte, descoperirea şi lovirea de la
distanţă, non-contact, a inamicului (deci o dimensiune disimetrică) şi, pe de altă
parte, lovirea precisă şi a componentelor dispozitivului acestuia, oriunde s-ar afla.
O astfel de doctrină, posibil a fi aplicată în condiţiile RBR, permite ca nu toate
mijloacele să fie performante. Bombardierele B-52 folosite în lovirea talibanilor au o
vârstă de cel puţin două ori mai mare decât a piloţilor lor. Şi totuşi ele au fost deosebit
de eficiente în toamna anului 2001 în lovirea infrastructurilor teroriste din Afganistan,
datorită următorilor factori: sistemele I2SR, care asigură o informaţie utilă şi în
timp real; combinarea acţiunii acestora cu alte mijloace similare, dar ultra-moderne,
cum sunt avioanele F-117, F-15, F-16, sistemul AWACS, JSTARS etc.; capacitatea
aviaţiei strategice şi tactice de a beneficia de acţiunile grupurilor de cercetare şi ale
altor elemente ale forţelor speciale aflate în dispozitiv şi care indică foarte precis, cu
indicatoare laser şi alte mijloace, obiectivele care se cer lovite; echiparea bombelor
cu sisteme de autoghidare; echiparea avioanelor B-52 cu aparatură de ochire (lovire)
şi de disipare a loviturilor; echiparea avioanelor B-52 şi a tuturor tipurilor de avioane
introduse în teatru cu mijloace de comunicare performante; existenţa reţelei; existenţa
şi folosirea unei doctrine adecvate.
3. Mai este, oare de actualitate, revoluţia în afaceri militare?
Secolul al XXI-lea se anunţă a fi, încă din primul său deceniu, generator de
mari mutaţii în toate domeniile, inclusiv în arta militară a prezentului şi, mai ales, a
Războiul împotriva terorismului este un război declanşat împotriva unui fenomen, un război continuu, fără teatre
de operaţii sau cu teatre de operaţii flexibile, răspândite pe tot globul. Deşi, astăzi, acest concept pare să fi trecut
în eşalonul doi, estompat cumva de uriaşa criză financiară cu care se confruntă lumea şi care s-a declanşat de pe
teritoriul american, ca şi cea din 1929-1933, el rămâne de foarte mare actualitate. De la el nu ne mai putem întoarce
înapoi. Viitorul război va porni nu de la efectele celui de-Al Doilea Război Mondial, ci de la cerinţele efective ale
RBR, impuse de noua tehnologie.
4
http://www.mondediplomatique.tv/2002/06/PISANI/16559, Francis Pisani, Une nouvelle doctrine americaine.
Guerre en reseau contre un inami difuse, care citează lucrarea scrisă de John Arquilla şi David Ronfeldt, Network
and Netwar, Rand, Los Angeles, 2001
5
Există un procedeu tactic folosit mai ales în cercetare, care constă în căutare detaliată a celor care se ascund de
regulă într-un teren acoperit şi greu accesibil.
3
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viitorului. Primul semnal al acestei mari schimbări îl reprezintă conceptul denumit
Revoluţia în Afaceri Militare (RMA). Acest concept a apărut în 1996 în Statele Unite
ale Americii şi, pe baza lui, au fost elaborate şi dezvoltate programele de modernizare
a Forţelor Armate ale Statelor Unite.
Războiul bazat pe Reţea este un concept care are ca bază RMA6. Acest concept
stă, de altfel, şi la baza programelor de modernizare a Forţelor Armate Americane7.
RBR este, deci, războiul specific societăţii informaţionale. Se profilează ca o nouă
eră a războiului, ca un nou tip de război. Alte caracteristici ale acestui tip de război
pot fi următoarele: se bazează pe circulaţia informaţiei în timp real; se înscrie în
filosofia determinismului dinamic, a sistemelor dinamice complexe; este modelat de
ecuaţii nelineare din teoria haosului, deşi RBR nu iese din principiile războiuloui;
îşi extrage mijloacele şi modelele din economia performantă; este posibil datorită
proliferării sistemelor de arme inteligente, a sistemelor de informaţii şi comunicaţii
bazate pe reţele; instrumentele războiului sunt din ce în ce mai mult produse ale
economiei de piaţă.8
Schimbările fundamentale ale societăţii americane, înalta tehnologie (hightech) şi revoluţionarea tehnologiei informaţiei, precum şi predominanţa reţelei se
află la originea acestui nou mod de a concepe şi duce războiul. Aceste schimbări sunt
conexate conceptului RBR prin trei teme majore:
- Metamorfoza modului de a concepe şi desfăşura războiul, pornind de la
posibilitatea conexării şi integrării teatrului de război prin contopirea a trei dimensiuni
majore, până atunci ierarhice şi profund stratificate: comandamentul central, care,
din acest moment, devine o reţea C4 (Comandă, Control, Comunicaţii, Computer);
reţeaua senzorilor şi a sistemelor de informaţii I2SR (Informaţii, Intelligence,
Supraveghere, Recunoaştere); reţeaua executanţilor care, în cadrul noului concept
strategic, devine o reţea ce integrează toate mijloacele de luptă, toate bazele de date
şi toate componentele acţionale ale spaţiului tactic.
- Diferenţa între viziunea (acţiunea) independentă şi cea specifică unui sistem
dinamic complex care se adaptează fără întrerupere mediului;
- Importanţa opţiunilor strategice pentru adaptare şi chiar pentru supravieţuire
în astfel de sisteme schimbătoare.
Aceste teme au schimbat profund modul de abordare şi de înţelegere a
problemelor actuale ale confruntării armate şi vor continua să metamorfozeze
maniera în care vor fi conduse acţiunile adesea violente ale militarilor. Evident, nu
se schimbă principiile războiului enunţate de Clausewitz, însă acestea se nuanţează.
Mai mult, se constată din ce în ce mai clar că naţiunile fac astăzi război cam în acelaşi
mod în care produc bogăţie. Adică războiul devine din ce în ce mai mult o afacere.
Este şi unul dintre motivele principale pentru care marile puteri sunt primele care şiRMA (Revolution in Military Affairs) – revoluţie în domeniul militar, revoluţie în probleme militare.
Revista Impact strategic, nr. 4-5, 2002, pp.143 – 149.
8
http://www.usni.org/Proceedings/Articles98/PROcebrowski.htm, Network-Centric Warfare: Its Origin and Future
By Vice Admiral Arthur K. Cebrowski, U.S. Navy, and John J. Garstka
6
7
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au profesionalizat armatele.
Principiul RBR (reţea centrală, reţea informaţională şi reţea a platformelor
de luptă) îşi are modelul, antecedentul şi suportul în filozofia economiei dinamice
şi concurenţiale. Noua dinamică a concurenţei, la începutul erei informaţionale,
se defineşte pe investiţii, informaţie în timp real şi tehnologie de vârf. Tehnologia
informaţiei (IT) se centrează pe fiecare dintre aceste determinări, ca un sistem de
sisteme. Sectorul tehnologiei informaţiei ocupa, în 1996, doar 3% din economia
americană, dar a reprezentat 33% din creşterea economică.
Economia de tip „A“ este caracterizată prin masivitate, stabilitate, echilibru de
piaţă şi retururi descrescătoare în ceea ce priveşte investiţiile. Ea este specifică epocii
industrializării şi a fost modelată de determinismul mecanicist.
Economia de tip „B“ este mai redusă ca arie, mai flexibilă, dar se caracterizează
prin creşteri extraordinare şi capacitate de a genera bogăţie, absenţa echilibrului de
piaţă şi retururi crescătoare asupra investiţiilor. Ea este modelată de determinismul
dinamic complex, având ca suport înalta tehnologie a informaţiei.
„Războiul Bazat pe Reţea se află în miezul proiectelor de a asigura dominaţia
militară. Obiectivul este ca informaţia să devină principalul instrument care să
permită Statelor Unite să răspundă la orice fel de ameninţări şi să înfrângă orice
provocare militară pe oricare teatru din lumea întreagă.“9 Aceasta doresc americanii,
motiv pentru care cheltuielile lor militare, cu mult peste 600 de miliarde de dolari,
sunt de două ori mai mari decât cheltuielile militare ale restului lumii.
Aşadar, războiul bazat pe reţea (RBR) este un război modern în care se folosesc
sistemele C4 organizate într-o reţea centrală de comandă-control, o reţea I2SR,
care asigură informaţia în timp real, conexarea sistemelor de culegere şi prelucrare
a datelor şi altor elemente, precum şi sistemele de observare, supraveghere şi
recunoaştere, şi o reţea a platformelor de luptă, care folosesc tehnologia informaţiei,
sisteme de armamente performante şi capabilităţi tehnice deosebite.
RBR este materializarea revoluţiei în domeniul militar (RMA), se fundamentează
pe integrarea în reţele reale şi virtuale a sistemelor (senzorilor, structurilor şi altor
elemente) de culegere şi prelucrare a informaţiei, a celor de comandă-control şi a
sistemelor de arme (platformelor de luptă, adică unităţilor luptătoare) şi asigură
accelerarea ciclului de conducere, astfel încât decalajul între informaţie şi lovire să
fie redus la maxim, acţiunea (reacţia) devenind aproape instantanee.
4. Integrarea spaţiului luptei
Până la momentul Praga 2002, doctrina operativă şi tactică a NATO,
în articulaţia sa spaţială (deep/close/rear operations) şi temporală (planificare
secvenţială), decurgea din conceptul Bătălia aeroterestră 2000 introdus de Forţele
Armate ale SUA în 1982 şi conceput ca perspectivă a unui război convenţional în
9

Robert K. Akerman, Military Crystal Ball Portends Netwoek Centric Supremacy, revista Signal, 2001.
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Europa. Această doctrină – care s-a constituit într-un fel de avangardă a ceea ce mai
târziu se va numi operaţie întrunită (Joint) sau integrată s-a aplicat parţial în războiul
din Golf din ianuarie 1991.
Această viziune a unei confruntări simetrice nu mai este însă de actualitate.
Încă în 1994, publicarea de câtre TRADOC american a broşurii 525-5 „Forţa XXI
Operaţii” (Force XXI Operations) viza digitalizarea completă a unităţilor grele ale
Forţelor Terestre americane (U.S. Army). S-a început cu Divizia 4 Infanterie, iar în
1997 s-au făcut primele experimente în teren (Army Warfighting Experiment), cu
cele dintâi versiuni ale sistemelor de comandament şi control digital. Pentru aceasta,
D. 4 I. a primit un mare număr de aparate şi echipamente digitale pentru a le grefa
pe vehiculele de luptă tradiţionale şi a le testa la instrucţie şi în aplicaţii. Această
aparatură consta în primul rând în ordinatoare (calculatoare). Au apărut, la vremea
aceea, şi destule critici, pentru că o astfel de infuzie de ordinatoare la o divizie care
numără 30.000 de oameni implica şi multiple riscuri. Nu s-a renunţat însă la acest
proiect, eficacitatea lui fiind demonstrată cu prisosinţă la exerciţiul DCX, prin care
s-a consacrat proiectul „Forţa XXI”.
Fără o astfel de digitalizare nu ar fi fost posibil conceptul Network Centric
Warfare (NCW), tradus de noi prin conceptul Război bazat pe Reţea. Configuraţia
formaţiunilor grele ale „Forţei XXI“ se aprecia (cel puţin până la războiul din martie
– aprilie 2003 dus împotriva regimului politic dictatorial din Irak) ca fiind o forţă
moştenită (legacy force).
În 2010, ea urma să va fie înlocuită cu o forţă interimară (interim force), pe roţi,
iar în 2020, se va realiza un sistem de luptă pentru viitor (Future Combat System).
Nu ştim exact unde se află americanii cu acest program (după cum se cunoaşte, criza
i-a determinat şi pe ei să-şi revizuiască multe din proiecte, inclusiv pe cel care viza
înlocuirea tuturor aparatelor de zbor F 15, F 16, F 18 cu cel mai modern avion cu
decolare verticală din lume, F 35 şi, în parte (îndeosebi, în Forţele Aeriene) cu F 22),
dar modernizarea forţelor armate americană se continuă.
În aprilie 2001, la LA National Training Center (NTC) de la Fort Irwin,
s-au derulat exerciţiile „Division Capstone – DCX” –, pe o suprafaţă de 174.000
de hectare, în deşertul Mojave.10 Au fost angajate două brigăzi de luptă (Brigada
Combat Team) ale D.4 I., începând cu Bg. 2 I. şi Bg. 4 Art., precum şi R.11 Cavalerie
blindată, ca adversar (OpFor) sub denumirea de D.60 Motorizată de Gardă. Timp de
patru zile OpFor a atacat, cinci zile au atacat brigăzile digitale, iar ultimele cinci zile
au fost rezervate tragerilor cu muniţii reale.
La început, OpFor a atacat, în calitate de unităţi blindate şi mecanizate
tradiţionale, formaţiunile de luptă complet digitalizate, dotate cu material ultramodern
abia intrat în înzestrare. Deşi cunoşteau foarte bine terenul, întrucât aici s-au antrenat
tot anul, unităţile OpFor au suferit pierderi grele. S-au constatat astfel toate avantajele
Cap. Ludovic Monnerat „Testând prima sa divizie digitalizată, U.S. Army pune bazele concrete ale luptei
moderne”.
10
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digitalizării, acestea deschizând, de fapt, o nouă eră în arta războiului.
Exerciţiul DCX a angajat 7.432 soldaţi, precum şi tancuri, maşini de luptă ale
infanteriei, vehicule de depanare grele, poduri pe tanc, radare antiaeriene etc. Nu
această tehnică (în general, veche, din generaţia anilor ’70) a constituit esenţialul,
ci infuzia de aparatură a ceea ce se numeşte Army Battle Comand System (ABCS),
constând în: sistemul de comandament tactic Force XXI Battle Brigade and Below
(FBCB2) şi sistemul de poziţionare Maneuver Control System (MCS), ambele, atunci,
în curs de dezvoltare (ele au fost, ulterior, folosite în Golf); dispozitive de fuziune a
informaţiilor All Source Analysis System (ASAS); sisteme de conducere a focului
indirect Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS); sisteme logistice
Combat Service Support Control System (CSSS); sisteme de apărare antiaeriană Air
and Missile Defense Workstation (AMDW).
Avioanele JSTARS au transmis imagini reale. Un tanc Abrams cu astfel de
echipamente a detectat adversarul la 8 km şi a distrus 15 ţinte, înainte de a fi el însuşi
lovit. JSTARS a detectat, la 40 de kilometri, un contraatac al unui batalion întărit cu
50 vehicule blindate. Cinci minute mai târziu, un avion fără pilot Hunter a identificat
şi el coloana. Informaţia a fost transmisă prin reţea şi, în mai puţin de un minut,
gruparea de contraatac a fost nimicită. Elementul central al digitalizării a fost instalat
pe aproape 1.000 de platforme, îndeosebi pe tancurile Abrams şi pe maşina de luptă
a infanteriei Humvee.
Folosindu-se procesoare puternice, sistemul logic al lui FBCB2 permite în
permanenţă o imagine a situaţiei care furnizează trei informaţii esenţiale: amplasarea
proprie; amplasamentul forţelor amice şi amplasamentul forţelor adverse. În acelaşi
timp, FBCB2 permite să se comunice membrilor reţelei, în timp real, informaţii
despre adversar, dând posibilitatea comandanţilor să dea noi ordine, printr-un curier
electronic, însoţite de un element grafic ce indică noile obiective.
Datorită integrării lor în reţele, aceste sisteme digitale, fără de care nu
poate fi conceput un război (luptă armată) bazat pe reţea asigură: superioritatea
informaţională (information dominance) şi cunoaşterea acesteia, datorită circulaţiei
transversale a informaţiei şi redundanţei reţelelor (care le asigură stabilitatea), ceea
ce permite accelerarea ciclului decizional (agilitatea); extensia cadrului operaţiilor
(prin trecerea de la un câmp de luptă segmentat – deep/close/rear – şi simetric la
un spaţiu mai vast, nelinear şi asimetric, pe toată adâncimea pe care trebuie duse
operaţiile decisive şi precise (detalierea); trecerea de la predominanţa focului direct
la o adiţionare a focului direct şi a celui indirect care să permită reducerea numărului
de platforme, concomitent cu creşterea eficacităţii terminale comune a acestora şi
mobilitatea (capacitatea de desfăşurare); fluxul constant de informaţii în domeniul
logisticii, care permitr o susţinere directă bazată pe distribuirea precisă (după nevoi,
în sectoarele de angajare (anduranţa).
Totuşi, chiar în timpul exerciţiului la care ne referim, o subunitate pe jos a
OpFor a atacat prin surprindere Punctul de Comandă şi a distrus întregul sistem
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digital al brigăzii. De unde rezultă că Războiul Bazat pe Reţea, cu toate performanţele
sale, are încă destule vulnerabilităţi. Ceea ce s-a întâmplat în Poligonul de la Fort
Irwin, în 2001, avea să fie confirmat, după 2003, în teatrele de operaţii din Irak şi din
Afganistan, unde pierderile americane au fost şi sunt şi în continuare mult mai mari
decât cele din timpul războiului.
Avantajele Războiului Bazat pe Reţea sunt numeroase, dar, aşa cum s-a subliniat
în foarte multe analize ale noului concept RBR (element esenţial al RMA), se află
abia la început de drum. Deocamdată, o singură armată din lume l-a experimentat la
aplicaţiile desfăşurate în ultimii ani şi l-a aplicat cu succes în războiul din Golf din
martie-aprilie 2003 împotriva unor forţe armate clasice, nedotate cu astfel de sisteme.
Acest concept nu a mai avut însă acelaşi efect în anii următori, în timpul
războiului de gherilă declanşat atât în Irak, cât şi în Afganistan. De aici nu rezultă
că un astfel de concept ar fi total ineficient într-un spaţiu de luptă nedigitalizat, ci
doar faptul că, pentru alte tipuri de războaie, deocamdată, acest concept nu este încă
operaţional.
5. Determinări ale Războiului bazat pe Reţea asupra operaţiilor militare
Operaţiile militare sunt, în linii mari, cam aceleaşi de la începuturile războaielor
şi până azi. S-au schimbat doar forţele, mijloacele şi acţiunile din cadrul acestor
operaţii. Aceste schimbări sunt cauzate, pe de o parte, de revoluţionarea aproape
continuă a mijloacelor de luptă şi, pe această bază, a conceptelor strategice de ducere
a războiului, ca mijloc al politicii, şi, pe de altă parte, de metamorfozarea intereselor
politice şi, ca atare, a motivaţiei războiului în plan politic.
În momentul de faţă, omenirea se află în preajma sau chiar în interiorul
unui nou prag critic11: pragul informaţional, pragul infodominării, cel al trecerii
de la configurarea războiului şi, ca atare, a operaţiilor militare bazate pe experienţa
dobândită în ultimul mare război cald, care a fost cel de-Al Doilea Război Mondial, la
un nou tip de război, bazat pe informaţie în timp real, pe infodominare, potrivit unor
noi cerinţe rezultate din încheierea Războiului Rece, din explozia informaţională şi
din închegarea rapidă şi haotică a noului mediu strategic.
Operaţiile militare specifice războiului sunt înţelese ca sisteme de acţiuni de
mare amploare în teatre, adică în spaţiul luptei, care presupun angajare violentă,
armată contra armată, scopul lor fiind derivat din războiul de tip clausewitzian, adică
distrugerea adversarului sau obligarea lui să capituleze.12
Operaţiile militare din conflictele şi războaiele recente (războaiele din Balcanii
de Vest, din Angola, din Somalia, din Afganistan, dintre Iran şi Irak, dintre Israel şi o
parte din ţările arabe etc., deşi au îmbrăcat forme diversificate, de la operaţii ofensive
sau defensive de mare amploare, la acţiuni specifice gherilei (acţiunile Armatei de
Celelalte praguri critice, în opinia noastră, au fost următoarele: pragul armelor de foc şi pragul nuclear.
General dr. Mircea Mureşan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, RĂZBOIUL VIITORULUI, VIITORUL
RĂZBOIULUI, Ediţia a II-a, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p. 333.
11

12
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Eliberare din Kosovo în 1998), de la operaţii speciale (opspec) la operaţii psihologice
(psyops), nu au infirmat modelul de operaţii creat de primul şi de cel de al doilea
război mondial.13
Lucrări de strategie apărute în Statele Unite, în Franţa, în Rusia14, ca şi
numeroasele lecţii învăţate nu au infirmat conceptul de operaţii consolidat de-a
lungul întregii istorii a războiului, ci doar au reliefat noile tendinţe. Noţiunile de
război disproporţionat, de război de joasă intensitate, de intensitate medie şi de mare
intensitate, de război terorist şi, respectiv, de război împotriva terorismului impun
însă o anumită reconfigurare a operaţiilor militare şi dotarea lor cu o componentă
civilă foarte accentuată, devenind astfel operaţii civil-militare, precum şi cu o
componentă geofizică accentuată, fiind astfel şi mai strâns legate de spaţiul geofizic.
Cu alte cuvinte, avem de a face cu o extensie a conceptului de operaţii militare pe cel
puţin trei noi coordonate:
- spaţiul reţelei – operaţii bazate pe reţea;
- spaţiul civil-militar – operaţii civil-militare;
- spaţiul cosmic geofizic – operaţii bazate pe efecte cosmo-geofizice.
Este însă foarte posibil ca noile reconfigurări să aducă şi noi mutaţii, de mare
importanţă, în domeniul operaţiilor militare. Aceste tipuri de războaie cer un alt fel
de operaţii militare, mai exact, operaţii militare extrem de dinamice, adică operaţii
militare dinamic-complexe. Iar noile tipuri de operaţii sunt diferite esenţialmente de
cele efectuate în războaiele secolului al XX-lea, prin aria de cuprindere, rapiditatea
desfăşurării acţiunilor tactice, combinarea efectelor strategice cu cele tactice şi cu
cele operative etc.
Operaţiile militare sunt acţiuni complexe şi de mare amploare, planificate
detaliat şi desfăşurate pe spaţii mari, într-un anumit interval de timp şi, de regulă,
în mod continuu, dar cu etape distincte, prin care se urmăreşte realizarea unuia sau
mai multor obiective de nivel operativ sau strategic. Ele se duc de eşaloane mari (dar
nu atât de mari ca în războiul clasic, baza rămânând Corpul de Armată), de regulă
interarme sau intercategorii de forţe, cuprind acţiuni întrunite sau chiar integrate,
desfăşurate, de regulă, în toate mediile, sunt conduse unitar şi, în acelaşi timp,
flexibil, de către comandamente operaţionale specializate.
O armată trebuie să fie capabilă să ducă toată gama de operaţii cerute de
confruntările militare actuale şi viitoare. Operaţiile militare nu se desfăşoară linear,
ci dinamic şi complex, şi pot avea evoluţii variabile, schimbări bruşte, unele chiar
imprevizibile, ceea ce le face dificile şi, adesea, cu grad destul de mare de risc.
Există câteva tipuri mari de operaţii militare: operaţii care presupun confruntări
armate violente, într-un teatru de război de diferite intensităţi, în cadrul apărării
naţionale sau în cel al apărării colective, cu angajarea unui volum însemnat de forţe,
mijloace şi resurse, pe durate mari şi cu riscuri majore; operaţii cu caracter preventiv,
Ibidem, p. 334.
General de armată M. Gorcev, DACĂ MÂINE VA FI RĂZBOI, Editura Vladimir, 1995, articolul Războaiele
viitorului semnat de V. Gulicov în „Voennaia Mâsli“, nr. 6, noiembrie-decembrie 1995, pp. 74-77.
13
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preemptiv; operaţii în cadrul demonstraţiei de forţă; operaţii post-război sau postconflict; operaţii în cadrul misiunilor de stabilitate.
Unele dintre aceste operaţii au o componentă civilă semnificativă, atât în ceea
ce priveşte structura de forţe, cât şi în ceea ce priveşte luarea deciziei şi conducerea
propriu-zisă.
Dezvoltarea fără precedent a reţelelor contribuie la extinderea conceptului
de operaţie, la scurtarea duratei acţiunilor propriu-zise şi, evident, la creşterea
considerabilă a efectelor. Pe de altă parte, perioada post-conflict poate să crească
foarte mult, deoarece resursele (şi sursele care le generează), indiferent de natura lor,
nu se epuizează.
În „Strategia de transformare a Armatei României” se arată că „operaţiile
viitoare vor fi mult mai complexe, dinamice şi multidimensionale. Pe aceste
dimensiuni, operaţiile militare vor trebui să constituie un răspuns oportun şi eficient
la adresa ameninţărilor şi provocărilor ce pot afecta securitatea.”15
Operaţiile din cel de-Al Doilea Război Mondial au fost operaţii specifice
determinismului mecanicist, în care s-a aplicat foarte bine teoria jocurilor strategice
cu sumă nulă, potrivit căreia, când unul pierde, celălalt câştigă. În aceste tipuri de
operaţii – să le spunem determinist-mecaniciste –, contează foarte mult victoria sau
înfrângerea. Aceste operaţii erau modelate de principiul terţiului exclus (tertium non
datur), chiar dacă foarte multe dintre ele se încheiau indecis. Şi, oricum, se ştie foarte
bine că războaiele n-au rezolvat complet problemele pentru care au fost declanşate,
ci doar au creat un sistem de realităţi şi de presiuni folosite ulterior de factorul politic
în reglementarea crizei respective.
Operaţiile din viitoarele războaie vor fi, în principiu, operaţii bazate pe efecte,
modelate de un determinism dinamic complex şi de principiul probabilităţilor
condiţionate, care generează un lanţ de dependenţe de variaţia condiţiilor, inclusiv
a condiţiilor iniţiale. Specificul acestui tip de operaţii este acela că, deşi ele sunt
planificate în mod riguros, cu scopuri şi obiective foarte clare, care se urmăresc pas
cu pas, rezultatele aşteptate nu se rezumă la obţinerea victoriei sau la înfrângere, ci
vizează un evantai dinamic foarte larg şi foarte complex de efecte, unele benefice,
previzibile, altele greu previzibile sau chiar imprevizibile, dar posibile: operaţii de
descurajare sau de limitare (localizare, îngrădire, interzicere) a conflictului armat;
operaţii de impunere a voinţei comunităţii internaţionale; operaţii de răspuns la
crize şi conflicte; operaţii informaţionale; operaţii speciale; operaţii aeriene; operaţii
terestre; operaţii navale; operaţii aero-navale, aero-terestre sau aero-navalo-terestre;
operaţii antiteroriste; operaţii contrateroriste; operaţii cosmice; operaţii geofizice;
operaţii cibernetice; operaţii mediatice; operaţii psihologice; operaţii combinate;
operaţii întrunite; operaţii integrate.16
15
16

Statul Major General, STRATEGIA DE TRANSFORMARE A ARMATEI ROMÂNIEI, Bucureşti, 2005, p. 9.
Ibidem, p. 336.
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Toate aceste tipuri de operaţii se caracterizează prin: complexitate; flexibilitate;
multilateralism; intensitate diferită.
Unele vor continua să caracterizeze războiul frontalier, altele vor fi declanşate,
sub mandat ONU, pentru gestionarea crizelor şi conflictelor, stabilizarea zonelor
tensionate şi menţinerea sau impunerea păcii.
În condiţiile în care vulnerabilităţile statelor şi grupurilor de state cresc,
iar ameninţările asimetrice sporesc, conflictualitatea se diversifică, devine o
conflictualitate în reţea şi de reţea, iar acţiunile sau reacţiile violente cu greu mai
pot fi controlate. În general, statele sau coaliţiile de state se feresc să declare război,
apelând fie la strategia faptului împlinit, fie la numeroase alte strategii care fac
războiul extrem de confuz şi de greu de controlat. Această flexibilitate din spaţiul
conflictualităţii, care bulversează războiul şi fragmentează starea de pace, va îngreuna
din ce în ce mai mult separarea operaţiilor specifice războiului de cele post-război.
Nu se va putea stabili cu exactitate când încetează războiului şi când încep operaţiile
de lichidarea a urmărilor războiului, de refacere, reabilitare şi stabilitate.17
Reţeaua va constitui, practic, un liant nu numai între diferitele elemente,
structuri şi acţiuni care definesc şi caracterizează spaţiul de confruntare, spaţiul luptei
şi pe cel al zonelor neangajate, între eşaloane, grile, platforme de luptă etc., ci şi între
diferitele tipuri de operaţii. Ea va face din ce în ce ai mult posibilă operaţiile flexibile,
operaţiile bazate pe efecte.
Sistemele şi procesele, cu toate determinările, cauzele şi efectele care le
însoţesc, le definesc şi le generează, sunt interdependente. Pe măsură ce societatea
omenească evoluează informaţional, tehnologic şi social, complexităţile se multiplică,
iar interdependenţele sporesc. Într-un fel, entropia acestor sisteme şi procese creşte,
pentru că şi nedeterminările cresc – totdeauna, în cadrul sistemelor şi proceselor
haotice, indeterminările sunt mari, tind către limita maximă –, iar fenomenele se
multiplică şi se complică.
În etapa globalizării (care înseamnă, în primul rând, globalizare a informaţiei,
prin amplificarea şi multiplicarea reţelei, apariţia reţelelor de reţele şi a unor mulţimi
de microreţele), indeterminările nu se diminuează, ci, dimpotrivă, cresc, de unde
rezultă că şi entropia creşte (informaţia fiind nedeterminare înlăturată), iar dinamismul
şi complexitatea sistemelor şi proceselor se amplifică.
Noua epocă deschisă după spargerea bipolarităţii, se caracterizează, între altele
prin realităţi şi efecte contradictorii, chiar conflictuale, cu schimbări bruşte şi evoluţii
nelineare şi imprevizibile. Reţeaua oferă posibilitatea circulaţiei rapide a datelor şi
informaţiilor, dar acest lucru nu este totdeauna benefic. Din păcate, reţeaua este un
suport din ce în ce mai stabil şi mai extins, foarte eficient nu numai pentru informaţie,
ci şi pentru dezinformare, pentru de tot felul de date şi chiar de informaţii care îl pot
intoxica nu doar pe un neavizat, ci chiar şi pe un specialist în domeniul informaţiilor.
17

Ibidem, p. 337.
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Odată cu dezvoltarea reţelelor, au apărut, au evoluat, s-au complicat şi
multiplicat fel de fel de abilităţi, de la cele care ţin de constituirea şi gestionarea
reţelelor, până la cele care urmăresc vulnerabilizarea acestora sau folosirea lor în
diverse scopuri. Reţelele nu sunt selective, ci constituie doar un suport, inclusiv pentru
operaţiile militare. Orice om, cu o minimă pregătire în ceea ce priveşte folosirea unui
calculator, alcătuirea unui site, introducerea unor date, obţinerea unui cont şi a unei
parole, dar chiar şi fără acestea, poate intra în reţea şi beneficia de ceea ce oferă
aceasta. În aceste condiţii, operaţiile militare bazate pe reţele pot fi serios perturbate,
chiar dacă beneficiază de bandă lărgită şi de sisteme complexe de protecţie.
Se amplifică semnificativ interacţiunile şi se induce, în tot spectrul operaţiilor,
indiferent de natura şi structura lor, un efect special, care influenţează semnificativ
dinamica tuturor sistemelor şi proceselor ce definesc o operaţie – efectul de reţea.
Efectul de reţea exprimă accelerarea circulaţiei informaţiei şi amplificarea
explozivă a fluxului informaţional. În acelaşi timp, acest efect este o expresie a
facilitării actului comunicării, dar şi al capacităţii reţelelor de a asimila, de a multiplica,
de a influenţa, de a schimba filozofia relaţiilor sociale, adică viaţa oamenilor şi
a entităţilor omeneşti, de a descoperi, a acapara, a extinde18, şi, în acelaşi timp, a
ascunde şi a vulnerabiliza. Efectul de reţea creează şi degajă uriaşe energii, dar şi
uriaşe distrugeri. Siguranţa sistemelor şi proceselor angajate în operaţie sporeşte întrun sens şi se degradează în altul.
Puterea reţelei este imensă. Ea creşte pe măsură ce reţeaua se extinde, fiind
direct proporţională cu numărul de noduri. Cu alte cuvinte, cu cât o reţea are mai
multe noduri, cu atât este mai stabilă, mai puternică şi mai sigură. Chiar dacă
redundanţa creşte, o dată cu ea cresc şi siguranţa şi stabilitatea. Spre exemplu,
reţelele de transmisiuni din cadrul sistemelor C4 ce asigură conducerea operaţiei,
funcţionează şi în cazul în care o mare parte dintre noduri sunt distruse. Rutarea se
face în mod automat. Informaţia este automat dirijată pe canalele neafectate, astfel
încât ea să ajungă rapid la destinaţie. Evident, în aceste cazuri puterea reţelei scade,
aşa cum scade şi capacitatea ei, dar ea, totuşi, funcţionează.

Pr = N r

2

Unde Pr este puterea reţelei, iar Nr numărul nodurilor de reţea. Pr = Nr2
Efectul de reţea este generat, pe de o parte, de puterea reţelei şi, pe de altă parte,
de aria de cuprindere a reţelei, de capacitatea ei de a asimila rapid orice element, de
a modela mediul zonei de operaţii în care se acţionează şi de a se adapta la condiţiile
A se vedea şi http://www.kinecto.ro/new/Resurse/dictionar-de-termeni/web-communication.shtml „Efectul de
reţea“ (Network effect) = fenomenul prin care un serviciu devine cu atât mai valoros cu cât este folosit de mai multe
persoane; numărul mare de utilizatori încurajează înscrierea de utilizatori noi (de exemplu, un forum este cu atât mai
util cu cât este accesat de mai mulţi utilizatori).“
18
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specifice acestei zone. Comportamentul reţelei în raport cu mediul în care se dezvoltă
este unul de asimilare a acestui mediu şi de acomodare la condiţiile lui, dar nu
supunându-se lui, ci transformându-l. În acest sens, reţeaua distruge şi înlocuieşte,
cu alte cuvinte, reţeaua creează o altă realitate a zonei de operaţii, o orizontalizează,
fiind deosebită de ceea ce există. Este o realitate de reţea, o realitatea virtuală, în
care dependenţa, interdependenţa şi securitatea devin reguli stricte de funcţionare.
Pentru a funcţiona, reţeaua trebuie să fie stabilizată şi securizată. Dar o reţea nu
poate fi niciodată securizată complet. Totdeauna vor exista vulnerabilităţi generate
de funcţionarea reţelei, de raporturile ei cu mediul sau cu alte reţele, de variaţia
condiţiilor concrete. Aceste vulnerabilităţi vor fi exploatate de alte reţele adverse,
de reţelele inamice, ca şi de inamicii reţelei şi de toţi cei care sunt angajaţi, într-o
formă sau alta, în confruntarea din teatru. Totuşi, în acest război permanent ce opune,
în cadrul operaţiilor respective, entităţi, sisteme şi procese care devin incompatibile
între ele şi generează dezordine şi conflictualitate, reţeaua nu se constituie în parte
beligerantă. Reţeaua nu este decât un suport, un mijloc, dar un mijloc care se extinde
şi se multiplică, facilitând circulaţia rapidă a informaţiei, comunicarea, transportul,
transmiterea de date şi de imagini, circulaţia datelor, dar şi a unor diverse efecte.
Efectul de reţea se face simţit nu doar în circulaţia mărfurilor, a informaţiei,
a trenurilor, avioanelor şi, în viitor, şi a navetelor cosmice, ci şi în dimensionarea,
configurarea şi reconfigurarea operaţiilor militare specifice războiului sau necesare
procesului de gestionare a crizelor şi conflictelor armate, a războiului şi altor fenomene
complexe care însoţesc şi definesc omenirea şi conflictualitatea ei permanentă.
Reţeaua aduce noi dimensiuni şi elemente specifice în dinamica acestor fenomene şi
procese, dintre care cele mai importante ar putea fi:
- circulaţia rapidă a informaţiei, ceea ce conduce la o cunoaştere mai precisă şi
oportună a cauzelor, determinărilor, implicaţiilor şi efectelor crizelor şi conflictelor,
inclusiv ale conflictelor armate şi războaielor, precum şi ale operaţiilor specifice
acestora;
- accelerarea fenomenelor şi proceselor generatoare de crize şi conflicte,
care definesc tipurile de operaţii specifice acestora, dar şi a celor care estompează,
frânează sau dezamorsează crizele şi conflictele;
- inducerea şi iradierea efectului de operaţie şi a operaţiei bazată pe efecte;
- diminuarea şi chiar estomparea, în cadrul operaţiei sau în cel al unei succesiuni
de operaţii, a efectului de criză şi a celui de conflict.
Reţeaua interconectează componentele sistemice şi procesuale ale unei crize şi
ale operaţiilor specifice procesului de gestionare a acesteia, optimizând dinamica lor.
În aceeaşi măsură, reţeaua conectează operaţiile între ele. În acest fel, în funcţie de o
mulţime de factori, efectul de operaţie poate fi diminuat sau amplificat.
Reţeaua dezvoltă, intensifică şi amplifică un sistem dinamic complex de relaţii
bazate pe efecte, micşorând semnificativ distanţa dintre cauză şi efect, dintre acţiune
şi rezultatul acesteia, dintre subiectul acţiunii şi obiectul acesteia, dintre proiect şi
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execuţie, dintre planificare şi acţiune, dintre scop şi mijloc, fără însă a le contopi.
Războiul Bazat pe Reţea condensează timpul şi spaţiul luptei, concomitent
cu extinderea ariei de cuprindere şi de surprindere a acţiunilor şi reacţiilor. Accesul
la bazele de date, informaţia în timp real, reţeaua şi decizia cvasi-concomitentă cu
execuţia ei duc la creşterea gradului de integralitate a acţiunilor şi operaţiilor şi,
evident, al strategiilor care se aplică.
Războiul Bazat pe Reţea nu schimbă esenţialmente arta militară, ci doar
accelerează timpul şi condensează spaţiul, reduce vulnerabilităţile proprii şi le
măreşte pe cele ale adversarului.
Operaţiile specifice RBR sunt operaţii de tip integrat, întrucât integrat este
şi spaţiul luptei. Orice operaţie presupune: anumită amploare spaţio-temporală;
anumită succesiune de activităţi care se desfăşoară pe tot parcursul acesteia, din
etapa de pregătire şi până în etapa finală; anumită succesiune de acţiuni, care variază
în funcţie condiţiile concrete ale teatrului de operaţii, ale spaţiului luptei şi ale
războiului; manevră dominantă; capacitate de adaptabilitate la condiţiile concrete;
capacitate de autoreglare.
În operaţia de tip integrat, toate aceste elemente sunt nu numai interdependente,
ci şi optime. Unul variază în funcţie de celelalte, într-o anumită succesiune sau
simultaneitate de momente sau de faze şi se reconfigurează potrivit unui anumit rol,
în funcţie de manevra dominantă. Dar, spre deosebire de operaţia clasică, în care
manevra dominantă (care, de regulă, constă în lovirea centrelor vitale ale inamicului
sau în crearea unui fapt împlinit) se stabileşte fie în mod arbitrar, fie într-un mod
destul de rigid, aproape inflexibil, în operaţia integrată, specifică RBR, această
manevră este flexibilă, deci, adaptabilă în fiecare moment (în fiecare fază) la noua
situaţie, în funcţie de variaţia condiţiilor. Această adaptabilitate se face aproape în
mod automat, întrucât operaţia de tip integrat, specifică RBR, se autoreglează.
Din acest motiv, uneori efectele ei sunt greu de prevăzut în totalitatea lor,
în sensul că, la un moment dat, pot apărea efecte foarte diversificate. De aceea,
deocamdată, operaţiile specifice războiului bazat pe reţea – care nu sunt nici total
ofensive, nici total defensive, total informaţionale, total speciale, total pre-conflict
sau total post-conflict, ci toate acestea la un loc, într-o proporţie mai mare sau mai
mică, în funcţie de variaţia condiţiilor – deschid un evantai foarte larg de efecte, sunt,
adică, operaţii bazate pe efecte, dar nu pe efecte total previzibile, ci pe efecte extrem
de variabile, aşa cum au fost, sunt şi vor fi totdeauna efectele operaţiilor militare.
Războiul bazat pe reţea oferă însă instrumentele necesare evaluării în timp real a
acestor efecte.
RBR, prin capacitatea sa de a concentra timpul, a realiza simultaneitatea
informaţie-decizie-acţiune-corectare, influenţează semnificativ, atât la nivel politicomilitar, cât şi la nivel strategic, întreaga artă a războiului. El nu schimbă însă esenţa
războiului care, în opinia noastră, rămâne tot o modalitate de finalizare a unei politici
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prin mijloace violente, prin forţa armelor. Schimbă însă foarte multe lucruri în
interiorul acestui fenomen.
Acest concept a apărut ca o modalitate disproporţionată de a duce un război,
de a face o afacere dintr-un război, adică de a aduce profit, îndeosebi profit politic
(care, în esenţa lui, este o anticameră necesară a profitului economic), operând în
spaţiul militar, prin mijloace militare dar cu metode luate din economia flexibilă,
rapidă şi foarte eficientă, de tip B, prin exploatarea reţelei, adică a tehnologiei
informaţiei şi a înaltei tehnologii. Condiţia esenţială a unui astfel de război este
infodominarea. Unde nu există infodominare, nu există Război Bazat pe Reţea. Dar
infodominarea are, la rândul ei, diferite niveluri de realizare, de materializare, de
exprimare, de angajare şi de acţiune, date, într-o primă ipostază de ceea ce reprezintă
I2SR (Informaţie, Intelligence19, Supraveghere, Recunoaştere). Şi, mai mult, este
vorba de o infodominare în spaţiul militar, acolo unde, deocamdată, Forţele Armate
ale Statelor Unite nu au rival. Din păcate, confruntarea militară, pur militară, în
societatea de tip informaţional, în societatea cunoaşterii, devine ceea ce a devenit
geometria euclidiană în matematica de azi. Confruntare în exclusivitate de tip militar
nu mai există. Într-o societatea interdependenţei, a reţelei, adică a informaţiei în
timp real, totul se implică, într-o măsură mai mare sau mai mică, într-o confruntare
a cărei tipologie nu poate fi dată decât de tipul manevrei dominante care se poate
situa predominant în spaţiul politic, în spaţiul economic, în spaţiul militar, în spaţiul
informaţional, în spaţiul mediatic, în spaţiul cultural, în cel etnic, în cel religios,
precum şi în spaţiul cosmic şi geofizic, la intersecţia acestora sau chiar pe o mulţime
ce se defineşte pe reuniunea acestora.
În mod normal, RBR ar trebui să influenţeze toate operaţiile şi de multe ori chiar
le influenţează. Deşi se crede că SUA realizează deja, la nivel planetar, acel concept
fără de care nu este posibil RBR – infodominarea –, realitatea este că, deocamdată,
în spaţiul reţelelor informaţiei există o anumită ordine, dominată de marile corporaţii
gestionare de reţele, dar şi un haos care face imposibilă infodominarea. Organizaţiile
extremiste de toate felurile şi îndeosebi cele teroriste profită din plin de acest haos
din reţelele informaţionale şi îl folosesc pentru a realiza, la rândul lor, surprinderea
tactică, surprinderea acţională, ce capătă din ce în ce mai mult, mai ales după tragicele
evenimente de la 11 septembrie 2001, când teroriştii au lovit, arogant, simbolurile
Americii – complexul World Trade Center şi Pentagonul – valoarea surprinderii
strategice. Ceea ce nu mai poate fi posibil la nivelul unei confruntări între forţele
strategice ale ţărilor nucleare, unde, în orice moment, complexele de rachete strategice
sunt supravegheate şi monitorizate, devine o armă teribilă în mâna unor grupări care
sunt răspândite pretutindeni, şi pot lovi oricând, surprinzător, inteligent şi crud.
Armata României, potrivit prevederilor din Strategia de transformare, va
participa, în cadrul misiunilor militare de stabilitate, la următoarele tipuri de operaţii:
Intelligence reprezintă, de fapt, o instituţie. Este o instituţie a gestionarilor de informaţii, adică a tuturor serviciilor
care culeg, generează şi gestionează informaţia. Neexistând, în limba română, un echivalent al acestui termen,
preferăm să folosim termenul original.
19
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de impunere a păcii; de combatere a terorismului; de evacuare a necombatanţilor; de
demonstraţie de forţă; de anihilare a reţelelor de crimă organizată; în sprijinul păcii;
de sprijin acordat autorităţilor civile în situaţii de urgenţă; de asistenţă umanitară;
de alte tipuri, în funcţie de cerinţele efective ale procesului de stabilizare a situaţiei.
De unde rezultă că, de acum înainte, absolut toate operaţiile şi acţiunile, de
orice nivel ar fi, vor purta într-o formă sau alta, amprenta RBR.
6. RBR, provocările climatice şi geofizice şi operaţiile militare moderne
Mediul geofizic devine din ce în ce mai mult parte integrantă a mediului de
securitate. Acest lucru se datorează, pe de o parte, faptului că mediul geofizic este
foarte activ, încă necunoscut în întregime şi, deci, imprevizibil în ceea ce priveşte
dinamica provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor pe care acesta le prezintă
la tot pasul şi, pe de altă parte, efectelor extrem de nocive ale activităţii agresive
semnificative a omului faţă de ambient. Mai mult, există nu doar bănuieli, ci şi unele
dovezi potrivit cărora omul încearcă să folosească mediul climatic şi geofizic drept
armă într-un război care ar putea, în viitor, să capete şi o apreciabilă dimensiune
geofizică. În filosofia şi fizionomia RBR nu se poate să nu se aibă în vedere şi o
asemenea dimensiune.
6.1. Tipologia şi dinamica provocărilor climatice şi geofizice şi influenţa
lor asupra configuraţiei războiului modern
Provocările climatice şi geofizice se înscriu între cele mai complexe şi mai
dinamice. Asupra pământului şi asupra vieţii pe pământ există o permanentă situaţie
periculoasă intempestivă şi, adesea, ameninţătoare, deopotrivă cosmică, geofizică şi
climatică. Această situaţie se înscrie într-un spectru foarte larg de provocări, pericole
şi ameninţări dintre care cele mai importante ar putea fi:
De natură cosmică:
- radiaţia cosmică;
- radiaţia solară nocivă;
- căderi de meteoriţi;
- posibilitatea ciocnirii planetei cu unele corpuri cereşti;
- intensificarea ciclului solar;
- alte posibile pericole.
De natură geofizică:
- cutremure de pământ;
- erupţii vulcanice;
- mari scufundări de pământ datorită deplasării plăcilor tectonice;
- schimbări în ceea ce priveşte polaritatea;
- distrugerea accidentală, din cauze geofizice a resurselor energetice;
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- activarea unor componente ale solului sau subsolului şi apariţia unor efecte
distructive sau negative pentru viaţă;
- ale pericole şi ameninţări geofizice.
De natură climatică:
- uragane;
- mari inundaţii sau revărsări de ape;
- creşterea nivelului oceanelor, ca urmare a încălzirii planetei şi topirii calotelor
sau doar a unor părţi ale acestora;
- ploi torenţiale, ninsori abundente, avalanşe distrugătoare;
- modificări semnificative ale pânzei freatice;
Provocate de om:
- poluarea mediului;
- distrugerea stratului de ozon şi vulnerabilizarea ionosferei;
- distrugerea sau epuizarea resurselor energetice şi de materii prime;
- folosirea unor tehnologii pentru producerea unor fenomene geofizice
sau meteorologice voluntare distrugătoare, ca arme geofizice, biogenetice sau
meteorologice extrem de puternice, cu valoarea unor mijloace de distrugere în masă;
- folosirea nanotehnologiilor şi a altor procese pentru producere de arme letale
sau non-letale cu puteri excepţionale, întrucât acţionează prin intermediul modificării
nocive a mediului.
Dintre aceste teribile arme, ne vom referi, în mod special la două: arma
climatică şi arma nano-tehnologică.
Arma climatică
Sursa principală a schimbărilor climatice o reprezintă energia, mai exact,
acumulările masive şi intempestive de energie, precum şi schimbările bruşte ale
acesteia. Energia nu este doar un produs al schimbărilor climatice, ci şi o cauză a
acestora. De unde rezultă că, pentru a produce schimbările climatice dorite, omul are
nevoie de energie.
Cercetările în acest domeniu sunt numeroase, dar numai câteva ţări dispun
cu adevărat de o astfel de capacitate. Prea multe date nu se dau despre aşa ceva.
Atât pentru motivul că o astfel de tehnologie implică un anumit statut şi o anumită
responsabilitate, cât şi pentru faptul că, în anumite condiţii, poate deveni o armă
teribilă.
Există, desigur, câteva metode de a realiza o astfel de energie în măsură să
genereze ploi torenţiale, furtuni, uragane şi chiar schimbări climaterice mult mai
severe şi mai profunde.
Spre exemplu, Malaezia a semnat un contract cu o companie rusească
specializată în modificări meteo pentru a crea un uragan care să îndepărteze fumul de
deasupra oraşelor din această ţară, fără să distrugă nimic de pe teritoriu. Compania
rusă a dus la îndeplinire acest contract, iar cerul Malaeziei a devenit senin.
Exemplele de acest gen pot fi continuate. Dar există programe mult mai
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complexe, bănuite că ar avea ca obiectiv şi crearea unor modalităţi eficiente de
transformare a schimbărilor climatice într-o veritabilă armă. Unul dintre aceste
exemple îl reprezintă şi Programul HAARP (High Frequency Auroral Research
Program), finanţat de SUA cu 30 de milioane de dolari pe an. Este un program care
vizează cercetarea comportamentului ionosferei la bombardamentul cu radiaţii de
înaltă frecvenţă. La Gacona, în Alaska, au fost montate 40 de antene20 înalte de 24 de
metri, echipate cu emiţătoare de înaltă frecvenţă. Astfel, periodic, aceste emiţătoare
emit în ionosferă radiaţii de înaltă frecvenţă, în jur de 1,7 gigawaţi asemănătoare cu
radiaţia cosmică şi cu radiaţia solară. Zonele în care ajung aceste radiaţii se încălzesc
puternic, la câteva mii de grade, devenind un fel de cuptoare cu microunde, şi se
transformă într-un fel de lentile care reflectă unda (devenită undă de joasă frecvenţă,
cu o putere de pătrundere foarte mare în organismul omenesc, în scoarţa terestră, în
apa oceanelor) spre zonele în care se doreşte.
Aceste cercetări pot avea scopuri (şi efecte) foarte complexe. Nick Begich
arată că o astfel de invenţie „furnizează capacitatea de a trimite cantităţi enorme
de energie în atmosfera terestră în locuri strategice şi în a menţine această putere
la un asemenea nivel, mai ales dacă sunt utilizate pulsaţii cu repetiţii, de o manieră
mai precisă şi mai uşor de controlat decât prin tehnologia precedentă.”21 Se specifică, de
asemenea, că scopul este de a afla cum poate fi manipulată ionosfera de o manieră
mai eficientă decât o făcea, la vremea respectivă, Uniunea Sovietică. HAARP este
cel mai mare radiator ionosferic din lume, situat la o latitudine ideală pentru a pune
în practică invenţia lui Eastlund.22
Alte efecte posibile ale HAARP ar putea fi, potrivit acestei lucrări, şi
următoarele: crearea unor cutremure de pământ oriunde şi oricând;23 manipularea
fenomenelor meteo la nivelul planetei, schimbarea direcţiei acestora, ploaie, secetă;
destabilizarea rotaţiei pământului, pierderea de stabilitate; redirijarea curenţilor de
aer; amplificarea şi concentrarea luminii soarelui, denumită „Skybusting”.
Acest ultim procedeu ar putea afecta stratul de ozon, ceea ce ar însemna
facilitarea penetrării radiaţiei solare nocive pe suprafaţa pământului şi în consecinţă
distrugerea fiinţei umane.
Programul HAARP vizează, desigur, şi alte elemente decât cele care sunt
cuprinse în unele lucrări şi semnalate de modalităţi de folosire a armei climatice.
Programul prevede, după unele date, 360 astfel de antene, după altele, 180. Motoarele care le rotesc consumă în
jur de 90 de tone de motorină.
21
Nick Begich, Angels Don’t Play This HAARP, p. 28.
22
Nick Begich, Ibidem, p. 29.
23
În lucrarea lui Nick Begich se relatează cum a fost creat, accidental sau nu, un cutremur de pământ: „Inginerii au
încercat să plaseze într-o secţiune de 10-40 de kilometri din ionosferă un scut de telecomunicaţii de 350.000 de ace
de cupru pe orbită... În acest timp, un militar a expediat o bandă de file de cupru minuscule în ionosferă pe orbita
planetei pentru a reflecta undele radio şi a face recepţiile mai clare. A avut astfel loc astfel un cutremur de pământ în
Alaska de 8,5, iar Chile a pierdut o bună parte din coasta sa. Această bandă de file de cupru s-a interferat cu câmpul
magnetic al pământului.”
20
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Studierea comportamentului ionosferei (stratul care se întinde între 48 şi 600
km şi protejează pământul împotriva radiaţiei nocive cosmice şi solare) reprezintă
o activitate ştiinţifică de mare importanţă. Pământul este o planetă activă care, pe
de o parte, are o activitate geofizică intensă (cauza cutremurelor şi fenomenelor
meteo) şi, pe de altă parte, este supusă fenomenelor cosmice deosebite. Studierea
comportamentului ionosferei ajută, fără îndoială, la o mai bună cunoaştere a acestor
fenomene şi la elaborarea unor măsuri de protecţie a fiinţei şi a civilizaţiei umane.
Unda reflectată din ionosferă poate asigura, între altele:
- explorarea detaliată a scoarţei pământului;
- cunoaşterea din timp a fenomenelor care se produc la nivelul scoarţei
pământului şi în oceanul planetar;
- îmbunătăţirea sistemelor de comunicaţii;
- controlul armamentelor;
- supravegherea ionosferei şi protecţia acestui scut vital pentru viaţa pământului
şi a oamenilor etc.
Acest program poate contribui, de asemenea, la extinderea benefică a
conceptului NCO (Network Centric Operations), la asigurarea combaterii terorismului
şi a altor ameninţări asimetrice.
Nanotehnologia şi mediul
Nanotehnologia reprezintă una dintre priorităţile cercetării ştiinţifice din toate
ţările şi îndeosebi din Statele Unite. În viziunea americană, este vorba de o convergenţă
între Nanotehnologii, Biotehnologii, Tehnologii ale Informaţiei şi Ştiinţe Cognitive
(NBIC), dar prezentată şi sub acronimul BANG (bit, atom, neuron, genă). În anii
2003-2005, Iniţiativa Naţională pentru Nanotehnologii (INN) a primit, în SUA, un
buget de 2,4 miliarde dolari. Unul dintre obiectivele cercetării ştiinţifice americane în
acest domeniu (dar nu numai americane) este să realizeze maşini de mărimea celulei
umane. Directoarea de la Foresight Institute24, Christine Peterson, a prezentat, pe
la finele anului 2003, la Paris, o comunicare în legătură cu preocupările respectivei
fundaţii americane în domeniul nanotehnologiei. Foresight Institute a fost realizat pe
baza ideilor controversate25 ale cercetătorului Dr. K. Eric Drexler şi se ocupă, în mod
special, de nanotehnologia pe termen scurt (nanotuburi, nanomateriale etc.), intrate
deja în faza industrială, precum şi de nanotehnologii avansate (fabricare de materiale
şi produse cu o precizie atomică). Acestea din urmă reprezintă o prioritate pentru
respectivul institut.
Nanotehnologia este o expresie a noii revoluţii industriale, al cărei obiectiv îl
constituie controlul materiei la nivel molecular. Această viziune a lui Dr. Drexler şi
a Christinei Peterson deschide perspective extraordinare care se pot concretiza în:
producţie automatizată, personalizabilă, care consumă puţină energie şi nu produce
deşeuri; produse miniaturizate, implanturi corporale, noi materiale etc.
24
25

http://www.foresight.org/
Este vorba de controlul materiei la nivel celular şi molecular.
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Numeroşi oameni de ştiinţă, mai ales din Europa, se opun însă acestei viziuni,
întrucât, în opinia lor, manipularea materiei la nivelul atomului rupe legile fizicii,
poziţie cu care, evident, Foresight Institute nu este de acord. Dimpotrivă, propune
europenilor să-şi unească eforturile cu cele ale cercetătorilor americani pentru a
promova o cercetare responsabilă asupra nanotehnologiilor avansate.
Problema posibilităţii manipulării celulei rămâne însă deschisă. Ea a fost
pusă de mai multă vreme, încă de la apariţia ingineriei genetice şi de posibilitatea
intervenţiei omului la nivelul macromoleculei de ADN. Aplicarea ei fără discernământ
sau pentru crearea de noi componente ale armei biologice, înmormântată cândva în
laboratoarele de la Huston, ar putea avea consecinţe incalculabile asupra biosferei.
Manipularea moleculei, a atomului deschide însă perspective nebănuite. De
aici încolo, orice poate fi posibil...
Ce se înţelege, de fapt, prin nanotehnologii?
După Christine Peterson, acestea înseamnă: nanotehnologiile pe termen
scurt: orice tehnologie mai mică decât microtehnologiile (materiale noi, implanturi,
microparticule în industria cosmetică, de medicamente etc.); nanotehnologiile pe
termen mediu: orice tehnologie care permite un control la nivel molecular sau atomic
pentru a crea structuri moleculare fundamental noi; nanotehnologiile prospective:
tehnologii care permit crearea de nanomaşini cu o precizie atomică.
Nanotehnologiile nu constituie un sector integrat. Ele cer investiţii mari, de
ordinul a 20-30 milioane de dolari. California şi Texasul investesc în mod substanţial
în nanotehnologii. În Europa, cei mai mari investitori sunt Germania, Marea Britanie,
Franţa, Elveţia şi Suedia. Investesc şi alte ţări din Europa, dar mai puţin. În Asia,
China şi Japonia investesc foarte mult.
Cum pot fi fabricate maşini moleculare? Trebuie folosite legile chimiei, pentru
că altfel nu pot fi deplasaţi, depozitaţi, asociaţi atomii individuali. Controversa s-a
declanşat asupra unei întrebări care rezultă în mod firesc de aici: Este posibil să se
realizeze aşa ceva în cadrul legilor fizicii?
Dacă se va ajunge la un astfel de rezultat – spune Christine Peterson –,
consecinţele vor fi deosebite: reducerea considerabilă a costurilor directe de fabricaţie
industrială, a materiilor prime şi a eforturilor umane; reducerea semnificativă a
poluării, întrucât toţi atomii sunt sub control, iar din procesul de producţie rezultă mai
puţine deşeuri, acestea putând fi tratate; creşteri puternice la nivelul de complexitate
al mecanismelor (sisteme de arme, instrumentare medical, navete spaţiale etc.).
Se estimează că, în condiţiile unor investiţii corespunzătoare, se va ajunge
la capacitatea de a se lucra în mod curent cu nivelul molecular în 10-15 ani sau, în
condiţii normale, în 25 de ani. Dar, potrivit estimărilor acestui institut, beneficiile vor
fi considerabile, mai ales în domeniul medical şi în cel militar.
Cea mai complexă problemă care se poate pune în realizarea acestor proiecte
este cea a programelor. Actualele programe nu răspund cerinţelor de complexitate ale
acestui proiect. Nivelul lor trebuie să fie net superior celui existent în acest moment.
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Programele respective trebuie să răspundă la cel puţin trei cerinţe esenţiale: să
asigure conceperea şi realizarea maşinilor moleculare; să asigure controlul acestora;
să realizeze simularea (esenţială, spre exemplu, în domeniul armamentelor).
Există unele îndoieli în ceea ce priveşte realizarea şi funcţionarea acestor
maşini moleculare. Unii, între care şi Bill Joy, într-un articol, „Pentru ce viitorul
n-are nevoie de noi”26, şi Michael Crichton, autorul lucrării Jurassic Parc, în cartea
Prada, descriu posibila evoluţie spontană a unui nor de nanomaşini care se reproduc,
se adaptează mediului şi atacă oamenii pentru a se hrăni şi a se multiplica. Există şi
un raport asupra posibilelor consecinţe ale acestui proiect al Greanpeace din Anglia,
intitulat Future Technologies, Today’s Choices27.
Cele patru probleme citate cel mai adesea sunt următoarele:
- riscurile pentru mediu şi pentru sănătate legate de acumularea de particule;
- dificultatea de a proteja invenţiile în domenii noi şi dezacordurile asupra
brevetelor la nivel internaţional care pot crea stocuri abuzive sau războaie comerciale;
- fenomenul grey goo care constă în riscul sistemic pe care ar putea să-l prezinte
multiplicarea fără control a maşinilor moleculare capabile să se reproducă;
- controlul armamentelor.
Problema controlului armamentelor este deosebit de importantă. Cea mai mare
aparte a cercetării ştiinţifice în domeniul nanotehnologiilor este militară şi consistă
mai ales în crearea de noi arme. Aceste arme pot fi de distrugere în masă inteligente,
foarte greu de controlat, precum armele chimice şi biologice, dar mult mai letale.
Nanotehnologiile care vizează crearea maşinilor moleculare pot avea deci
consecinţe extrem de grave asupra mediului. Ele se concretizează deja în sisteme de
arme performante, sau în componente ale acestora, care pot fi folosite, prin strategii
ale Războiului Bazat pe Reţea, pentru distrugerea mediului într-o zonă de operaţii
sau anumită regiune. Cu atât mai mult cu cât, în timp, la nanotehnologii este posibil
să aibă acces şi teroriştii.
6.2. Operaţiile militare şi provocările climatice şi geofizice
În societatea viitorului, este posibil ca distincţia între război şi non-război să
fie din ce în ce mai greu de făcut. Războiul viitorului va fi considerat, din ce în
ce mai mult, ca o afacere. Principala preocupare a conducerilor politice, în ceea ce
priveşte războiul, va fi, probabil, stăpânirea conflictualităţii şi generarea unor sisteme
de securitate flexibile şi eficiente. Capacitatea de autodistrugere a lumii va spori
semnificativ, iar armele climatice, geofizice, biogenetice şi informaţionale vor face
parte, după toate aparenţele, din arsenalele acestui viitor complicat şi incert. În unele
faze ale războiului, se vor desfăşura doar operaţii mediatice, operaţii psihologice,
Wired, 2000, http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html
http://www.greenpeace.org.uk/ contentlookup.cfm?CFID=190973&CFTOKEN=43323225
20030721113521, iulie, 2003
26
27
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operaţii speciale, operaţii informaţionale sau operaţii cu un pronunţat caracter
economic, operaţii climatice şi geofizice, în timp ce în altele se vor declanşa operaţii
militare violente.
Provocările climatice şi geofizice se vor menţine într-un spectru foarte larg
şi s-ar putea ca, în viitor, să constituie chiar substanţa a cel puţin două tipuri de
confruntări: confruntările specifice competiţiei pentru informaţie, putere, influenţă,
resurse şi pieţe; confruntările impuse de modificările climei, de factorul cosmic şi de
activitatea geofizică.
Primele vor folosi arma climatică şi pe cea geofizică în cadrul unor confruntări
dintre diferitele entităţi, îndeosebi între cele globalizate, care vor alcătui un tot, şi
cele care se vor opune sau vor submina acest proces.
Următoarele presupun o solidarizare a fiinţelor umane pentru supravieţuire şi
apărarea ambientului. În acest caz, oamenii vor trebui să ajute natura, prin mijloace
climatice şi geofizice (produse chiar de ei) să se regleze, să facă faţă ameninţării
cosmice, ceea ce ar putea fi doar o utopie, dar multe dintre utopiile sau viziunile
ştiinţifico-fantastice de odinioară au devenit, în timp, realităţi.
„Concurenţa pentru resurse naturale, îndeosebi pentru apă, care va fi agravată
prin încălzirea dramatică din următoarele decenii va fi probabil o sursă de tulburări
suplimentare şi de mişcări migratoare în diferite regiuni ale lumii.”28
Este posibil ca, pe parcursul dezvoltării sale, societatea informaţională să
accentueze caracterul de integralitate al tuturor acţiunilor, iar distincţia civil-militar,
deşi poate că se va menţine o vreme, nu va mai avea mare importanţă. Operaţiile
se vor reconfigura semnificativ, fiind, deopotrivă, militare şi non-militare. Cele
non-militare constau dintr-un complex de acţiuni de mare amploare, care nu au
însă caracter militar, dar sunt desfăşurate de militari sau de militari şi civili, pentru
rezolvarea unor probleme în general urgente şi grave cu care se confruntă, la un
moment dat, societatea.
Cele mai importante dintre acestea ar putea fi: operaţii în urgenţe civile; operaţii
climatice; operaţii geofizice; operaţii de protecţie a populaţiei, infrastructurilor şi
patrimoniului în caz de calamităţi şi dezastre; operaţii antiepidemice.
Aceste tipuri de operaţii vor impune transformarea radicală a armatelor şi
alcătuirea unor structuri care să asigure o reacţie oportună a lumii împotriva noilor
tipuri de pericole şi ameninţări, printre care cele climatice şi cele geofizice vor juca
un rol foarte important.
Prezentm, în Schema nr. 1, modelul structural al RBR

www.ies-eu.org, L’Institute d’Etudes Stratégique de l’Union Européenne, UNE EUROPE SURE DANS UN
MONDE MEILLEURE, Stratégie européenne de Sécurité, 2003, p. 6.
28
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Schema nr. 1 Modelul structural al RBR

GRILA SENZORILOR
(I2SR)

GRILA COMANDĂ
CONTROL (C4)

Acest model structural este necesar ducerii Războiului Bazat pe Reţea,
constând din grilele de senzori, comandă şi control şi reţeaua platformelor de luptă.
Reţeaua de informaţii, computerele şi tehnologia de comunicaţii permite trecerea
unor mari cantităţi de date prin reţele interconectate şi interoperabile, asigurând
coloana vertebrală pentru senzori şi efectori. Grila senzorilor colectează date de la
senzori dispersaţi şi generează rapid informaţii în timp real a spaţiului de luptă care
este sincronizată la toate nivelurile de operaţii. Grila de angajare leagă impreuna
arme letale sau non-letale şi capitalizează aceste informaţii pentru a optimiza
angajarea puterii de foc, rezultând o concentrare pe acumularea de efecte şi nu prin
masarea de forţe.
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RĂZBOIUL ŞI DETERMINĂRILE SALE.
DEPLASAREA SPRE COGNITIV
Dr. Cezar COBUZ1

Résumé
La guerre n’est seulement une fatalité. Elle a certaines déterminations
qui viennent du mode de vie des hommes, de la société ou ils vivent, des
caractéristiques, des contradictions et de la conflictualité de ça. Si, au niveau
philosophique, on considère la différence, l’opposition et le conflit comme
le moteur du développement, au niveau de la société c’est l’intérêt celui qui
constitue le mobil de l’action, son moteur. Mais les intérêts des hommes et de
la communauté sont différents et se trouvent en toutes sortes de relations, en
commençant avec l’harmonie et en finissant par la guerre. La politique est
l’expression concentre de l’intérêt, ce qui transforme l’intérêt dans un système
de buts et an programmes politiques et en actions pour le mettre en œuvre. La
guerre c’est l’un de ces systèmes concentrés et concertés des actions.
Cuvinte-cheie : război, interes, determinări, politice, economice, sociale,
militare
1. Cauzalitatea războiului

C

arl von Clausewitz afirma că „Războiul este un act de violenţă care
trebuie să constrângă adversarul să execute voinţa noastră.“2 Scopul
acestei violenţe este acela de a-l dezarma pe inamic.
Singurul mijloc al războiului pentru a realiza scopurile politice este lupta.
Războiul este tot ce se raportează la forţe armate, adică la crearea, pregătirea,
întreţinerea şi folosirea lor. Lupta, în război, nu este un fapt singular, ci un ansamblu
compus din mai multe părţi, care se disting unele după subiect altele după obiect.
Subiectul este constituit din structura forţelor, obiectul din scopul luptei. Toate acestea
1
2

Doctor în ştiinţe militare şi informaţii al Universităţii Naţionale d e Apărare „Carol I”
von Clausewitz, Carl, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982, p. 816.
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alcătuiesc ceea ce se numeşte angajament sau angajare. Întrebuinţarea forţelor nu
este nimic altceva decât organizarea unui anumit număr de angajări directe sau
indirecte. Scopul angajării, în război, este distrugerea forţelor inamicului. Este însă
posibil ca, în anumite războaie, distrugerea forţelor inamice să nu fie considerată
absolut necesară. De altfel, distrugerea forţelor nu este decât un mijloc pentru a atinge
obiectivul politic. Acesta poate fi atins şi prin alte mijloace, cum ar fi demonstraţia
de forţă, punerea inamicului în faţa unui fapt împlinit etc. Acolo unde inamicul este
slab, în cazul unui angajament, acesta va ceda înainte de a-i fi distrusă armata.
1.1. Cauze generale şi cauze specifice
Războiul este un fenomen social complex, un fenomen-limită. El ţine de o
esenţă socială care conţine confruntarea. Desigur, nu orice confruntare este război,
dar orice război este o confruntare, şi anume, o confruntare armată violentă. Războiul
este o realitate a tuturor timpurilor, o rezultantă a cumulării unor tensiuni pe o serie
de vectori politici, economici, sociali, ideologici, psihologici şi chiar culturali. În
ultimă instanţă, războiul este un act de voinţă politică, adică un instrument violent
al politicii.
În cazul originii războaielor, a cauzelor care le produc, a raţiunilor care le
perpetuează, a formelor de manifestare şi de reproducere, a sistemelor generative şi
a consecinţelor nu există explicaţii categorice, universal valabile.
Cauzele războiului sunt mereu aceleaşi şi, de fiecare dată, altele. Acestea
sunt mereu aceleaşi, întrucât războiul izbucneşte totdeauna atunci când şi acolo
unde dialogul încetează, este nedorit sau reprimat, locul lui fiind luat de politica de
forţă sau de ripostă şi mereu altele, întrucât subiectul şi obiectul unui dialog sunt, de
fiecare dată, diferite. Oamenii şi entităţile umane au foarte multe de împărţit: teritorii,
resurse, mentalităţi, influenţe şi, mai ales, putere. Puterea este motivul esenţial şi
permanent al conflictului armat. Războiul este un neîntrerupt lanţ de bătălii pentru
resurse, teritorii şi putere.
Factorii generatori de războaie, mai exact de interese conflictuale ce se
concentrează în politici conflictuale ce pot decide declanşarea unor războaie, sunt
numeroşi şi, în viitor, ar putea fi şi mai numeroşi. Pentru că mediul de viaţă al
oamenilor creşte în complexitate, iar provocările, pericolele şi ameninţările generate
sau adăpostite de acestea proliferează şi se diversifică, în timp ce vulnerabilităţile
societăţii omeneşti, în pofida efortului oamenilor de a le reduce, se complică, se
diversifică şi se multiplică.
Specialiştii militari autohtoni susţin că principalele categorii de situaţii, de
stări şi de evoluţii ce se pot constitui în cauze pentru declanşarea războaielor sunt:
insuficienţele previzibile sau imprevizibile ale mediului de viaţă al oamenilor şi
complicarea periculoasă a acestuia; anumite evoluţii imprevizibile şi chiar haotice
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ale efectului sau efectelor de reţea; efectele negative imprevizibile ale globalizării;
recrudescenţa, de o manieră imprevizibilă, a spiritului comunitar identitar;
accentuarea periculoasă a decalajelor dintre lumea bogată şi lumea săracă; alienarea
şi înstrăinarea.
În dinamica situaţiilor enumerate mai sus, se află sau este posibil să se afle
şi acei factori care pot genera perturbaţii şi chiar disfuncţii semnificative ce pot
frâna fenomenul războiului sau anumite etape ale lui. Unii dintre aceşti factori pot
obliga războiul să evolueze şi în alţi parametri decât cei cunoscuţi până acum şi
chiar să-l determine să-şi canalizeze forţa şi energia în folosul întregii omeniri şi nu
doar al unora sau al altora dintre comunităţi. Desigur, vremurile acelea sunt foarte
îndepărtate, dar de aici nu rezultă neapărat că nu există şi o astfel de perspectivă.
Totuşi, războiul a rămas una dintre constantele limitativ-superioare ale
conflictualităţii omeneşti. Esenţa lui nu s-a schimbat de-a lungul mileniilor, iar
principiile lui sunt cam aceleaşi. E drept, războiul, ca fenomen social-politic, a mai
crescut sau a mai scăzut în intensitate, în funcţie de caracteristicile epocilor pe care
le-a străbătut, de condiţiile specifice şi, evident, de variaţia condiţiilor iniţiale care au
stat şi stau la baza lui, dar, el, ca fenomen şi ca esenţă, a rămas acelaşi.
1.2. Relaţia cauză-efect în fenomenologia războiului.
Războiul este o acţiune umană conştientă. După teoreticianul şi strategul prusac
Carl von Clausewitz există două motivaţii care împing oamenii să se confrunte:
sentimentul de ostilitate şi intenţia ostilă. În oricare război trebuie să existe această
intenţionalitate, ura nefiind suficientă. Războiul este un act intenţionat de violenţă,
determinat de un interes, este un act politic şi nu există limite în manifestarea
acestuia. Fiecare dintre adversari caută să impună celuilalt legea sa. Aceasta duce la
acţiuni extreme.
Războiul ca instrument al politicii se prezintă ca o serie de acte, de pulsaţii ale
violenţei şi durează suficient de mult pentru a-i fi influenţat cursul de o inteligenţă
superioară. Dacă războiul răspunde unui proiect politic, este normal ca motivul
politic care l-a generat să rămână prima şi suprema consideraţie care-i dirijează
conduita. Politica pătrunde astfel în orice acţiune militară, exercită asupra ei o
influenţă continuă.
Scopul războiului este nimicirea forţelor armate ale inamicului3. Pentru
aceasta, este necesar, cel puţin în teorie, să se creeze cea mai dificilă situaţie posibilă.
Dar, la rândul lui, şi inamicul îşi propune acelaşi obiectiv. Pentru atingerea scopului
este necesară evaluarea capacităţii de luptă a adversarului şi concentrarea efortului la
locul oportun, în momentul potrivit şi cu forţe corespunzătoare. Evaluarea capacităţii
de luptă a adversarului presupune, pe de o parte, evaluarea mijloacelor sale şi, pe de
În războiul din Irak din martie-aprilie 2003, unul dintre scopurile declarate ale confruntării a fost dezarmarea (prin
violenţă) Irakului şi înlăturarea de la putere a regimului dictatorial al lui Saddam Hussein.
3
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altă parte evaluarea voinţei sale. Efectul se defineşte ca eveniment condiţionat, cauzat
de un alt eveniment condiţionat sau ca urmare a unuia sau mai multor evenimente
care-l preced şi care-l generează4.
Relaţia cauză-efect a stat atât în atenţia teoreticienilor militari cât şi în atenţia
gânditorilor şi filosofilor. Relaţia cauză-efect este fundamentală în orice acţiune şi
cu atât mai mult în război - cea mai complexă şi cea mai dramatică dintre acţiunile
umane.
Conceptul de efect nu poate fi disociat de acţiunea umană. Nu există cauză
fără efect şi nici efect fără cauză. Efectul5 este un punct dintr-o evoluţie, un rezultat,
o stare, o impresie, o consecinţă, o urmare, o desfăşurare mai mult sau mai puţin
previzibilă. De regulă, nu punem efectul înaintea cauzei, dar nici nu-l putem rupe de
cauza care l-a generat.
În cazul operaţiei bazate pe efecte teoreticienii militari consideră că printre
categoriile de efecte care o justifică sunt următoarele: efectele planificate, dar şi cele
neplanificate, efectele principale şi secundare; efectele colaterale; efectele spontane;
efectele previzibile; efectele imprevizibile; efectele paradoxale; efectele complexe.
După forma de manifestare, efectele ar putea fi situate în patru categorii
principale: efecte relativ singulare; efecte irepetabile; efecte multiple şi efecte
reproductive.
După modul de manifestare, de multiplicare şi de dezvoltare, efectele sunt: efecte
în lanţurile lineare sau cu bifurcaţii; efecte în cascadă; efecte haotice.
Există, desigur, şi alte categorii de efecte. Important este ca ele să fie, pe cât
posibil, anticipate, identificate, evaluate şi modelate.
Trăim într-o lume a cauzelor şi a efectelor, a lanţurilor cauză-efect. „De-a
lungul istoriei, şefii militari şi planificatorii competenţi au încercat să conceapă şi să
execute campanii bazate pe efecte.”6
Problematica operaţiei pe bază de efecte (EBO) sau a operaţiei abordată
pe bază de efecte (EBAO) este foarte complexă, cu aspecte mult prea simple sau,
dimpotrivă, mult prea complicate, greu de înţeles7. Este vorba de efectul planificat,
de efectul dorit, urmărit şi valorificat, dar şi de efectul produs, de efectul rezultat,
de efectul neplanificat dar realizat, cu toate urmările şi desfăşurările posibile, de la
cele dorite, la cele nedorite, de la cele esenţiale, le cele colaterale. Observăm astfel
Gheorghe, Văduva, Aspecte militare ale abordării operaţiei pe bază de efecte, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007.
p. 9.
5
EFÉCT, efecte, s.n. 1. Fenomen care rezultă în mod necesar dintr-o anumită cauză, fiind într-o legătură
indestructibilă cu aceasta; rezultat, urmare, consecinţă. ♢ Expr. A-şi face efectul = a da un anumit rezultat, a avea
consecinţa scontată. 2. Impresie produsă de cineva sau de ceva asupra cuiva. ♢ Loc. adj. De efect = care atrage
atenţia, care produce o impresie puternică. ♢ Loc. vb. A face efect = a impresiona. ♢ (În sintagma) Efect sonor
= efect produs prin mijloace electroacustice sau electronice sugerând ascultătorului senzaţia unui sunet real sau
oferindu-i sonorităţi inedite. 3. (Concr.; la pl.) Bunuri mobile. ♦ Îmbrăcăminte militară, echipament. 4. (La pl.) Valori
negociabile (emise de stat), hârtii de valoare. Efecte de comerţ. Efecte publice. – Din lat. effectus (cu sensurile fr.
effet) Sursa: DEX
6
Apud, Linde şi ceilalţi, „New Perspectives”.
7
Gheorghe, Văduva, Aspecte militare ale abordării operaţiei pe bază de efecte, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2007
4
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că în arta războiului absolutul de tip matematic nu există. Încă de la început, există
posibilităţi şi probabilităţi. O astfel de afirmaţie relansează studierea războiului ca
fenomen complex condiţionat şi, în consecinţă, folosirea lui cu multă prudenţă,
întrucât, ca orice fenomen care se supune probabilităţilor condiţionate, nu poate fi în
întregime controlat, ci doar analizat.
Război înseamnă punerea în aplicare a unei decizii politice prin mijlocirea
armelor. Dar modul de punere în aplicare este flexibil. Un comandant abil, atunci
când scopurile politice ale războiului permit acest lucru, evită bătălia şi caută să
realizeze obiectivul războiului fără costuri şi pierderi de vieţi. Este o întoarcere la
arta lui Sun Tzî care considera, între altele, că adevărata artă a războiului constă
în obţinerea victoriei fără luptă. Pentru evitarea luptei se folosesc mijloace (de
regulă, politice, dar nu numai) care să ducă la separarea inamicului de aliaţii săi, de
câştigarea de partea proprie a unor noi aliaţi. Aceste acţiuni fac parte din aşa-numita
strategie a faptului împlinit. Un alt mijloc este acela de a-l determina pe inamic să-şi
sporească cheltuielile şi să-şi epuizeze resursele.
Clausewitz arată şi modalităţile în care poate fi determinat inamicul să-şi
sporească cheltuielile şi să-şi epuizeze resursele. Acestea sunt: a-i distruge o parte
din armată şi a-i cuceri o parte din teritoriu; a-i ocupa teritoriul, dar nu pentru a-l
păstra, ci pentru a-l devasta, a-i afecta economia, a-i produce pierderi; a-l uza.
Această modalitate – uzura inamicului –, care se va concretiza în arta militară în
ceea ce se numeşte război de uzură sau de atriţie, este definită de Clausewitz ca o
luptă care implică o epuizare graduală a forţelor fizice şi psihice şi a voinţei pe toată
durata acţiunii. Acest lucru se realizează nu prin lupte cu obiective pozitive, adică
ofensive, ci printr-o simplă rezistenţă. Sau prin acţiuni numeroase, felurite, dar cu
obiective limitate şi foarte diversificate, dar integrate unui concept unitar. Aceasta
asigură utilizarea mai bună a mijloacelor, economisirea lor şi uzura accentuată a
celor ale inamicului.
Până unde se poate merge oare cu o astfel de strategie? Prin fiecare acţiune
din timpul strategiei de uzură se urmăreşte distrugerea forţelor inamicului până
în acel punct în care inamicul să cedeze. Este şi un mod tradiţional american de
a duce războiul. Acest lucru se poate realiza printr-o singură acţiune sau printr-o
succesiune de acţiuni. Este de preferat succesiunea de acţiuni. Acţiunea negativă –
adică apărarea – oferă prilejul ca, în timp, forţele inamicului să fie aduse în acea stare
din care nu mai pot continua acţiunea pozitivă, deci ofensiva, raportul de forţe se va
contrabalansa şi astfel cel din apărare va putea trece la acţiuni ofensive. Strategia de
uzură se foloseşte de cel slab pentru a rezista împotriva celui puternic.
Eficacitatea nu constă totuşi în mijloace, ci în finalităţi, în rezultate. Distrugerea
forţelor inamice nu înseamnă doar distrugerea fizică, ci şi morală. Elementul moral
este cel mai fluid. El se află peste tot şi, de cele mai multe ori, nu supravieţuieşte
distrugerii fizice.
Atmosfera războiului cuprinde patru elemente esenţiale: primejdia, efortul
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fizic, incertitudinea şi hazardul. Pentru a le stăpâni este nevoie de tărie de caracter
şi de o mare capacitate de înţelegere, adică de energie, fermitate, forţă de caracter
şi spirit mobil. Dacă, spre exemplu, inamicul rezistă două ore, în loc de patru, acest
lucru exercită o mare presiune asupra comandantului nu atât în mod direct, cât mai
ales prin efectele asupra combatanţilor, prin influenţa pe care o are asupra acestora.
Pentru a asigura eficacitatea unei acţiuni comandanţii trebuie să înţeleagă
rezultatul aşteptat sau dorit.
În acest sens aceştia trebuie să asigure: definirea rezultatului dorit; evaluarea
şanselor de a-l obţine, în funcţie de anumite acţiuni; evaluarea şanselor de a avea în
vedere factori perturbatori, independenţi de voinţa noastră, care împiedică realizarea
efectului dorit; evaluarea avantajelor tuturor posibilităţilor rezultatelor unei acţiuni;
verificarea posibilităţii de a izola rezultatul dorit de alte rezultate probabile, unele
dorite sau acceptabile, altele indezirabile; crearea planificată a unor circumstanţe ale
acţiunii din care să rezulte efectul dorit.
În concepţia specialiştilor militari authtoni, EBO depinde de8:

distincţia dintre produs şi rezultate;

cunoaşterea foarte precisă a raporturilor între produse şi rezultate în aşa
fel încât să fie posibilă probabilitatea obţinerii rezultatului dorit;

obţinerea unui produs care să declanşeze cascada de evenimente care să
ducă la rezultatul (efectul) dorit.
Evident, aceste condiţii nu sunt specific militare. Ele ţin, în general, de orice
acţiune umană planificată. O acţiune calculată reuşită trebuie să producă un rezultate
dorit şi să nu genereze efecte nedorite.
Între acţiunea calculată şi efectele acesteia există o strânsă legătură. Astfel, efectele
dorite şi prevăzute rezultă din acţiunea dusă cu scopul de a obţine anumite rezultate,
dar fără consecinţe indezirabile. În urma oricărei acţiuni rezultă şi efecte nedorite (în
general, imprevizibile).
În concluzie se poate afirma că EBO nu este o simplă operaţie, ci un alt mod
de a concepe, cunoaşte, elabora, planifica şi integra acţiunea militară şi civil-militară,
în funcţie de dinamica spaţiului luptei şi de variaţia condiţiilor concrete, atât a celor
iniţiale, cât şi a celor actuale şi viitoare.
2. Determinări ale războiului
Războiul este un fenomen extrem de complex, având numeroase determinări.
Multiplele determinări – obiective şi subiective, materiale, sociale, politice,
psihologice, culturale etc. – conturează o schimbare radicală a fizionomiei războiului,
cu impact considerabil în sferele conducerii şi acţiunii militare.
Văduva, Gheorghe, Aspecte militare ale abordării operaţiei pe bază de efecte, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, pp. 62, 63.
8
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2.1. Determinări politice
Războiul este mai mult decât continuarea politicii prin alte mijloace. Acesta este
instrumentul politicii, este politica însăşi. De fapt războiul nu este doar o continuare a
politicii, ci sfârşitul politicii. Adică acolo unde nu a reuşit politica, începe războiului
(înţeles ca luptă armată, ca sistem de acţiuni armate, violente, distrugătoare, pentru
că, de fapt, celelalte componente ale războiului sunt în permanenţă fie activate, fie
în stand by).
Dar războiul face parte nemijlocită din politică, este braţul ei înarmat. După
cum se ştie interesul este imboldul acţiunii, motivul acţiunii, iar politica nu este
altceva decât o expresie a interesului.
De regulă, interesul determină acţiunea nu printr-o relaţie directă, ci mediat,
adică printr-un proiect care, de regulă, este un proiect politic.
Deci politicul transformă, mai exact, metamorfozează, transpune interesul în
acţiune.
Pentru orice ţară, pentru orice entitate de pe mapamond, interesul naţional
general se prezintă, în principiu, astfel9:
- interese vitale: păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, sociale, culturale,
politice şi economice; asigurarea securităţii naţionale; asigurarea capacităţii de
supravieţuire în caz de război şi în alte situaţii-limită; prevenirea războiului (sau
folosirea lui ca modalitate de rezolvare a unor probleme vitale);
- interese importante: dezvoltarea economică, asigurarea unui potenţial
economic, politic, social şi demografic care să permită o politică pozitivă, eficientă şi
benefică; securitatea economică, socială, militară; siguranţa cetăţeanului, societăţii
şi instituţiilor; bunăstarea populaţiei, stabilitatea şi capacitatea de regenerare a forţei
economice, demografice, intelectuale şi morale; sistem educaţional competitiv,
rezistent la perturbaţii şi receptiv la modernizări;
- interese comune: armonizarea activităţilor economice cu cele sociale,
legislative, politice şi culturale; participarea la asigurarea securităţii şi stabilităţii
zonale; locuri de muncă, protecţie socială, asigurarea respectării concrete a drepturilor
omului; facilitări în sistemul educaţional, în accesul la cultură;
- interese conjuncturale: avantaje economice, politice, sociale, culturale, în
funcţie de evoluţia evenimentelor în plan global şi regional; obţinerea şi menţinerea
unor noi garanţii de securitate; obţinerea unor avantaje temporare pentru populaţie,
instituţii etc.; valorificarea unor conjuncturi favorabile cetăţeanului şi instituţiilor.
Determinările politice ale războiului sunt esenţiale. Principiile acestui proces
complex se rezumă la: principiul condiţionării politice, principiul interdependenţei
active, principiul expertizei.
Analiza oricărei situaţii în care este vorba de determinarea politică a războiului
Văduva, Gheorghe, Războiul viitorului, Viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, 2004, p. 87-88.
9
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sau atitudinii strategice porneşte de la aceste principii şi conduce la aceste principii.
Zbigniew Brzezinski scrie, spre exemplu, că, pe termen scurt, interesul Statelor
Unite este să păstreze şi să consolideze pluralismul geopolitic pe harta Eurasiei. Pe
termen mediu, americanii caută parteneri care să-i ajute să edifice în zonă un sistem
de securitate. Pe termen lung, americanii doresc să creeze în Eurasia un nucleu de
responsabilitate politică, conceptul geopolitic la care se referă Zbigniew Brzezinski
fiind o magistrală sinteză asupra politicii mondiale, adică un pilon în jurul căruia se
poate structura sau destructura filosofia războiului viitor.
Pe termen mediu, americanii caută parteneri care să-i ajute să edifice în zonă
un sistem de securitate. Pe termen lung, americanii doresc să creeze în Eurasia un
nucleu de responsabilitate politică, conceptul geopolitic la care se referă Zbigniew
Brzezinski fiind o magistrală sinteză asupra politicii mondiale, adică un pilon în
jurul căruia se poate structura sau destructura filosofia războiului viitor. Americanii
au însă şi alte interese, cum ar fi, spre exemplu, cele legate de zona Pacificului sau
de cea a Oceanului Arctic.
2.2. Determinări economice
Nu se poate declanşa un război, dacă nu există posibilităţi de sustenabilitate
în teatru. Statul care este ameninţat cu războiul (fie pentru deblocarea unei situaţii
strategice, fie pentru a i se impune un anumit tip de comportament) nu poate
accepta confruntarea armată – ca formă ultimă a războiului –, dacă nu dispune de
un potenţial economic suficient cel puţin pentru a pune în operă ceea ce se numeşte
descurajarea de la mic la mare. Fără un astfel de potenţial (care înseamnă resurse
umane şi materiale, potenţial tehnologic etc.) şi fără strategii asimetrice bine puse la
punct, angajarea confruntării armate (dar nu numai armate), în condiţiile decalajelor
tehnologice militare imense, înseamnă sinucidere curată.
În 1950, Paul Rassinier, sesizează, într-un articol intitulat „Aux frontières de la
désespérance” publicat în revista Défense de l’Homme, nr. 26, noiembrie 1950, la pp.
13-17, frustrările statului, atât în ceea ce priveşte deficitul bugetar, cât şi condiţiile
concrete în care evoluează economia, lipsită din ce în ce mai mult de pieţe externe
şi cu cele interne suprasaturate10. Este foarte posibil ca, în aceste condiţii, economia
să apeleze la presiuni de altă natură decât cele ale războiului economic (politice,
diplomatice, ale ameninţării cu forţa şi chiar la cele militare), pentru a se impune şi
a-şi realiza acel optim necesar.
În opinia specialiştilor militari, economia condiţionează complex filozofia
şi fizionomia războiului, atât direct, implicit, cât şi mediat, prin mijlocirea politicii
şi tehnologiei, pe următoarele coordonate: ca factor de potenţial; ca posibilitate de
susţinere în teatru; ca potenţial financiar şi tehnologic; ca dinamică a unor proiecte
viitoare de resurse şi de potenţial; ca generator de concurenţă, tensiuni şi conflicte.
10

http://www.abbc.com/aaargh/fran/archRassi/prddh/prddh8.html.
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Nu se poate declanşa un război, dacă nu există posibilităţi de sustenabilitate în
teatru. Statul care este ameninţat cu războiul nu poate accepta confruntare armată –
ca formă ultimă a războiului –, dacă nu dispune de un potenţial economic suficient
cel puţin pentru a se pune în operă ceea ce se numeşte descurajarea de la mic la mare.
Fără un astfel de potenţial angajarea confruntării armate (dar nu numai armate), în
condiţiile decalajelor tehnologice militare imense înseamnă sinucidere curată.
Aproape orice război de pe lumea aceasta are şi obiective economice. În
esenţa oricărei politici (iar războiul este un mijloc al politicii) se află determinări
economice.
Referindu-se la bătălia pentru Eurasia, Zbigniew Brzezinski notează, în
Marele eşichier, că geostrategia actuală în Eurasia se sprijină pe cinci actori şi cinci
pivoţi importanţi. Cei cinci actori sunt: Rusia, China, India, Germania şi Franţa. Cei
cinci pivoţi sunt: Ucraina, Azerbaidjanul, Turcia, Iranul şi Coreea de Sud. Actorii
geopolitici sunt cei care au capacitatea de a-şi exercita influenţa dincolo de frontierele
proprii, iar pivoţi geostrategici, acele state care au o poziţie importantă. Cele scrise
de Brzezinski cu ani în urmă nu şi-au pierdu actualitatea. Le amintim aici, pentru
a nu uita că o mare putere nu se îndepărtează niciodată de zona interesului viat, iar
aceasta, inclusiv pentru ea, devine flexibilă, dar nu neglijată.
Toate aceste consideraţii vizează controlul resurselor şi accesul la principalul
foaier energetic al planetei care se află pe acest continent. Economia condiţionează
complex filozofia şi fizionomia războiului, atât direct, implicit, cât şi mediat, prin
mijlocirea politicii şi tehnologiei.
Aspectele economice au deci un rol important în configurarea războaielor.
Totuşi, în ultima parte a secolului al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea,
se pare că războaiele şi conflictele care s-au derulat în acest interval de timp nu au
avut o motivaţie economică, ci una geostrategică sau preponderent politică, vizând
îndeosebi descurajarea crizelor şi conflictelor, modelarea unui mediu stabil de
securitate şi instaurarea unei noi ordini internaţionale. Fukuyama scrie că „ există şi
alte aspecte ale motivaţiei umane, care nu au nici o legătură cu economia şi în care
îşi au originea discontinuităţile istoriei – majoritatea războaielor, erupţiile bruşte ale
pasiunilor religioase,
ideologice sau naţionaliste, care au dus la fenomene ca Hitler
11
şi Khomeini.“ Totuşi, la o analiză profundă, se poate constata că, într-o formă sau
alta, factorul economic este prezent în determinarea războiului.
Aspectele economice au deci un rol important în configurarea războaielor.
Totuşi, în ultima parte a secolului al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, se
pare că războaiele şi conflictele care s-au derulat în acest interval de timp nu au avut
o motivaţie economică (cel puţin, aparent), ci una geostrategică sau preponderent
politică, vizând îndeosebi descurajarea crizelor şi conflictelor, modelarea unui mediu
stabil de securitate şi instaurarea unei noi ordini internaţionale.
Fukuyama scrie că „există şi alte aspecte ale motivaţiei umane, care nu
11

Fukuyama, Francis, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura Paideia, p.139

110

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
au nici o legătură cu economia şi în care îşi au originea discontinuităţile istoriei
– majoritatea războaielor, erupţiile bruşte ale pasiunilor religioase, ideologice sau
naţionaliste, care au dus la fenomene ca Hitler şi Khomeini.“12 Totuşi, la o analiză
profundă, se poate constata că, într-o formă sau alta, factorul economic este prezent
în determinarea războiului.
2.3. Determinări sociale, psihologice, informaţionale, militare
Determinări sociale ale războiului
Deşi este un fenomen social, războiul are cea mai redusă audienţă dintre toate
fenomenele şi procesele sociale. Societatea respinge războiul. Oamenii consideră că
războiul este un fenomen negativ, cu implicaţii grave în domeniul social. Percepţia
negativă a populaţiei şi societăţii civile asupra războiului s-a accentuat de-a lungul
timpurilor. Războiul este un produs al unui dezechilibru ajuns în faza de conflict, dar
el nu reprezintă o soluţie definitivă pentru restabilirea echilibrului, ci doar o soluţie
violentă, cu costuri foarte mari, cu multe riscuri şi cu o mulţime de efecte.
În toate timpurile, războiul a fost nepopular. Chiar şi în situaţia războaielor de
eliberare, lupta armată, deşi era, poate, unica modalitate de obţinere (prin forţă) a
dreptului la libertate, nu a fost agreată, ci doar suportată ca necesitate.
Există un paradox: pe de o parte, războiul este respins de societate ca modalitate
de soluţionare a problemelor sociale complexe şi, pe de altă parte, acest fenomen are
determinări sociale precise, rezultate tocmai din evoluţia spre conflict a unor tensiuni
de altminteri fireşti în dinamica socială. Există cel puţin două tipuri de determinări
sociale. Unele sunt de natură generală, fac parte din conflictualitatea socială, altele
sunt specifice pentru fiecare tip de război.
Cele de natură generală se referă la: creşterea tensiunilor sociale generatoare
de crize şi conflicte; apariţia unor interese care opun categoric o entitate altei entităţi
(îndeosebi state, grupuri de state, alianţe, dar şi entităţi non-statale, transfrontaliere,
în reţea etc.); apariţia şi proliferarea, în anumite medii sociale, a unui spirit
revanşard, justiţiar şi războinic. Cele specifice sunt, în general, punctuale şi se referă
la: extinderea a ceea ce entitatea respectivă consideră a fi spaţiu vital; inducerea şi
proliferarea unui spirit punitiv sau de revanşă; interese economice cu determinări
şi localizări în mediul social. Aceste determinări nu explică decât în mică măsură
fenomenul război. Faptul că războiul a fost şi a rămas specific societăţii omeneşti are
o determinare intrinsecă, fiind condiţionat de sistem.
Mediul social nu este însă omogen şi nici imuabil. El variază, în raport cu
determinările economice, politice, informaţionale, în jurul unor repere culturale
trainice, adică în sistemul unor valori care a constituit dintotdeauna osatura şi, deci,
structura sa de forţă şi de rezistenţă.
12

Fukuyama, Francis, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura Paideia, p.139.
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Determinări psihologice ale războiului
Teoreticienii militari au sesizat complexitatea războiului modern, necesitatea
ca acesta să fie sustinut prin folosirea tuturor resurselor umane şi în consecinţă, au
pledat pentru lărgirea ariei de preocupari în domeniul războiului psihologic, depăşind
conceptul clausewitzian al acestuia. Războiul psihologic este un termen nou pentru
un concept foarte vechi. În război elementul psihologic este prezent pretutindeni.
Focul ucide dar în acelaşi timp paralizează, deformează şi distruge rezistenţa
psihică a inamicului. În acelaşi mod manevra face posibilă inducerea în eroare şi
producerea panicii în rândurile adversarului.
Razboiul psihologic trebuie să vizeze şi menţinerea unui moral ridicat în
rândurile trupelor proprii cât şi contracararea acţiunilor psihologice ale inamicului.
Determinări informaţionale ale războiului
Informaţiile ocupă un loc important în ducerea războiului la toate nivelele.
Informaţiile nu înlătură incertitudinea ci doar înlătură o anumită nedeterminare.
Mai mult informaţiile sunt variabile aleatoare care pot schimba oricând cursul
evenimentelor. Legătura dintre informaţii şi strategia militară este atât de importantă
încât în momentul de faţă s-a ajuns la elaborarea unor strategii informaţionale.
În război informaţia este prezentă atât sub formă de matrie brută cât şi ca
materie transformată rezultată în urma procesului de prelucrare a acesteia.
După cum afirmă specialiştii militari, în răzoi cheia supremaţiei va consta în
asigurarea trupelor proprii cu informaţii operative şi veridice.
În război datele şi informaţiile reprezintă o componentă importantă a capacităţii
operaţionale, în funcţie de care se proiectează acţiunile militare, acţionându-se prioritar
pentru: stabilirea nevoii de informaţii, dirijarea unitară a efortului pentru căutarea,
prelucrarea, valorificarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor necesare planificării
strategice şi desfăşurării integrate a acţiunii militare, conducerea centralizată a
procesului şi crearea condiţiilor optime pentru utilizarea descentralizată, specifică
a datelor şi informaţiilor; procurarea şi transmiterea datelor, în timp real, prin toate
sursele şi în orice condiţii ale confruntării, astfel încât, pe tot parcursul acţiunii, să se
realizeze şi să se menţină supremaţia informaţională; managementul, pe cât posibil
automatizat, al datelor şi produselor informative, în ritm rapid, prin diferite mijloace
şi procedee, în volumul, forma şi locul cele mai adecvate utilizatorilor.
Determinări militare ale războiului
Componenta militară este una cea mai importantă componentă a războiului
deoarece structurile de tip militar apelează la lupta armată pentru realizarea scopurilor
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propuse, iar lupta armată are un caracterul distructiv cel mai mare între toate formele
de manifestare a războiului.
Întrucât armamentul şi mijloacele de lovire au atins un nivel de evoluţie
nebănuit de periculos, armele devin din ce în ce mai mult un factor cu rol de frânare,
de descurajare a luptei armate.
În opinia teoreticienilor militari, în momentul de faţă lupta armată este
percepută, explicată şi întreţinută din trei perspective: perspectiva tehnologică;
perspectiva reacţiei sau acţiunii necesare; perspectiva teroristă.
Unele doctrine politice privesc lupta armată ca singura modalitate eficientă de
realizare a scopurilor şi obiectivelor etnice, religioase sau teritoriale.
Pe plan internaţional, în practică mijloacele militare sunt de multe ori folosite
de către state, alianţe de state şi organisme internaţionale în scopul soluţionării şi
gestionării crizelor, pentru deblocarea situaţiei strategice, pentru asigurarea păcii şi
stabilităţii în anumite regiuni.
Determinări culturale şi civilizaţionale
Cultura şi civilizaţia sunt un rezultat al acţiunii umane. Ele se constituie
din valori, iar valorile sunt acumulări de sinteză, confirmate de timp, care dau
caracteristica, forţa lăuntrică, importanţa, stabilitatea şi consistenţa sistemului. Ele
nu sunt imbolduri ale acţiunii, ci temelii. De unde rezultă că valorile culturale şi
civilizaţionale nu generează războiul şi nici lupta armată, ci se constituie doar în
structuri, în cadre multidimensionale în care se desfăşoară acesta. Valorile nu aparţin
însă trecutului, nu sunt doar „element de patrimoniu“, structuri frumoase dar moarte,
„piese de muzeu“. Ele aparţin prezentului şi se constituie în constante ale vieţii şi
activităţii umane, în repere importante, unele dintre ele chiar în repere de bază.
Dimensiunea culturală a războiului se exprimă în acţiunea principiului valorii.
Pregătirea şi desfăşurarea războiului nu pot fi concepute în afara unui sistem de
valori, în afara unei culturi politice, civice şi strategice. O firească şi deplină integrare
a eforturilor politice, economice, sociale, ştiinţifice şi militare nu este posibilă decât
dacă şi numai dacă valorile sunt consonante, dacă există comunicare, flexibilitate,
fluenţă şi completitudine în spaţiul valorilor unei naţiuni.
Determinări culturale ale războiului, îndeosebi ale războiului viitorului, ar
putea fi analizate într-o perspectivă care, în opinia noastră, trebuie să aibă în vedere:
- valorile istorice: istoria este depozitara unor experienţe teribile, unor
învăţăminte deosebit de importante în ceea ce priveşte cultura războiului;
- valorile artistice: vocaţia artistică a fiecărei naţiuni este parte necesară a
mozaicului european, regional şi universal, este armonizată cu cerinţele arealului
de securitate european şi mondial; războiul nu poate ignora uriaşele acumulări în
planul ştiinţei, artei şi culturii, al umanităţii şi democraţiei, altminteri devine crimă
împotriva valorilor omenirii, împotriva omului şi patrimoniului umanităţii;
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- valorile sociale: războiul nu poate fi incompatibil cu valorile sociale ale
entităţilor beligerante, ale omenirii; valorile sociale se particularizează în funcţie de
exigenţele şi determinările spaţiului fiecărei ţări, dar ele sunt totdeauna consonante
cu cele europene şi euro-atlantice, cu cele ale lumii întregi, sunt valori dinamice,
al căror sens integrator şi diriguitor îl reprezintă comunicarea socială, asimilarea şi
acomodarea structurilor de acţiune militară la aceste coordonate;
- valorile politice: cele două componente ale acestor valori - vocaţia politică a
neamului şi voinţa politică – se regăsesc integral în spaţiul determinării războiului,
mai mult decât oricare alte valori, întrucât sunt valori-suport şi valori-resort care
configurează cu precizie scopul, obiectivul şi structura războiului;
- valorile ştiinţifice: oamenii ei de ştiinţă, sistemul de învăţământ, economia
şi acumulările în planul ştiinţei asigură războiului coordonate realiste şi un potenţial
intelectual imens;
- valorile tehnologice: tehnologia asigură războiului un suport teoretic,
operaţional şi tehnic temeinic; războiul viitorului va fi, fără îndoială, un război înalt
tehnologizat, definit pe un sistem de acţiuni complexe bazate pe high tech şi IT;
- valorile militare: există o cultură strategică a fiecărui spaţiu, a fiecărei entităţi
socio-economice, politice, culturale şi militare; există, deci, o cultură strategică
europeană şi, de asemenea, o cultură strategică euro-atlantică, deja confirmată de
timp, şi care se regăseşte în noul concept strategic al Alianţei.
Specialiştii militari apreciază că determinările culturale ale principiilor
războiului se manifestă atât implicit, adică prin calitatea militarilor şi a personalului
care lucrează în instituţiile militare, în domeniul apărării, cât şi prin instituţiile,
organismele şi comunităţile umane care pot întra în opoziţie sau în conflict. De fapt,
în spectrul cultural, care este dat de structura şi dinamica unui sistem de valori, se
realizează arhitectura culturală a legilor şi principiilor războiului. Fără o astfel de
determinare, care este una de esenţă, de fundament, războiul (şi cu atât mai mult
războiul viitorului) nu este nici posibil, nici necesar, nici eficient.
Dimensiunea culturală a războiului este intrinsecă acestuia şi se constituie
într-un puternic liant, într-o structură de rezistenţă a sistemului, întrucât valorile
sunt acumulări în ani, decenii, secole şi milenii, confirmate deci de timp, care defi
nesc o entitate socială, o individualizează şi o înalţă. Desigur, nu valorile culturale
determină războiul. Ele se constituie doar într-un element de forţă, într-un sistem de
referinţă şi într-o cultură a războiului, care constă într-un sistem de cunoştinţe, norme,
reguli, principii şi obiceiuri. De regulă, acestea acţionează restrictiv şi limitativ, dar
şi stimulativ. Efectul stimulativ se manifestă îndeosebi pe plan moral şi se exprimă
în capacitatea beligeranţilor de a înţelege actul războiului ca pe o necesitate, ca pe o
acţiune obligatorie tocmai pentru apărarea valorilor supreme ale unui stat, care sunt
integritatea teritorială, suveranitatea, independenţa, dreptul la viaţă şi la cultură, la
existenţă proprie şi la dezvoltare economică şi socială armonioasă. Dimensiunea
culturală a fenomenului război, se exprimă, la ora actuală, în spaţiul european şi
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euro-atlantic, în modul în care se realizează o comunicare eficientă între sistemul
valorilor naţionale şi sistemul de valori europene şi euro-atlantice, pe temeiul căreia
se fundamentează cunoaşterea, respectul reciproc şi un suficient spaţiu de confluenţă,
adică un suport comun de armonizare, pe baza valorilor, a intereselor şi acţiunilor.
Desigur, integrarea europeană şi euro-atlantică nu se produce doar prin unitatea
şi complementaritatea sistemelor de valori în sine. Integrarea este un proces complex
care are ca principală motivaţie, ca motor al acţiunii, interesele vitale ale naţiunilor,
ale continentului european, ale entităţii euro-atlantice, ale civilizaţiei occidentale.
Sistemele de valori sunt însă constantele ecuaţiei integrării, ca modalitate de
prevenire şi descurajare a războiului, dar şi ca suport al unei culturi strategice comune,
cele care dau forţă, consistenţă, finalitate, durată şi stabilitate acţiunii militare. Ele
constituie structura de rezistenţă a entităţii militare ce rezultă prin integrare, suportul
ei valoric, osatura ei. Pentru ca un astfel de proces de integrare să se finalizeze şi
să se actualizeze continuu, mai este nevoie însă şi de altceva în afară de sistemul
de valori: este nevoie de flexibilitate, de înţelegere a caracteristicilor situaţiei, de
configurare realistă şi dinamică a mediului de securitate care se urmăreşte a se realiza
prin integrare, adică de voinţă politică, socială şi civică. Dar fără valoare, adică fără
un temeinic suport valoric, deci cultural, nimic nu are durată. Valoarea controlează şi
limitează acţiunea militară, o menţine în limitele necesare ale unei proporţionalităţi
care să nu fie distructivă. Cu alte cuvinte, cultura se implică din ce în ce mai mult
inclusiv în determinarea fenomenului război, scoţându-l din ferocitatea şi sălbăticia
bătăliilor ucigătoare de odinioară şi aşezându-l din ce în ce mai consistent şi mai
temeinic în spaţiul impunerii voinţei binelui, în folosul comunităţii internaţionale.
Uniunea Europeană şi NATO nu sunt doar reuniuni de interese, bazate pe
un scop comun, impus de un complex de vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări şi pe
un obiectiv circumstanţial, efemer, impus de împrejurări, ci şi repere importante în
configurarea culturală a războiului viitorului.
Aceste conexiuni complexe definesc o construcţie solidă şi o arhitectură
dinamică, uşor adaptabilă exigenţelor mediului internaţional de securitate, în care
războiul îşi limitează sfera la spaţiul descurajării, al acţiunilor împotriva terorismului,
crimei organizate şi impunerii voinţei comunităţii internaţionale.
Aşadar, determinările culturale ale războiului, în condiţiile integrării României
şi celorlalte state din zonă în NATO şi în Uniunea Europeană, se manifestă în acest
univers al conexiunilor reale şi obiective – actuale şi viitoare, tradiţionale şi de
factură nouă –, care configurează nu doar deosebirile (adesea, în istorie, transfigurate
pe nedrept în opoziţii şi chiar în conflicte), ci şi aptitudinea integrativă europeană,
vocaţia de unitate şi universalitate, conştiinţa responsabilităţii noii redimensionări
a fenomenului război în spaţiul european şi euro-atlantic, a noului concept politic,
democratic şi strategic, cerut de procesul de trecere de la societatea de tip industrial
şi post-industrial la societatea de tip informaţional.
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2.4. Determinări complexe, complexitatea determinărilor
Determinările războiului nu sunt nici simple, nici unilaterale, nici fixe, adică
într-o relaţie directă şi unisens, de la cauză la efect, nici bazate doar pe efecte.
Determinările războiului sunt totdeauna multiple şi totdeauna foarte complexe. Dacă
s-ar alcătui un grafic cu aceste determinări – cu sutele de determinări ale războiului –
şi, mai ales, dacă ar fi posibil aşa-ceva, s-ar ajunge, probabil, la concluzia că războiul
este un fenomen cu determinări flexibile, adaptabile la epoci şi interese, la împrejurări
şi, mai ales, la zonele ascunse, chiar „invizibile”, ale acţiunii umane complexe.
Componentele politice, juridice, economice, sociale, tehnologice, informaţionale etc.
ale determinărilor războiului se asamblează, potrivit unor legi ale conflictualităţii, în
mari fluxuri diriguitoare, în mari complexe de tipul unor „marketuri” ale violenţei
partajate care „organizează” războiul, care-i dau forţă şi consistenţă. Poate aşa se
poate explica şi faptul că, deşi urăsc războiul, oamenii se pregătesc tot timpul pentru
el, îl fac şi îl folosesc, aproape fără ezitare, deşi niciunul din războaiele lumii nu a
rezolvat cu adevărat toate problemele pe care le-a urmărit şi nici n-a oferit vreodată
soluţii durabile.
Complexitatea determinărilor războiului rezultă tocmai din imposibilitatea
clasificării, catalogării şi gestionării acestora, din faptul că, totdeauna, adevăratele
cauze ale războiului scapă raţiunii suficiente şi nu admit terţiul exclus, situându-se
într-o zonă a iraţionalităţii insuficiente. Oamenii nu ştiu foarte exact cum de-au ajuns
la război şi nici dacă respectivul război le-a folosit sau le va folosi la ceva. E drept,
decidentul politic, cel care dă startul confruntărilor violente, chiar crede că războiul
este ultima soluţie şi apelează la el, adesea, fără prea multă ezitare. Uneori însă,
războiul nu se dovedeşte a fi o soluţie viabilă şi pe termen lung, deşi el a fost totdeauna
folosit tocmai pentru a impune o astfel de soluţie. Războaiele din Irak din 1991 şi
2003 l-au înlăturat pe Saddam Hussein de la conducerea Irakului şi au scos această
ţară din competiţia pentru supremaţie în zonă, ceea ce, desigur, în plan geopolitic, nu
este puţin. Dar aceste războaie au intensificat ostilitatea lumii arabe faţă de Statele
Unite, au pus Iranul într-o situaţie şi mai complicată decât în vremea când Statele
Unite sprijineau această ţară şi au creat foarte multe probleme Orientului Mijlciu,
ca şi cum acesta n-ar fi avut şi aşa destule. Poate că, din punct de vedere geopolitic
şi geostrategic, cel puţin pe moment, s-a realizat un obiectiv – acela de a împiedica
unificarea lumii arabe şi crearea unui pol ostil de putere într-o zonă în care există
principalele resurse energetice probate şi exploatabile ale lumii. Pe termen lung,
s-ar putea însă ca efectele să fie inverse. Pentru a contracara presiunea Occidentului,
probabil că lumea arabă va decide, în final, să se unească. Inves, efectul ar fi însă
acelaşi: accentuarea gradului de conflictualitate al lumii, crearea unor falii ce nu vor
putea fi cu uşurinţă acoperite.
Determinările complexe creează astfel o uriaşă complexitate a determinărilor
care scapă din ce în ce mai mult procesului de gestionare şi poate căpăta evoluţii
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imprevizibile şi chiar haotice. Astfel de evoluţii, coroborate cu recrudescenţa fără
precedent a conflictualităţii pe suport energetic, religios şi chiar civilizaţional (este
vorba, desigur, de interesele unor ţări mari care se constituie în puteri regionale
sau în puteri-pivot) pot avea repercusiuni dintre cele mai grave asupra relaţiilor
internaţionale, fizionomiei păcii şi războiului, într-o complicată epocă a globalizării.
3. Fenomenul război din perspectiva strategiei militare
Există o tendinţă de globalizare a strategiei, şi nu doar în sensul că strategia este
bună la toate. Dacă politica se globalizează, şi strategia o urmează, ba chiar i-o ia înainte,
ca expertiză, anticipând dinamica forţelor şi mijloacelor (politice, economice, culturale,
informaţionale şi militare) care se confruntă, tipurile importante de operaţii şi de acţiuni,
caracteristicile mediului strategic de securitate, noua configuraţie a războiului viitorului.
În concepţia specialiştilor militari, atâta vreme cât există politică, există şi strategie,
întrucât strategia este tocmai instrumentul de materializare a politicii. În acest sens,
strategia – îndeosebi strategia operaţională - se particularizează, este, devine naţională. În
general, conceptele cu care se operează în domeniul strategiei – înţeleasă ca modalitate de
punere în operă a deciziei politice – nu s-au schimbat.
Desigur, conţinutul lor s-a îmbogăţit şi se îmbogăţeşte mereu, dar nu în afara
sistemului care le generează. Într-un stat democrat, puterile se separă şi se intercondi
ţionează. În ceea ce priveşte însă securitatea naţională13, există o concepţie unitară şi o
strategie unitară, de sinteză. Unii numesc aceasta marea strategie, definind-o ca modalitate
de înfăptuire a politicii generale a ţării, alţii îi zic strategie naţională, strategie a guvernului
sau strategie de securitate. Desigur, între aceste concepte există diferenţe, însă, pentru
tema de faţă, ele nu sunt importante. Aşadar, în această viziune, marea strategie ţine de
conducerea politică, este o strategie politică generală pe care se construiesc, dinamic,
strategiile economice, culturale, informaţionale şi militare. Tot în cadrul acestei strategii
generale intră şi strategiile politice, strategiile diplomatice, strategiile de dezvoltare,
strategiile educaţionale etc. Acesta este, desigur, un model teoretic simplificat, valabil
oricând şi oriunde. Orice stat de pe lumea aceasta are o politică generală şi o strategie de
punere a ei în aplicare.
3.1. Niveluri ale angajării în pregătirea şi desfăşurarea războiului
Războiul nu este, deci,un fenomen în sine. El pune în operă o voinţă politică, ce
se materializează într-o decizie politică şi concentrează, în efortul politic, economic,
tehnologic social, psihologic, informaţional şi militar al confruntării cam tot ce are
mai bun naţiunea (în cazul războiului de apărare) sau componenta ei substanţial
pregătită şi efortul economic şi financiar corespunzător, în cazul participării la
13

Securitate economică, securitate culturală, securitate informaţională, securitate socială, securitate militară etc.
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gestionarea crizelor şi conflictelor armate, al intervenţiei în situaţii de urgenţă sau în
alte împrejurări. Cert este că nici un stat, sub nici o formă, nu poate eluda războiul
şi efectele sale, atunci când, nolens-volens, este angajat în conflict sau responsabil
de acesta. Fiecare dintre statele lumii, în noile condiţii ale globalizării economiei,
informaţiei, vieţii sociale, păcii şi războiului, toate statele sunt responsabile de
menţinerea păcii şi prevenirea războiului.
Angajarea şi responsabilitatea se exprimă, deopotrivă, integral, dar şi pe niveluri
de responsabilităţi, de analiză, de planificare, de organizare şi de executare. Aceste
niveluri sunt dintotdeauna următoarele: politic, strategic, operativ (operaţional) şi
tactic14.
Fiecare din aceste niveluri are determinări complexe. Mai mult, deoarece
există intercondiţionări între aceste nivele, în cazul în care apar dezechilibre la
oricare dintre acestea este posibilă apariţia unor perturbări şi la celelalte nivele, ca
urmare a unei reacţii în lanţ.
3.1.1. Nivelul politic
Nivelul politic este totdeauna nivelul decizional. Războiul, indiferent sub
ce forma s-ar manifesta acesta, se declanşează în urma unei decizii politice. El
reprezintă, de cele mai multe ori, ultima soluţie pentru rezolvarea unui diferend, dar
rareori rămâne şi singura. Războiul este o soluţie violentă a politicii şi presupune nu
doar executarea de presiuni şi de acţiuni militare pentru impunerea voinţei proprii,
ci şi asumarea unor riscuri previzibile sau imprevizibile, calculate dar şi aleatoare.
Competenţele nivelului politic sunt:
- evaluarea şi prognozarea configuraţiei politice, economice, sociale şi militare
a războiului pentru care se pregăteşte să-l ducă sau să-i facă faţă;
- selectarea soluţiei militare pentru rezolvarea unui diferend, a unei crize,
pentru deblocarea unei situaţii strategice etc.;
- solicitarea unei expertize strategice;
- asumarea responsabilităţii pentru declanşarea sau acceptarea declanşării
războiului;
- stabilirea exactă a scopurilor şi obiectivelor politice ale războiului;
- stabilirea limitelor angajării;
- stabilirea principiilor politice ale acţiunilor militare;
- alocarea resurselor.
Războiul este doar o etapă în soluţionarea unui diferend. Prin acesta se impune
un anumit tip de comportament, dar soluţia finală este tot una politică.
Comunităţile umane sunt prin excelenţă politice, chiar dacă mai au şi alte
dimensiuni. Calitatea acestora de a fi politice este dată de existenţa interesului.
General dr. Eugen Bădălan, general (r) dr. Valentin Arsenie, General de brigadă dr. Gheorghe Văduva, Eseu despre
arta strategică, Editura CTEA, Bucureşti, 2005, p.556
14
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Politicul este deocamdată forma cea mai condensată şi mai eficientă de gestionare a
interesului.
Nivelul politic are deschidere, transparenţă, capacitate de a armoniza interesele,
de a le reduce conflictualitatea. La nivel politic se înfiinţează alianţele, uniunile,
federaţiile, organizaţiile şi organismele internaţionale, acestea slujind intereselor
comune ale membrilor.
3.1.2. Nivelul strategic
Nivelul strategic urmează nivelului politic, fiind un nivel de concepere şi
planificare inteligentă a confruntării pentru realizarea unor scopuri şi obiective de
amploare fixate de decidentul politic.
Strategia este considerată o componentă importantă a puterii politice, relaţia
dintre politică şi strategie fiind de intercondiţionare. Dezbaterile referitoare la
domeniul strategiei, la locul şi rolul ei în cadrul acţiunii, în general, şi acţiunii politice
şi militare, în special, sunt numeroase şi foarte diversificate având în vedere că graniţa
dintre politică şi strategie este greu de delimitat. Nivelul strategic pune în operă
decizia politică. Strategia rămâne ştiinţa (teoria), practica (priceperea, experienţa)
şi arta (capacitatea de a le aplica şi combina creativ pe primele două) de a pune în
operă o decizie politică. Strategia nu este un mod simplu de a gândi o acţiune, ci o
modalitate complexă de a elabora o acţiune sau un sistem de acţiuni, pornind de la
fixarea scopurilor şi obiectivelor vitale, continuând cu alcătuirea, pregătirea forţelor,
mijloacelor şi conceptelor acţionale necesare într-o situaţie. Strategia este o ştiinţă, o
experienţă, o metodă şi o artă de a pune în aplicare o anume politică. Aceasta este o
componentă a războiului, de strategie folosindu-se şi elementul politic şi executantul
militar.
Nivelul strategic vizează: pregătirea din timp de pace a structurii de forţe,
a sistemelor de generarea şi regenerare a resursei şi îndeosebi a resursei umane;
pregătirea din timp de pace, generarea, regenerarea şi folosirea corespunzătoare a
mijloacelor tehnice şi a sistemelor de arme; folosirea cu ingeniozitate şi eficienţă
a resurselor alocate; elaborarea planurilor strategice şi punerea lor în aplicare prin
strategii operaţionale adecvate; conexare, într-o singură entitate – strategia integrală
– a strategiei forţelor, mijloacelor, resurselor şi acţiunilor –, astfel încât să se obţină
efecte maxime.
3.1.3. Nivelul operativ (operaţional)
Nivelul operativ este cel care operaţionalizează nivelul strategic, elaborând
şi punând în aplicare manevra corespunzătoare. Uneori, în acest nivel, este inclusă
şi proiecţia forţei sau anumite elemente ale acesteia. Cert este că nivelul operativ
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are rolul de a pune în ecuaţia teatrului de operaţii forţele şi mijloacele deja pregătite
pentru a acţiona, potrivit planificării strategice şi celei operative. Nivelul operativ
înseamnă, în esenţa lui, realizarea dispozitivelor de forţe şi mijloace pentru începerea
acţiunilor. El include elemente de conducere şi, în general, de management al
teatrului de operaţii.
Pregătirea şi ducerea operaţiilor a fost determinată de dezvoltarea artei
operative ca teorie şi practică. Arta operativă are două laturi componente: latura
teoretică şi latura practic – aplicativă15.
Sub aspect teoretic conţinutul artei operative surprinde de la elemente generale
ale luptei armate până la elemente concrete privind metodele şi procedeele folosite
pentru pregătirea şi desfăşurarea operaţiilor. Latura teoretică a artei operative se
concretizează prin studii teoretice cu caracter didactic şi publicistic, prin elaborarea
de regulamente, instrucţiuni şi dispoziţiuni cu privire la pregătirea şi ducerea
operaţiilor de către marile unităţi.
Această latură se mai materializează prin elaborarea unor lucrări de cercetare
ştiinţifică şi studii de prognoză. Finalităţile acestei laturi sunt şi de natură practic –
aplicativă, arta operativă elaborând şi variante posibile de acţiune.
Latura practic – aplicativă include activităţile şi măsurile de pregătire a
comandamentelor şi cadrelor de comandă precum şi programele, planurile şi
măsurile puse în practică în timp de pace şi război. Arta operativă este caracterizată
de funcţia de coordonare a organizării şi desfăşurării pregătirii forţelor, prin funcţia
de participare la pregătirea direcţiilor operative cât şi prin funcţia de conducere
nemijlocită a operaţiilor şi se concretizează prin elaborarea unor variante de
întrebuinţare a marilor unităţi cu rol operativ, pregătirea teritoriului naţional pentru
apărare.
La nivelul operativ se asigură toate condiţiile pentru a se trece la acţiunea
tactică. În acest sens forţele şi mijloacele trebuie aduse în teatre, grupate în dispozitve
şi puse în situaţia de a acţiona.
Gândirea operativă a războiului şi acţiunilor militare este o gândire a manevrei
pentru realizarea dispozitivului, pentru aducerea forţelor şi mijloacelor în spaţiul
luptei. Ea se materializează, de regulă, în planul operaţiei sau operaţiilor (OPLAN)
şi îmbină rigoarea planificării şi corelării unor deplasări de forţe, mijloace şi resurse
pe spaţii foarte mari cu supleţea gândirii unor soluţii şi acţiuni de mare anvergură.
Aici intervin nu numai legităţi, norme şi reglementări, cadre permisive şi restrictive,
ci şi abilităţi, priceperi, capacitatea de a găsi soluţii adecvate, principii ale gândirii
logice a războiului şi confruntării armate, norme morale, valori ce se cer respectate,
protejate sau apărate.

Toma, Gheorghe, Stăncilă, Lucian, Ţenu, Costică, Arta operativă între contrarii – actualitate şi perspectivă,
Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2001, p. 69.
15
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3.1.4. Nivelul tactic
Este nivelul acţiunii, al luptei care se duce în teatrul de operaţii. Este nivelul
angajării directe, face to face.
Analizând raporturile sistemice dintre nivelurile de ducere a războiului,
constatăm că nivelul tactic se subordonează şi este direcţionat de celelalte domenii.
Ansamblul acţiunilor ce se desfăşoară în plan tactic vizează realizarea scopurilor
fixate la nivelele superioare ale războiului. Clausewitz considera că ,,tactica este
folosirea forţelor armate în luptă”16iar Andre Beaufre afirma că ,,tactica reprezintă
în mod limpede, arta întrebuinţării armelor în luptă pentru a obţine randamentul
maxim.”17
Deci, obiectul tacticii este lupta armată, aceasta având ca scop conducerea
forţelor şi a acţiunilor propriu–zise într-un spaţiu limitat, cu forţe de o anumită
structură (subunităţi, unităţi şi mari unităţi tactice), într-o perioadă de timp relativ
scurtă pentru nimicirea adversarului, producerea de pierderi importante acestuia,
cucerirea unor obiective sau silirea acestuia de a renunţa la intenţiile sale.
Chiar dacă nivelul tactic vizează ducerea luptei la un nivel inferior a luptei
armate, acesta este de fapt nivelul la care se duce efectiv lupta.
Gândirea tactică a războiului şi acţiunilor militare este, de fapt, gândirea în
detaliu a luptei. Deobicei, o astfel de gândire este pragmatică, adaptabilă la situaţii,
intuitivă şi inspirativă. În general, la nivel tactic, se consideră că nu este prea mult
timp pentru reflecţii, pentru formularea de judecăţi şi raţionamente. Este şi motivul
pentru care, de regulă, la acest nivel, se operează cu proceduri, procedee şi standarde.
Părerea noastră, rezultată din analiza multor războaie şi campanii, dar şi din propria
experienţă, este că nivelul tactic nu poate fi lipsit de gândire tactică.
Procedurile, ca şi standardele, sunt foarte bune, dar ele nu suplinesc obligaţia
comandantului şi chiar a luptătorului de a găsi o soluţie inteligentă şi eficientă pentru
fiecare situaţie în parte, în funcţie de caracteristicile spaţiului luptei şi de dinamica
extrem de complexă a acţiunilor.
3.2. Strategii determinante ale războiului
Deşi strategia este înţeleasă doar ca ştiinţă, pricepere şi artă de a pune în operă,
la nivelul unei confruntări violente, o decizie politică – aceea de a declanşa un război
sau un conflict armat –, ea are o relativă independenţă sau, în orice caz, conexează în
cadrul marii strategii sau a strategiei totale (de securitate, de apărare etc.) o mulţime
de alte strategii din întregul spectru al forţelor, mijloacelor şi resurselor angajate.
Strategia războiului are trei componente foarte importante pentru analiza
16
17

von Clausewitz, Carl, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982, p. 110.
Beaufre, Andre, Introducere în strategie. Strategia acţiunii, Editura Militară, Bucureşti, 1974, p. 9.
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şi cunoaşterea acestui fenomen18: teoria strategică a războiului; arta strategică a
războiului; practica strategică a războiului.
Teoria strategică a războiului ţine de configuraţia politică, economică,
psihologică, morală, informaţională, cyberinformaţională, naţională, internaţională
şi militară a războiului. Prin intermediul acesteia se formulează principii, se emit
ipoteze şi se efectuează cercetarea campaniilor militare.
Teoria strategică a războiului se împarte la rândul ei în teoria strategică
generală a războiului, doctrina strategică a războiului, teoria strategică specifică
tipurilor de războaie.19
Teoria strategică generală a războiului se ocupă de legile generale ale războiului
şi fundamentează marea strategie sau strategia integrală.
Doctrina strategică a războiului20 este un concept controversat deoarece
există tendinţa de a se renunţa la termenul de doctrină în favoarea termenului de
strategie. Doctrina strategică are domeniul ei de referinţă, ocupându-se cu principiile
artei militare şi ale artei strategice. Doctrina strategică conferă stabilitate strategică,
diferențiind strategiile şi justificând elementele de continuitate în teoria strategiei şi
artei militare.
Teoria strategică specifică tipurilor de războaie studiază componentele
războiului şi tipurile de războaie şi fundamentează componentele strategiilor de
securitate (politice, economice, sociale şi informaţionale).
Arta strategică a războiului este elementul de legătură între teoria şi practica
strategiei. Mai mult, arta strategică ţine de talentul conducătorului de a valorifica în
mod ingenios toate resursele de care dispune şi elementele spaţiului strategic.
Practica strategică a războiului se bazează pe planificarea strategică a
operaţiei, identificarea şi folosirea resurselor, manevra strategică, conducere şi
control. Aceasta se ocupă cu finalizarea strategiei, fiind strâns legată de realitatea
spaţiului de confruntare caracterizat prin incertitudine, supertehnicitate, stres şi
tensiune prelungită.
Pe timp de pace, strategia războiului se configurează de regulă pe scheletul
strategiei ultimului război la care a participat armata respectivă, analizând
campaniile acestui război şi preluând o serie de lecţii învăţate pe care le foloseşte în
fundamentarea teoriei.
3.2.1. Strategii politice, economice, sociale şi informaţionale
Strategia politică are o influenţă majoră în ducerea războiului fixând scopul
acţiunii, determinând cadrul şi limitele acţiunii fixând coordonatele angajării, alocând
resursele, stabilind forţele şi mijloacele şi asumându-şi consecinţele.
Văduva, Gheorghe, Strategia integrală – eseu, p. 36.
Ibidem.
20
Onişor, Constantin, Teoria strategiei militare, Editura Academiei de Înalte Studii Militare ,,Carol I”, 1999, p.
37 – 39.
18
19
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Politicul este generatorul necesităţii strategiei, iar strategia este un instrument
al politicului. De aici nu rezultă că strateghie nu are independenţă şi obiect propriu.
rezultă doar că domeniul politic are absolută nevoie de domeniul strategic pentru a
deveni operaţie şi acţiune.
Strategii sociale
Societatea este cadrul şi spaţiul în care se concep, planifică, organizează şi
desfăşoară toate acţiunile umane. Aceasta reprezintă principalul generator al acţiunii
sociale intreţinând un mediu social procesual. Aparent socialul este prea departe
de strategie pentru a o influenţa în mod direct, însă mediul în care trăieşte omul
este alcătuit din valori şi interese, de structuri integrate, corelative, concurente sau
adversative. Toate acestea îşi pun amprenta asupra strategiei influenţând dinamica
mijloacelor şi pe cea operaţională, determinând elementele configurative ale
strategiei forţelor – tipul sociologic, aspiraţia individuală, modelul colectiv, idealul
social etc.-, ceea ce este foarte important în orice strategie întrucât strategia înainte
de a opera cu forţe, mijloace şi acţiuni, operează cu oameni sociali.
Războiul nu angajează doar armatele care se confruntă ci mai ales populaţia.
Strategia socială trebuie să ţină cont de implicaţiile războiului asupra populaţiei.
În sens invers, presiunile populaţiilor asupra guvernelor vor fi atât de mari încât
guvernele vor trebui să aleagă cu atenţie mijloacele care să slujească atingerii
intereselor propuse.
Strategii informaţionale
Strategia informaţională vizează conceperea, planificarea, organizarea
şi desfăşurarea la toate nivelurile a acţiunii de culegere, căutare, prelucrare şi
interpretare a informaţiei şi conceperea, planificarea, organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de dezinformare a adversarului, de influenţare sau de inducere în eroare
a acestuia. Strategia informaţională modelează războiul informaţional, acest război
depăşind sfera confruntării de tip militar.
Războiul informaţional face parte efectiv din viaţa planetei, din logica
existenţei umane, fiind caracteristic tuturor proceselor sociale. Războiul informaţional
este specific mai ales societăţii concurenţiale.
Nevoia acută de informaţii se manifestă la toate nivelurile societăţii omeneşti
– la nivel individual, de grup, la nivelul comunităţii locale, al ţării, al zonelor
geografice, grupărilor de state şi mai ales la nivel strategic.
Strategiile sunt constituite pentru confruntare iar strategiile informaţionale
păstrează aceleaşi caracteristici. De regulă cine stăpâneşte informaţia are şi iniţiativa
strategică.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

123

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Strategia economică
Strategia economică este un factor foarte important în pregătirea unui război
deoarece nu numai mărimea şi calitatea forţelor armate, abilitatea diplomaţiei
sau politica contează în război. O ţară puternică este o ţară care are o economie
puternică, iar o economie puternică nu se poate realiza acolo unde nu există o
politică economică adecvată. Economia nu se poate construi fără să se ţină cont
şi de scopurile şi obiectivele activităţilor economice. Majoritatea războaielor au
avut scopuri şi obiective economice. În acest context, teoreticienii militari afirmă că
,,strategia economică are, în cadrul strategiei de securitate o dublă valoare: de pivot
şi de izvor. În calitatea sa de pivot ea este o strategie de potenţial, o strategie a puterii;
în calitatea se da izvor, ea devine o strategie generativă sau regenerativă.”21
Strategia economică ca strategie de potenţial îşi are resursele în sistemul de
producţie, fiind o strategie de piaţă. Prin această dimensiune strategia economică se
constituie în principala componentă a strategiei de securitate.
Securitatea economică este cea dintâi condiţie pentru viabilitatea unei strategii
şi se realizează atât prin creşterea potenţialului economic, prin stabilitate economică
şi financiară, balanţă economică echilibrată, produs intern brut suficient de mare cât
şi prin dezvoltarea acelor sectoare productive care pot concura la realizarea unor
sisteme de armament importante şi prin acordarea resurselor financiare necesare.
Este însă posibil ca între anumite doctrine economice şi constrângerile securităţii
naţionale să existe anumite incompatibilităţi.
În concluzie, un stat care nu este puternic din punct de vedere economic nu
poate susţine sectorul de apărare, sporind astfel vulnerabilităţile şi riscurile privind
reacţia armată în situaţii limită.
3.2.2. Strategia militară a războiului
Strategia militară este modalitatea de transpunere a teoriei şi practicii militare,
a strategiei totale a guvernului, a politicii privind securitatea naţională şi apărarea
elaborată de parlament. Aceasta cuprinde toate aspectele care ţin de aplicarea
politicii de structurare şi pregătire a politicilor şi mijloacelor, a politicii bugetare
privind apărarea şi de realizare a acelor structuri şi acţiuni care să asigure reacţia
corespunzătoare a armatei în toate situaţiile posibile, în funcţie de responsabilităţile
şi competenţele instituţiei militare.
Strategia militară este un document operaţional care arată cum se transpune în
domeniul militar strategia generală a conducerii ţării. În acest scop, strategia militară
se foloseşte de ştiinţa militară, de teoria strategiei şi de practica strategică, de sistemul
conceptual necesar, de experienţa proprie şi de cea existentă pe plan mondial.
Strategia militară trebuie să fie în acord cu interesul guvernării şi să răspundă
21

Văduva, Gheorghe, Strategia integrală – eseu, p. 90.
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prompt la toate angajamentele formulate de factorul politic. La nevoie aceasta
trebuie să consilieze factorul politic asupra implicaţiilor şi consecinţelor militare ale
deciziei politice şi să formuleze clar avertismente.
Strategia militară se prezintă, deopotrivă, ca ştiinţă, experienţă şi artă
de punere în operă a unei decizii politice cu privire la compunerea, pregătirea şi
întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor necesare războiului şi luptei armate, ca teorie,
practică şi artă a războiului şi luptei armate, dar şi ca modalitate de expertiză militară
pentru decidentul politic.
Strategia militară este modalitatea cea mai eficientă şi sigură de a întrebuinţa
forţele şi mijloacele pe baza unor concepţii şi a unui plan de ansamblu şi conducerea
acţiunilor acestora în vederea îndeplinirii scopului luptei armate şi a celui politic
general al războiului.
Strategia militară poate fi: generală, naţională, specifică, de alianţă, de coaliţie.
În funcţie de categoria de forţe care o pun în aplicare, strategia militară poate fi:
nucleară, terestră, aeriană, navală, cosmică, de reţea, întrunită, integrată.
Toate strategiile se prezintă ca strategii ale forţelor, strategii ale mijloacelor
şi strategii ale acţiunii. Toate acestea luate la un loc devin din ce în ce mai mult o
strategie integrală.
Conţinutul oricărei strategii militare este evidenţiat prin latura teoretică şi
latura practic-aplicativă.
Latura teoretică a strategiei militare include: problemele conducerii războiului
şi a acţiunilor militare; modalităţile de întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor
participante la război; fundamentarea principiilor, regulilor, procedeelor şi normelor
de pregătire şi ducere ale acţiunilor militare.
Latura practic-aplicativă a strategiei militare se ocupă de direcţionarea
activităţilor desfăşurate în vederea pregătirii ţării şi a armatei pentru război şi de
conducerea nemijlocită a acţiunilor de mare amploare.
Funcţiile strategiei militare îşi fac simţită prezenţa în procesul proiectării,
creării şi întrebuinţării puterii armate a statului, materializate prin contribuţia pe care
o aduc aceste relaţii la eficientizarea cantitativă, calitativă şi structurală a puterii
militare în cazul utilizării ei în conformitate cu poziţia politică a statului faţă de
război (conflict armat).
Între funcţiile strategiei militare se disting următoarele: funcţia cognitivă,
funcţia predictivă şi funcţia organizatorică.
Funcţia cognitivă a strategiei militare urmăreşte: perfecţionarea conţinutului
teoretic, studierea legilor care acţionează în sfera războiului şi luptei armate, sesizarea
impactului unor elemente ale ştiinţei militare şi ale altor ştiinţe şi evidenţiază
mutaţiile produse asupra strategiei militare.
Rolul funcţiei cognitive este de coordonare generală a organizării şi pregătirii
forţelor armate, economiei, populaţiei şi teritoriului pentru război şi de a crea
premisele necesare pregătirii generale a cadrelor de comandament.
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Funcţia predictivă urmăreşte descifrarea evoluţiei fenomenului război,
identificarea noilor caracteristici ale luptei armate moderne, sensul evoluţiei
fenomenului militar şi direcţiile de aprofundare în domeniul artei militare.
Rolul funcţiei predictive este de a determina caracterul şi fizionomia viitorului
război (conflict armat) şi luptei armate, condiţiile de declanşare, scopurile urmărite,
forţele şi mijloacele întrebuinţate, modul de pregătire a ţării şi armatei, principiile
formale şi procedeele de ducere a războiului şi luptei armate, amploarea (durata,
spaţiul, intensitatea) acţiunilor.
Funcţia organizatorică are următoarele scopuri: eficientizarea modalităţilor de
pregătire, declanşare şi desfăşurare ale războiului şi luptei armate, perfecţionarea
conducerii războiului şi a luptei armate.
Rolul funcţiei organizatorice este de conducere strategică a războiului
(campaniilor) şi luptei armate (operaţii, bătălii, acţiuni strategice) prin elaborarea
planurilor de război (scenarii, ipoteze), a planurilor de întrebuinţare a categoriilor de
forţe armate, a planurilor de apărare a ţării şi prin asigurarea organizării şi funcţionării
conducerii strategice.
Constrângerile strategiei militare provin din vulnerabilitatea statului faţă
de o agresiune declanşată prin surprindere, cu întrebuinţarea limitată (tactică) a
mijloacelor militare performante, dar cu o forţă acţională considerabilă; doctrina
militară; voinţa naţională; constrângeri legale; constrângeri geografice; structura
forţelor armate şi gradul de risc; inerţia birocratică.
3.2.3. Strategia ca instrument al războiului
Strategia militară recomandă pentru descurajarea războiului şi anihilarea
într-o bună măsură a superiorităţii unui adversar puternic, crearea alianţelor militare.
Strategia militară trebuie să plece în elaborarea concepţiilor militare de la definirea
foarte clară a intereselor (scopurilor, obiectivelor) apoi urmează stabilirea forţelor şi
mijloacelor necesare.
Orice tip de strategie presupune:
- strategia forţelor (generare, structurare, pregătire şi folosire);
- strategia mijloacelor (generare şi mod de folosire);
- strategia operaţională (concepere, organizare, desfăşurare).
Rapoartele dintre aceste tipuri de strategii sunt foarte complexe. Aceste tipuri de
strategii trebuie privite în ansamblu, între ele existând o legătură de interdependenţă.
Strategia forţelor constă în ansamblul de măsuri şi acţiuni pentru punerea
în aplicare pe termen lung a unor decizii politice privind constituirea, structurarea,
pregătirea şi operaţionalizarea forţelor necesare îndeplinirii scopului şi obiectivelor
stabilite prin strategia securităţii naţionale. Este una dintre cele mai complexe laturi ale
strategiei. Forţele se constituie în funcţie de misiunile posibile, conducerea posibilă,
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resursele şi mijloacele de înzestrare. Mijloacele care se introduc în înzestrare trebuie
să corespundă cerinţelor operaţionale şi structurii de forţe necesare şi posibile. Este
o strategie pe termen lung răspunzând unor exigenţe operaţionale.
În războiul din Golf din anul 1991 coaliţia condusă de americani a realizat
superioritatea în plan strategic prin intermediul unei structuri de forţe care a impus
reproiectarea forţei în toate armatele. Chiar şi ţări cu armate moderne precum Franţa
au trebuit să-şi redimensioneze şi să-şi profesionalizeze structura de forţe pentru a
putea face faţă spaţiului de confruntare ale câmpului de luptă al viitorului.
Cerinţele operaţionale actuale impun proiectarea forţelor. În acest context
strategia forţelor influenţează22: managementul resurselor umane, structura de forţe,
pregătirea pentru luptă şi sistemul de conducere.
Managementul resurselor umane depinde de factorul demografic, calitatea
sistemului educaţional, percepţia faţă de cariera militară, perspectivele carierei
militare şi modul de întrebuinţare a armatei.
Structura de forţe trebuie să corespundă unui concept politic şi unor parametri
care să definească în timp şi depinde de caracteristicile mediului de securitate şi
de rolul pe care şi-l asumă actorii statali, regionali, globali. Cerinţele referitoare la
structura de forţe sunt sintetizate în capacitatea de a acţiona rapid, la mare distanţă
şi prin surprindere, flexibilitatea componentelor, modularitatea şi adaptabilitatea
acestora.
Strategia mijloacelor este o consecinţă a legii dependenţei luptei armate de
condiţiile economico – sociale. O strategie militară nu poate fi concepută şi pusă în
operă decât cu mijloace economice şi financiare adecvate, cu sisteme de armament
performante şi cu forţe capabile să le utilizeze eficient. Fără mijloace nu există
strategie militară. Mijloacele sunt cele care fac posibilă acţiunea. Inteligenţa umană
si-a creat mijloace pentru a învinge şi pentru a distruge. Astfel praful de puşcă a creat
premisele apariţiei conceptului de lovitură la distanţă, avioanele şi sateliţii au facilitat
punerea în practică a loviturii în adâncime şi a bătăliei aero-terestre. Prin intermediul
mijloacelor de luptă confruntarea militară s-a mutat în domeniul preciziei.
Reţeaua Internet şi mijloacele media au devenit un veritabil sistem de arme
prin intermediul căruia se poartă războiul.
Confruntarea militară nu a fost caracterizată niciodată de cavalerism.
Încercând să-şi distrugă semenii actorii scenei războiului caută modalităţi din ce în
ce mai perfide pentru realizarea scopurilor politice. În acest sens factorii regionali şi
globali investesc sume fabuloase pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul ingineriei
genetice, inteligenţei artificiale, armelor biologice.
Strategia operaţională este considerată esenţa strategiei23. Structurile de forţe
şi mijloacele necesare nu au nici o valoare dacă nu există strategii operaţionale.
Războiul presupune în primul rând lupta armată, iar aceasta presupune întrebuinţarea
22
23

Cf. Văduva, Gheorghe, Strategia integrală – eseu, p. 99.
Cf. Văduva,Gheorghe, Strategia integrală – eseu, p. 108.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

127

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
unor forţe bine pregătite şi optim structurate, dotate cu mijloace performante adecvate
scopurilor urmărite şi tipurilor de acţiuni preconizate. Strategia operaţională se
concretizează în abilitatea comandantului şi calitatea planurilor elaborate de statele
majore şi puse în practică la nivel strategic.
Respectându-se proporţia, componentele strategiei operaţionale sunt în general
aceleaşi cu cele ale oricărei acţiuni. Acestea sunt24: cercetarea strategică, decizia
strategică, concepţia fizionomiei militare a războiului şi a operaţiilor specifice,
realizarea dispozitivului strategic, a manevrei şi a protecţiei, operaţia strategică,
conducerea strategică şi cooperarea strategică.
Cercetarea strategică vizează toate aspectele de interes pentru decizia
strategică. Ea se desfăşoară în toate domeniile urmărind sesizarea oportună a
elementelor şi proceselor esenţiale caracteristice mediului strategic, vulnerabilităţile
şi punctele forte.
Operaţia strategică este esenţa strategiei operaţionale, aceasta reconfigurânduse în funcţie de acţiunea şi reacţia adversă, de calităţile personalului şi tehnicii,
urmărind în permanenţă obţinerea eficienţei în condiţiile unei maxime protecţii a
personalului.
Conducerea strategică pune în practică deciziile conducerii politice supreme a
războiului, prin activităţi ce ţin de elaborarea concepţiei strategice de întrebuinţare a
forţelor şi punerea în operă a acesteia.
Cooperarea strategică urmăreşte coordonarea acţiunilor în timp şi spaţiu, pe
aliniamente, obiective şi misiuni, pe medii şi categorii de forţe, pe etape.
Fiecare din aceste strategii operaţionale îşi are locul şi rolul ei în materializarea
deciziei politice.
În loc de concluzie
Războiul este un fenomen complex, cu determinări dintre cele mai ciudate.
Unele sunt de genul celor asupra cărora am insistat în acest articol, altele au cauze
şi determinări care vin din conexiuni complicate şi greu de gestionat, cum ar fi, spre
exemplu, crizele financiare, presiunile demografice, jocurile unor cercuri de interese
transfrontaliere, corupţia şi ambiţia de a stăpâni lumea, nu pentru a o face mai
fericită, ci pentru a-i exploata, în folos propriu, resursele. Războiul actual – înţeles şi
ca război neregulat, ca război-mozaic, ca război asimetric etc. – îşi extinde filosofia
şi fizionomia, forţele, mijloacele, acţiunile, resursele, scopurile şi obiectivele. Este
foarte posibil ca războiul viitorului să se deplaseze foarte mult spre planul cunoaşterii,
să devină un „război al conceptelor” sau, şi mai interesant, să devină un fenomen cu
geometrie dirijabilă şi controlabilă, pe care o menirea să-l folosească nu pentru a se
autodistruge, ci pentru a se apăra.
24

Ibidem, p. 109.
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CARACTERISTICI MEDIATICE
ALE PĂRŢII VIZIBILE
A RĂZBOIULUI ÎMPOTRIVA
TERORISMULUI
Drd. Irina NEDELCU1
Résumé
Media, c’est l’œil de l’homme qui a des yeux et de sa intelligence
qui ne croit pas en invisibilité. Media est la seul création de la société de
la connaissance qui voit et qui comprendre. Elle dévoile les mensonges et
les vérités profonds et aide l’homme de vivre en liberté. La guerre contre le
terrorisme n’est pas un guerre comme les autres, mais une guerre asymétrique
et dissymétrique qui ouvert une nouvelle boîte de Pandore. On essaye
d’analyser cette réalité à géométrie complexe de nos temps nettement de la
guerre qui se déroulent sous nos yeux souvent aveugles.
Cuvinte-cheie: media, război, Irak, Afganistan, terorism

L

a o zi după tragicele evenimente din Washington şi New York, Consiliul
Nord Atlantic a invocat articolul 5, clauza apărării colective, al Tratatului
de la Washington, pentru prima dată în istoria sa. În decursul a câtorva săptămâni de
la producerea atacurilor teroriste, NATO a lansat Operaţia Eagle Assist şi Operaţia
Active Endeavour, dislocând aeronave ale Alianţei echipate cu Sisteme Aeropurtate
de Alertă şi Control (AWACS) în Statele Unite şi acţionând pentru descurajarea
activităţilor teroriste în Marea Mediterană.
La 20 septembrie 2001, George Bush a avut un discurs prin care a anunţat
că „Fiecare naţiune are o decizie de luat. Cine nu este de partea noastă este de
partea teroriştilor!“. Preşedintele SUA anunţa, astfel, că statele care nu vor susţine
Washingtonul în lupta împotriva terorismului ar putea deveni ţinta războiului
împotriva terorismului. Afirmaţie categorică, radicală, fără o susţinere reală, făcută,
desigur, sub impulsul emoţional al tragicelor evenimente.
Statele Unite au atacat Afganistanul pe 7 octombrie 2001, pentru a înlătura
regimul taliban care l-a susţinut pe Ossama bin Laden, liderul organizaţiei al-Qaeda.
La 20 martie 2003, războiul împotriva terorismului a continuat cu atacarea Irakului,
pentru înlăturarea de la putere a dictatorului Saddam Hussein, bănuit că deţine arme
1
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de distrugere în masă şi că sprijină terorismul. SUA a atacat Irakul fără mandat ONU
şi fără o justificare consistentă a acestei acţiuni, în afara de aceea că intervenţia
americană nu constituie un nou război, ci continuarea celui din 1991, care nu fusese
încheiat. Se părea că, din acel moment, că războiul din Afganistan a trecut pe planul
doi. Se deschisese deci un nou teatru de operaţii, cu alte carateristici şi obiective
decât cele ale războiului din Afganistan.
1. Atacarea Afganistanului
Ţara afganilor (denumire introdusă prima dată de englezi) s-a întemeiat
la începutul secolului XIX. Mai târziu, s-a transformat în Afganistan, denumire
preluată şi de afgani. Prin afgan, nu se înţelege cetăţean al Afganistanului, această
denumire se referă mai degrabă la poporul paştunilor (fiind denumiţi afgani numai
în Persia şi India). Numele Afganistan a fost folosit pentru prima oară în 1801, în
tratatul de pace dintre Anglia şi Persia referitor la regiunile în care trăiau paştunii.
O denumire foarte veche a regiunii unde astăzi se află Afganistanul este Kabulistan.
Până acum 2000 de ani, existau regi în Ghazna, denumiţi Kabulschahi (regii din
Kabul). Numele istoric cel mai cunoscut pentru această regiune este Khorasan.
În antichitate şi în Evul Mediu, teritoriul Afganistanului a fost stăpânit succesiv
de perşi, greci, parţi, sasanizi, arabi, mongoli etc. Statul afgan a fost constituit în
1747, sub conducerea lui Ahmad Şah Durrani şi supus de Marea Britanie în urma
a două războaie (1839-1842 şi 1878-1889). După cel de-al treilea război angloafgan (mai-iunie 1919), Marea Britanie a recunoscut independenţa Afganistanului,
proclamată la 28 februarie 1919. În următorii 10 ani, au fost înfăptuite o serie de
reforme din iniţiativa emirului Amanullah.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Afganistanul îşi menţine
neutralitatea declarată în 1939. La 17 iulie 1973, regele Muhammad Zahir Şah (19331973) este înlăturat, monarhia este abolită, iar Afganistanul se proclamă republică.
La 27 aprilie 1978, în urma unei lovituri de stat, puterea este preluată de Partidul
Democratic al Poporului (partid comunist), divizat în două facţiuni aflate în conflict.
În ultimele zile ale anului 1979, URSS invadează Afganistanul, preşedintele Hafiz
Ullah Amin este ucis, iar puterea este încredinţată lui Babrak Karmal.
Invazia declanşează un lung şi sângeros război civil (1979-1990), în cursul
căruia aproape şase milioane de afgani s-au refugiat în Pakistan şi Iran. La 4 mai
1986, Babrak Karmal este înlăturat şi puterea este preluată de Mohammad Najibullah.
La 14 aprilie 1988, guvernul sovietic semnează cu SUA un acord, mediat de ONU,
privind retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Operaţiunea s-a încheiat la 15
februarie 1989. Câteva zile mai târziu, la 23 februarie 1989, forţele mujahedinilor
alcătuiesc, în exil, un guvern care continuă lupta. Najibullah încearcă o serie de
tratative cu rebelii, dar ele eşuează, ceea ce duce la continuarea războiului civil.
În urma presiunilor interne şi externe, preşedintele Mohammad Najibullah
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a demisionat, la 16 aprilie 1992, punându-se astfel capăt regimului comunist din
Afganistan. Imediat după aceea, cele mai mari grupări rivale ale rezistenţei (Hezbi-Islami, condusă de Gulbuddin Hekmatyar, şi Jamiat-i-Islami, condusă de Ahmed
Shah Massud) au hotărât, la 24 aprilie 1992, crearea unui consiliu interimar pentru
guvernarea ţării până la alegerile legislative. Dar neînţelegerile dintre cele două
grupări s-au amplificat şi, astfel, au provocat numeroase victime şi distrugeri
materiale.
În anii ‘60 ai secolului trecut, Afganistanul era sinonim cu libertatea totală,
era considerat un paradis al drogurilor, unde haşişul era vândut în mod legal, o ţară
mistică, plină de splendori ale naturii, o adevărată grădină ca în 1001 de nopţi. Totul
s-a sfârşit odată cu invazia sovietică, în 1979. În 20 de ani de război şi a unui nemilos
regim al talibanilor, într-o ţară ameninţată de foamete şi de ravagiile unui război
civil sângeros, locuitorii au ajuns să se obişnuiască cu violenţele. De fapt, din cauza
luptelor de cucerire şi a celor pentru putere, a confruntărilor şi a tensiunilor care
durează de când ţara, se spune despre afgani că sunt prizonierii istoriei.
Multe civilizaţii şi-au lăsat aici amprentele, fie că a fost vorba de grecii lui
Alexandru cel Mare sau de hoardele lui Gingis Han. Regele Baber, în secolul al
XVI-lea, descria oraşul Kabul ca pe „un excelent centru comercial” în care se găseau
produse din China, Irak, Imperiul Bizantin. În cartea sa, intitulată „Memorii”, regele
Baber aminteşte şi despre numărul mare de limbi vorbite în această parte a lumii.
Afganistanul de astăzi, pe teritoriul căruia s-au amestecat etnii şi religii, este
mărturia unui trecut cosmopolit. Imaginea oamenilor şi culoarea pielii lor poartă
urmele invaziilor, dar şi ale carnagiilor şi resurecţiilor. Un istoric al secolului al
XIX-lea, englezul William Kaye, spunea că inclusiv trupele britanice şi-au adus
contribuţia la mozaicul uman din Afganistan: „Ofiţerii Majestății Sale nu au putut
rezista tentaţiilor necontrolate. Secole marcate de mişcarea şi amestecul populaţiei
au dat naştere la microprovincii în care coabitează astăzi nu mai puţin de 20 de limbi
şi alte zeci de dialecte. În ciuda suprafeţei relativ modeste a teritoriului, fiecare grup
păstrează distanţa de celelalte, astfel încât nu s-a produs un amalgam de limbi şi
obiceiuri.”
De la invazia URSS, din 1979, până la retragerea trupelor sovietice, au
murit peste un milion de oameni. După plecarea invadatorilor, diferite facţiuni
ale rezistenţei islamice au pornit lupta pentru supremaţie şi acest conflict a dus la
moartea a peste 50.000 de persoane în cinci ani.
În această perioadă, când islamul s-a confundat practic cu lupta pentru libertate,
Afganistanul a ajuns adăpostul trupelor fanatice ale lui Osama bin Laden. Islamul
radical este contrar tradiţiilor afgane, fanatismul talibanilor avându-şi originea
tocmai în perioada războiului antisovietic. În timpul conflictului, sute de mii de tineri
afgani au fost primiţi în noile şcoli coranice, Madras, adesea amplasate în apropierea
taberelor de refugiaţi din proximitatea oraşelor Peshawar şi Quetta din Pakistan.
Finanţate de Arabia Saudită, aceste şcoli predau o variantă radicală a islamului,
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varianta pe care, mai târziu, talibanii au aplicat-o pe teritoriul Afganistanului.
Şcolile coranice erau frecventate în general de băieţi pashtu, proveniţi din
mediul rural, săraci şi foarte săraci. Elevii şcolilor coranice erau formaţi ca „soldaţicălugări”, fiind izolaţi de restul familiei şi de femei. Astfel, de la lună la lună, de la
an la an, a crescut un curent islamist radical, mişcarea talibană.
Pentru regimul de la Kabul, cooperarea cu SUA presupunea respectarea cererii
acestora de a-l extrăda pe Osama bin Laden, solicitare neacceptată de talibani. În
această situaţie, la 7 octombrie 2001, coaliţia antiteroristă din jurul SUA, formată
dintr-un număr record de 49 de state, a lansat primele atacuri ale operaţiei Enduring
Freedom, cu scopul de a lichida al-Qaeda şi de a pregăti reconstrucţia statului afgan.
Regimul taliban a încetat să mai existe, oficial, la 9 decembrie 2001, moment
în care americanii şi aliaţii lor au început procesul de stabilizare a Afganistanului.
Modelul utilizat de SUA a fost cel al democraţiilor occidentale: un regim bazat pe
alegeri libere, existenţa unei pluralităţi a puterilor în stat, adoptarea unei noi legislaţii,
respectarea drepturilor omului (în special pentru femei). Sarcina aliaţilor consta,
practic, în reconstruirea de la zero a unui stat şi a unei naţiuni puternic devastate de
războaie repetate şi guvernări totalitare, lupta împotriva contrainsurgenţei talibane
regrupate în afara Kabulului şi în Pakistan şi anihilarea puterii liderilor şi miliţiilor
locale.
Acordul de la Bonn, documentul convenit de comunitatea internaţională la 5
decembrie 2001, la negocierea căruia au fost prezente şi facţiunile afgane potrivnice
talibanilor (Alianţa Nordului şi susţinători ai ultimului rege afgan), a prevăzut:
„formarea unei administraţii interimare condusă de Hamid Karzai, prezenţa unei
misiuni internaţionale de menţinere a păcii la Kabul şi retragerea Alianţei Nordului
din capitală, cooperarea cu comunitatea internaţională pentru eliminarea traficului
de narcotice şi a terorismului, aplicarea Constituţiei din 1964, până la adoptarea unei
noi legi fundamentale“.
Intervenţia americană din 2001 a dus la înlăturarea rapidă a talibanilor,
Alianţa Nordului preluând conducerea în scurt timp pe tot cuprinsul Afganistanului.
Includerea reprezentanţilor etniei paştune în rândul noilor lideri afgani a constituit
o problemă destul de dificilă, opoziţia antitalibană învingătoare fiind formată în
special din reprezentanţi ai minorităţilor, nu de puţine ori ostile paştunilor din rândul
cărora mişcarea talibană şi-a recrutat majoritatea membrilor.
Parlamentul afgan întrunit în structura tradiţională, numită Loya Jirga (Marea
Adunare), l-a desemnat ca preşedinte pe Hamid Karzai. În 2002, Loya Jirga a
redactat o nouă Constituţie, prin care se stabilea un regim prezidenţial, acordânduse, totodată, un rol important parlamentului, care trebuia să-şi dea acordul cu privire
la numirea oficialilor şi care îl putea suspenda pe preşedinte.
Hamid Karzai, considerat omul americanilor, cu care aceştia cooperaseră la
mijlocul anilor 1990 pentru realizarea unor proiecte energetice, a câştigat primele
alegeri libere din Afganistan, desfăşurate în 2004. În anul următor, au fost organizate
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alegeri parlamentare şi locale. Principala sarcină a noilor autorităţi de la Kabul,
asumată şi de americani, a fost extinderea controlului asupra teritoriului afgan.
Corupţia larg răspândită în rândul oficialilor şi transformarea parlamentului
„într-o arenă a confruntărilor dintre fostele facţiuni armate ale Afganistanului şi întrun instrument de presiune politică la adresa lui Karzai“ au fost principalele probleme
ale clasei politice de la Kabul.
Dincolo de instabilitatea politică, procesul de reconstrucţie a Afganistanului
a înregistrat un eşec major în extinderea controlului noilor autorităţi de la Kabul
asupra teritoriului afgan.
În 2008, bilanţul guvernării Karzai era sumbru. Potrivit unei declaraţii a lui
John Michael McConnel, fost director al CIA, regimul Karzai controla doar 30% din
teritoriul Afganistanului, restul aflându-se sub stăpânirea triburilor şi liderilor locali
(40%) şi a talibanilor (10%).
Ceea ce trebuie reţinut este faptul că, fără un ajutor extern consistent, este
posibil ca Afganistanul să se scufunde şi mai mult în abisul sărăciei, putând redeveni
oricând o sursă de instabilitate. AFP menţionează că, într-un raport ce cuprinde
66 de pagini, care s-a dorit a fi o evaluare strategică a conflictului din Afganistan,
prezentat secretarului american al apărării, Robert Gates, generalul american Stanley
McChrystal menţiona: „În lipsa trupelor suplimentare, coaliţia riscă un conflict mai
lung, mai multe victime, costuri mai mari şi eroziunea susţinerii politice. Fiecare
dintre aceste riscuri poate să antreneze un eşec al misiunii”.
Stanley McChrystal aminteşte şi de fragilitatea instituţiilor afgane, corupţie
şi abuzuri de putere, de asemenea de „propriile erori” care le-au dat prea puţine
motive afganilor să-şi susţină guvernul. „Insurgenţii nu ne pot învinge din punct
de vedere militar, dar ne putem învinge noi singuri. Ocupaţi cu protecţia propriilor
forţe, acţionăm într-o modalitate care ne distanţează fizic şi psihic de oamenii pe care
încercăm să-i apărăm”, a adăugat generalul american. În plus, închisorile au devenit
„sanctuare şi o bază pentru operaţiunile insurgenţilor împotriva guvernului afgan şi
forţelor internaţionale”.
În 2009, în Afganistan erau desfăşuraţi aproximativ 62.000 de soldaţi
americani şi 38.000 de militari din ţările aliate. De la căderea regimului taliban,
în 2001, anul 2009 a fost cel în care s-au înregistrat cele mai multe victime pentru
trupele străine din Afganistan.
Media nu a reuşit să releve mai mult nici despre Afganistan, nici despre
misiunile ISAF sau Enduring Freedom, iar susţinerea, în continuare, a acestor misiuni
într-o ţară în care se produce mai mult de 90 % din materia primă (culturi de mac
şi canabis – cânepă indiană) pentru drogurile care se vând pe piaţa occidentală şi în
care, câteva mii de talibani pun probleme grave celor mai puternice forţe din lume
ridică foarte serioase semne de întrebare în legătură cu adevăratele caracteristici ale
acestui teatru de operaţii şi, mai ales, ale prezenţei şi eficienţei mediatice.
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2. Războiul din Irak
Situat la confluenţa dintre râurile Tigru şi Eufrat, în Orientul Mijlociu, Irakul,
format din 18 provincii, are frontiere cu Kuweitul şi Arabia Saudită la sud, Iordania
la vest, Siria la nord-vest, Turcia la nord, Iran (Persia) la est şi are o zonă îngustă de
coastă la Umm Qasr în Golful Persic. Deşi se află pe locul doi în lume ca rezerve
de petrol, după Arabia Saudită, şi pe locul zece ca rezerve de gaz, Irakul are nevoie
de investiţii de miliarde de dolari pentru a recupera handicapul provocat de anii de
sancţiuni şi de război. Aflat pe teritoriul vechii Mesopotamii, locul de naştere a unor
culturi timpurii, precum cele ale sumerienilor, asirienilor şi babilonienilor, Irakul a
fost cucerit în 331 î.Hr. de Alexandru cel Mare. În secolul al II-lea î.Hr., a făcut parte
din Imperiul Persan, iar, după moartea profetului Muhammad (632), a fost cucerit de
arabii musulmani (659). Bagdadul a devenit capitală a Califatului abbasid, din 762
şi până în 1258, când a fost cucerit de turcii selgiucizi. Oraşul a rămas un centru al
lumii arabe până în 1524, când a fost încorporat în Imperiul Otoman. În 1915, trupele
britanice au cucerit Irakul şi au stabilit aici mandatul Ligii Naţiunilor. Irakul devine
independent în 1932. Partidul Ba’ath2 a preluat controlul ţării în 1968 şi a impus o
stăpânire strictă, mai ales după ascensiunea la putere a lui Saddam Hussein (1979).
În anii ‘80 (1980-1988), Irakul a fost implicat într-un război lung cu Iranul,
care a lăsat peste 1.000.000 de victime, militari şi civili, de ambele părţi. În 1990,
prin ocuparea Kuweitului, Irakul a fost izolat la nivel mondial, până în primăvara
lui 2003, când a fost invadat de SUA şi Marea Britanie, care au îndepărtat Partidul
Ba’ath de la putere şi au organizat noi structuri. După primele planuri, fostul general
al SUA, Jay Garner, trebuia să devină preşedintele unui guvern provizoriu. Dar, la
câteva săptămâni după stabilirea în funcţie a lui Garner, acesta a fost înlocuit de către
preşedintele SUA, George W. Bush, care l-a numit, la 6 mai 2003, pe L.Paul Bremer
III în funcţia de guvernator al Irakului.
În urma prăbuşirii fostului regim de la Bagdad, forţele coaliţiei au instituit,
ca formă interimară de administrare, Autoritatea Provizorie a Coaliţiei (CPA).
Aceasta a fost mandatată să restabilească ordinea şi securitatea în ţară, să creeze
instituţiile unei guvernări reprezentative şi să contribuie la refacerea economică.
CPA a desemnat, în iulie 2003, Consiliul Irakian de Guvernare (CIG), format din 24
de membri. La rândul său, acesta a desemnat miniştrii irakieni, a stabilit bugetele şi
a reprezentat ţara pe plan internaţional.
La 15 noiembrie 2003, CPA şi CIG au convenit ca, la 30 iunie 2004, ocupaţia
străină să înceteze şi să fie restabilită o formă limitată de suveranitate a ţării. Astfel,
la 28 iunie 2004, are loc transferul de suveranitate către un guvern interimar condus
de Iyad Allawi, iar preşedintele Irakului a fost Sheikh Ghazi Mashal Ajil Al Yawer.
La 30 ianuarie 2005, s-au organizat alegeri parlamentare şi s-a constituit un guvern
2

formaţiune politică ce îmbină ideologia socialismului arab cu naţionalismul şi pan-arabismul
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de tranziţie, condus de Ibrahim Al Jafaari ca prim-ministru. Preşedinte al Irakului
a fost ales, la 5 aprilie 2005, Jalal Talabani. În perioada guvernului de tranziţie
este elaborată Constituţia Irakului, votată la referendumul popular organizat la 15
octombrie 2005.
La 15 decembrie 2005, populaţia s-a prezentat la vot pentru alegerile
parlamentare, în urma cărora s-a format un guvern stabil, pe durata a patru ani. La
15 mai 2006, este format primul astfel de guvern irakian, cu un mandat de patru
ani, avându-l ca premier pe Nouri Al Maliki. După Războiul din Golf, încheiat la 11
aprilie 1991, Statele Unite şi aliaţii săi au impus un embargou, izolând Irakul.
În octombrie 1998, odată cu adoptarea Actului de Eliberarea a Irakului, s-a
stabilit ca obiectiv important al politicii externe americane eliminarea regimului
Hussein. La o lună după aprobarea Actului de Eliberare a Irakului, SUA şi Marea
Britanie au lansat o campanie de bombardament în Irak, numită Operation Desert
Fox. Motivul campaniei a fost de a slăbi puterea lui Hussein şi de a împiedica
guvernul acestuia să producă arme chimice, biologice şi nucleare. Odată cu alegerea
lui George W. Bush ca preşedinte al SUA, în 2000, Statele Unite au început o politică
mai agresivă faţă de Irak. De fapt, pentru Partidul Republican, punerea în aplicare a
Actului de Eliberare a Irakului şi îndepărtarea lui Hussein au făcut parte, în 2000, din
platforma de campanie în alegerile prezidenţiale din SUA. Acest lucru era susţinut
şi de Dick Cheney, de secretarul apărării, Donald Rumsfeld, şi de adjunctul acestuia,
Paul Wolfowitz.
După ce a părăsit administraţia Bush, fostul secretar al Trezoreriei SUA, Paul
O’Neill, a spus că un atac asupra Irakului a fost planificat de la învestirea lui Bush,
care, la prima reuniune a Consiliului de Securitate, la care a participat în calitate de
preşedinte al SUA, a iniţiat discuţii cu privire la o eventuală invazie. Mai târziu,
O’Neill a revenit asupra acestei declaraţii, spunând că asemenea discuţii au fost, de
fapt, o continuare a politicii externe pusă în aplicare de către prima administraţie
Clinton.
La scurt timp după 11 septembrie 2001 (pe 20 septembrie), preşedintele Bush
a convocat o şedinţă comună a Congresului SUA şi a anunţat începerea „războiului
împotriva terorismului”. Acest anunţ a fost însoţit de prezentarea doctrinei de „acţiune
militară preventivă”, numită mai târziu Doctrina Bush. Unii consilieri ai lui Bush au
fost de acord cu o invazie imediată în Irak, iar alţii au pledat pentru constituirea
unei coaliţii internaţionale şi obţinerea autorizaţiei Naţiunilor Unite. Această ultimă
variantă a fost acceptată şi de Bush, care şi-a rezervat însă dreptul de a opta pentru
invadarea Irakului în lipsa autorizaţiei ONU.
Lumea arabă şi marea parte a Europei au condamnat poziţia unilaterală a SUA
de a ataca Irakul. Cu toate acestea, Marea Britanie a declarat intenţia de a sprijini
SUA în acţiunea militară.
Pe 12 septembrie 2002, Bush s-a adresat ONU, solicitându-i să aplice rapid
rezoluţiile sale proprii împotriva Irakului, altfel SUA va acţiona pe cont propriu. Pe
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8 noiembrie, Consiliul de Securitate al ONU a aprobat în unanimitate o rezoluţie de
impunere a unei noi inspecţii în Irak, cu scopul de a se constata dacă această ţară
deţine sau nu arme de distrugere în masă.
Problema privind dezarmarea Irakului a ajuns la o criză în perioada 2002-2003,
când preşedintele SUA, George W. Bush, a cerut o încetare completă a presupusei
producţii irakiene de arme de distrugere în masă şi accesul liber al inspectorilor
ONU la instalaţiile suspectate că produc astfel de arme. În cursul anului 2002,
Bush a solicitat, în mod repetat, inspectarea şi dezarmarea Irakului, ameninţând că,
în caz contrar, SUA va interveni cu forţă militară. După dezbateri considerabile,
Consiliului de Securitate al ONU a adoptat o rezoluţie de compromis. Prin Rezoluţia
1441, Consiliul de Securitate al ONU a autorizat reluarea inspecţiilor de arme în
Irak, precizând totodată că, dacă acestea nu vor fi acceptate de Saddam Hussein, vor
fi consecinţe grave. Unii dintre membrii Consiliului de Securitate, precum Franţa şi
Rusia, nu au considerat că aceste consecinţe includ folosirea forţei pentru răsturnarea
guvernului irakian.3 Mai mult, atât ambasadorul SUA la ONU, John Negroponte,
cât şi ambasadorul britanic, Jeremy Greenstock, au confirmat public faptul că
Rezoluţia 1441 nu prevede declanşarea “unei invazii, fără consultarea Consiliului
de Securitate”, ci dă Irakului4 “o oportunitate finală să se conformeze obligaţiilor
de dezarmare” şi creează baza legală pentru inspecţiile efectuate de Comisia ONU
de monitorizare, de verificare şi de inspecţie (UNMOVIC şi-a încheiat mandatul
la 27 iunie 2007) şi de Agenţia internaţională pentru energie atomică (AIEA).
Hussein a acceptat rezoluţia pe 13 noiembrie, astfel că inspectorii au revenit în Irak,
sub conducerea preşedintelui UNMOVIC, Hans Blix, şi a directorului general al
AIEA, Mohamed El Baradei, care, februarie 2003, afirma că “nu a descoperit nici
o dovadă plauzibilă care să indice reluarea unui program de arme nucleare în Irak”
şi a ajuns la concluzia că anumite elemente care ar fi putut fi folosite în instalaţiile
nucleare au fost, de fapt, destinate altor utilizări. Preşedinţii celor două comisii au
informat Consiliul de Securitate al ONU că Irakul a fost cooperant şi că a fost de
acord ca, într-o perioadă scurtă de timp şi sub supravegherea inspectorilor, să treacă
la dezarmare.5 Raportul oficial al ONU, de la sfârşitul lunii ianuarie 2003, nu a fost
cel aşteptat de Bush, deoarece, în întreg procesul de inspecţie al ONU, grupul de
inspectori condus de Hans Blix nu a găsit arme de distrugere în masă. Inspectorii
au acuzat. cu diverse ocazii, Irakul, pentru că nu colabora, dar nu au considerat că
există motive să se gândească la existenţa unor arme interzise. Acest argument a fost
răstălmăcit de Bush, care a afirmat că irakienii îi minţeau pe inspectori.
Surse din Consiliul de Securitate al ONU au afirmat mai târziu că dacă SUA nu
Fox News, Războiul din Irak, http://wwwfoxnews.com/politics, accesat la 20.10.2009
Las Vegas Sun, Războiul din Irak, http://wwwlasvegassun.com, accesat la 20.10.2009
5
În raportul înaintat Consiliului de Securitate al ONU, cu privire la cooperarea Irakului, Hans Blix a declarat, la
14.02.2003: „În 27 ianuarie 2003, am spus că mi s-a părut, din experienţa mea, că Irakul a decis, în principiu, să
coopereze, să ne permită accesul rapid la toate site-urile şi să accepte asistenţa UNMOVIC în crearea infrastructurii
necesare. Îmi menţin această impresie şi menţionez că accesul la site-uri a fost, până acum, fără probleme.”
3
4
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ar fi atacat, în scurt timp s-ar fi demonstrat că Irakul nu avea nici o armă de distrugere
în masă. Pentru că nu a reuşit, cu toate presiunile exercitate, să obţină aprobarea
unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite care să sprijine invazia,
Bush a făcut o reuniune cu aşa-numitul Trio al Azorelor (cu toate că se referea la
patru personalităţi), format din el însuşi, Tony Blair, prim-ministrul Regatului Unit,
José Maria Aznar, preşedintele spaniol, şi prim-ministrul portughez, Durão Barroso,
pentru a anunţa crearea unei alianţe care avea scopul de a invada Irakul şi de a-l
detrona pe Hussein.
Reacţia opiniei publice mondiale a fost în general ostilă şi s-a manifestat, în
special, prin desfăşurarea unor demonstraţii contra războiului din Irak. Mai mult,
unii membri ai NATO, precum Franţa, Germania şi Canada, cărora li s-a adăugat
şi Rusia, s-au opus intervenţiei militare în Irak din cauza nivelului ridicat de risc la
adresa securităţii comunităţii internaţionale şi au susţinut ca dezarmarea Irakului să
se facă prin mijloace diplomatice.
George W. Bush şi Tony Blair s-au întâlnit la Casa Albă, la 31 ianuarie 2003,
şi au încheiat un memorandum secret pentru a efectua invazia în Irak, indiferent
dacă inspectorii ONU vor descoperi sau nu arme de distrugere în masă. De unde
suspiciunea că Irakul ar deţine arme de distrugere în masă? Înainte de războiul din
Golf, în 1990, Irakul a avut stocate 550 tone de uraniu la Tuwaitha, localitate situată
la aproximativ 12 km sud de Bagdad.6
La sfârşitul lunii februarie 2002, CIA l-a trimis pe fostul ambasador Joseph
C. Wilson să investigheze dacă Irakul a încercat să achiziţioneze uraniu suplimentar
din Niger. La întoarcerea în SUA, Wilson a informat CIA că rapoartele privind
vânzările uraniu în Irak au fost “în mod neechivoc greşite.” Cu toate acestea, în luna
ianuarie 2003, Administraţia Bush, citând surse de informaţii britanice,7 a continuat
să pretindă că Irakul a încercat să obţină yellowcake,8 folosind asta ca o justificare

Associated Press, „Saddam deţine o instalaţie de prelucrare a uraniului”, 05.07.2008, http://www.thestar.com/news/
ontario/article, accesat la 4.11.2009
7
Times, Duffy, Michael; James Carney , „O dovadă de încredere”, 13.07.2003, „ „. http://www.time.com/time/
magazine/article, accesat la 4.11.2009
8
Yellowcakes (prăjituri galbene) reprezintă un amestec de concentrate de uraniu obţinute prin extracţie, folosind un
dizolvant selectiv, dintr-un amestec ce conţine oxizi de uraniu. Aceste „prăjituri”, care sunt produse oriunde în lume
unde se exploatează uraniu, reprezintă un pas intermediar în procesul de rafinare al uraniului obţinut prin procedee
industriale. Roca ce conţine minereul brut de uraniu este mai întâi sfărâmată într-un praf fin pentru a putea fi ulterior
prelucrată prin reacţii chimice cu soluţii acide, bazice sau peroxidice pentru a produce soluţii ce conţin atomii
de uraniu legaţi chimic în diferite tipuri de săruri. Prin evaporare, „coacere” şi mai apoi prin dizolvare selectivă,
conţinutul brut al „prăjiturii”, care ajunge să conţină doar oxizi ai uraniului, creşte până la aproximativ 80 %. Deşi cel
mai adesea aceste concentrate sunt de culoare maronie sau chiar neagră, numele de „prăjitură galbenă” provine din
stagiile timpurii ale extracţiei oxizilor de uraniu, când culoarea unor anumite produse de concentraţie intermediară
este efectiv galben intens. Metodele de realizare a concentratelor de uraniu de acest tip diferă depinzând de tipul şi
de concentraţia zăcământului de uraniu. Cel mai frecvent, aceste concentrate de uraniu sunt obţinute prin procedee
obişnuite de minerit urmate de concentrarea sau îmbogăţirea oxizilor de uraniu prin procedee fizico-chimice. În final,
„prăjitura” propriu-zisă este formată dintr-un material granular de culoare tipică, intens galbenă, insolubilă în apă,
conţinând aproximativ 80 % uraniu, care se topeşte la aproximativ 2.878°C. Compozitele yellowcake sunt folosite
în prepararea combustibilului nuclear al reactoarelor nucleare, fiind procesate înainte de a fi transformate integral în
dioxid de uraniu pur (UO2) pentru a fi utilizate ca bare de combustibil în reactoarele de tip PHWR (Pressurised Heavy
Water Reactor) şi/sau alte sisteme care utilizează uraniu neîmbogăţit. Pot fi, de asemenea, folosite pentru a obţine
6
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pentru o acţiune militară. Ca răspuns, Wilson a scris un articol în New York Times,
în iunie 2003, criticând atitudinea lui Bush şi subliniind faptul că în raportul pe
care l-a întocmit după inspecţia în Irak a spus că nu se confirma informaţia potrivit
căreia Irakul achiziţionase sau urma să achiziţioneze yellowcake. În octombrie 2002,
Congresul SUA a adoptat o rezoluţie comună prin care îl autoriza pe preşedinte să
poată „folosi orice mijloace necesare” împotriva Irakului. Americanii intervievaţi,
pe scară largă, în ianuarie 2003, şi-au exprimat opţiunea pentru diplomaţie, nu pentru
o invazie. Cu toate acestea, mai târziu, în acelaşi an, americanii au început să fie de
acord cu planul lui Bush.
Guvernul Statelor Unite s-a angajat, pe piaţa internă, într-o elaborată campanie
de relaţii publice, pentru a-şi convinge cetăţenii. Astfel, o majoritate covârşitoare
a americanilor a fost convinsă că Hussein ar fi avut arme de distrugere în masă:
85% au spus acest lucru, chiar dacă inspectorii nu au descoperit astfel de arme.
Dintre cei care au crezut că Irakul are arme de distrugere în masă ascunse pe undeva,
aproximativ jumătate au fost pesimişti că acestea vor fi folosite vreodată. Până în
februarie 2003, 74% dintre americani sprijineau luarea de măsuri militare pentru a-l
elimina pe Hussein de la putere.
Pe 5 februarie 2003, într-o încercare de a convinge că Irakul deţine arme de
distrugere în masă, Colin Powell a prezentat Consiliului de Securitate al ONU aşazise dovezi suplimentare că UAV-uri (aeronave fără pilot) erau gata să fie lansate
contra SUA.
Adresându-se Adunării Generale a Naţiunilor Unite, secretarul de stat
american, Colin Powell, a insistat ca ONU să dea autorizaţia pentru invazia Irakului,
precizând că Statele Unite, Marea Britanie, Polonia, Italia, Australia, Danemarca,
Japonia şi Spania sprijină acest demers. În susţinerea solicitării sale, Powell a
prezentat aşa-zise dovezi că Irakul este un producător de arme chimice şi biologice şi
că are legături cu al-Qaeda. Ştim că Saddam Hussein este hotărât să păstreze armele
sale de distrugere în masă. Având în vedere actele de agresiune ale lui Saddam
Hussein şi ceea ce ştim de asociaţii săi în terrorism, deducem că este hotărât să facă
mai mult pentru a se răzbuna pe aceia care i se opun. Oare nu ar trebui să luăm în
calcul riscul că el va folosi într-o zi aceste arme, alegând locul şi momentul în care
lumea să se afle într-o poziţie mai slabă şi să nu poată răspunde? Statele Unite nu
vor şi nu pot ignora acest risc pentru poporul american. Nu este o opţiune bună,
mai ales după 11 septembrie 2001, să lăsăm în posesia lui Saddam Hussein arme de
distrugere în masă pentru câteva luni sau ani.
Referitor la o invazie a Irakului, Canada, Franţa, Germania şi Rusia au cerut
insistent să se continuie negocierile pe cale diplomatică. Criticile cu privire la
elementele probatorii utilizate pentru a justifica invadarea Irakului nu au fost puţine.
Mulţi dintre adversarii intervenţiei militare au susţinuut că o soluţie diplomatică ar fi
uraniu îmbogăţit prin transformarea în hexafluorură de uraniu (UF6), un gazdin care, prin separare izotopică prin
unul din procedeele de difuzie gazoasă sau centrifugare gazoasă, poate fi relativ uşor transformat în uraniu îmbogăţit
utilizabil în producerea de arme nucleare sau în producerea energiei electrice în reactoare nucleare.
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fost de preferat. O astfel de poziţie a avut şi ministrul de externe francez, Dominique
de Villepin, care, după intervenţia secretarului de stat american Colin Powell, din
5 februarie 2003, la Consiliului de Securitate ONU, a răspuns: „Având în vedere
posibilitatea de a alege între intervenţia militară şi inspecţiile la un regim care este
inadecvat, noi trebuie să alegem a doua variantă.”
La 12 februarie 2003, în urma raportului UNMOVIC, fiecăruia dintre cei
15 reprezentanţi ai Consiliului de Securitate al ONU i s-a dat cuvântul pentru a-şi
expune poziţia într-un discurs de 10 minute. Hans Blix, şeful comisiei, a precizat, în
raport, că nu există nici o dovadă că Irakul a desfăşurat activităţi militare nucleare,
nici o dovadă că deţine arme de distrugere în masă neconvenţionale (că acestea
ar fi fost cu succes demontate în cursul anilor 1990), dar că Bagdadul trebuie să
coopereze mai mult.
Reprezentantul republicii Arabe Siriene, unicul stat arab în cadrul Consiliului,
a sprijinit puternic continuarea inspecţiilor, argumentând că Irakul a fost acuzat că
nu respectă rezoluţiile ONU, în timp ce Israelul a ignorat mai mult de 500 dintre
acestea şi nu a fost sancţionat.
În intervenţia sa, Villepin a spus: „Prin adoptarea în unanimitate a Rezoluţiei
1441, am arătat acordul nostru colectiv de a se face noi inspecţii şi, în caz de eşec
a acestei strategii, Consiliul de Securitate să examineze toate opţiunile, inclusiv
cea de a se recurge la forţă. (...) Franţa are două amendamente: în primul rând,
faptul că inspecţiile nu s-au încheiat şi pot aduce un răspuns eficient la imperativul
de dezarmare a Irakului şi, în al doilea rând, faptul că o utilizare a forţei ar avea
consecinţe grele pentru oameni, pentru regiune şi pentru stabilitatea internaţională
(...) Am constatat, din raportul domnului Blix şi al domnului El Baradei, că inspecţiile
dau rezultate. De Villepin a calificat rezultatele ca „progrese semnificative” şi a
subliniat că, deşi războiul constituie calea cea mai rapidă pentru dezarmarea Irakului,
nu trebuie trecut cu vederea faptul că, după aceea, va fi nevoie să se construiască
pacea. “Să nu ne înşelăm singuri: acest proces va fi lung şi dificil, pentru că vom avea
de păstrat unitatea Irakului, de a restabili într-un mod durabil stabilitatea într-o ţară
şi o regiune puternic afectate de intruziunea de forţă. (...)O intervenţie militară este
prematură şi s-ar pune în pericol legitimitatea acesteia iar, pe parcursul timpului,
eficacitatea ei. O astfel de intervenţie ar putea avea consecinţe incalculabile pentru
stabilitatea regiunii şi va consolida sentimentul de nedreptate, ar agrava tensiunile
şi ar risca deschiderea drumului spre alte conflicte”. La subiectul terorismului, de
Villepin a pus la îndoială legăturile între al-Qaeda şi regimul din Bagdad, subliniind
că o astfel de intervenţie va produce fracturi între societăţi, între culturi, între oameni,
fracturi ce nu vor face decât să favorizeze terorismul. Ministrul francez a pledat
pentru soluţii diplomatice, pentru un timp suplimentar acordat inspectorilor. “În acest
templu al Organizaţiei Naţiunilor Unite, avem o mare responsabilitate şi o imensă
onoare care trebuie să ne conducă să acordăm prioritate dezarmarii în pace.Franţa,
care a văzut ce înseamnă război, ocupaţie, cruzime, rămâne credincioasă valorilor
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sale şi crede în capacitatea noastră de a construi împreună o lume mai bună”.
Cererea adresată Adunării Generale ONU a primit un vot negativ în urma căruia
Statele Unite şi suporterii lor au abandonat procedurile privind autorizarea invaziei
de către Consiliul de Securitate şi au decis să înceapă invazia, fără autorizaţie ONU.
Această decizie, de legalitate îndoielnică în conformitate cu dreptul internaţional,
a fost nepopulară pe scară largă, în întreaga lume, şi opoziţia faţă de invazie s-a
manifestat, pe 15 februarie, printr-un protest antirăzboi, la nivel mondial, care a atras
între şase şi zece milioane de persoane din mai mult de 800 de oraşe, fiind, conform
Guiness Book of World Records, cel mai mare astfel de protest din istoria lumii.
Dar cui îi pasă de proteste şi de istorie, când la mijloc sunt interese, orgolii, forţe,
mijloace, resurse, perspectiva dominării şi o ordine a lumii convenabilă totdeauna
celor puternici?
Media nu a reuşit să releve toate aceste frământări şi jocuri de fait accompli,
deşi a încercat. Marile bătălii se duc şi prin media, dar nu în văzul lumii. Lumea, de
obicei, le vede după ce totul a trecut. Şi nici atunci în adevărul lor, ci doar în efectul
remanent.
2.1. Pregătirea invaziei
În martie 2003, Statele Unite, Marea Britanie, Spania, Australia, Polonia,
Danemarca şi Italia au început pregătirea pentru invazia în Irak. În 17 martie 2003,
Bush i-a cerut lui Hussein şi fiilor săi, Uday şi Qusay, să părăsească Irakul, oferindule un termen de 48 de ore. În 18 martie, în Parlamentul Marii Britanii, a avut loc o
dezbatere cu privire la implicarea în invazia Irakului.� În timpul dezbaterii, procurorul
general a informat că războiul este în conformitate cu rezoluţiile precedente ale
ONU.
Divizia Activităţi Speciale a CIA (DAU) a intrat în Irak, în luna iulie 2002, cu
echipe paramilitare. Acestea au pregătit terenul pentru sosirea ulterioară a forţelor
militare americane. Echipele DAU s-au unit apoi cu Forţele Armate Speciale SUA,
pentru a organiza Peshmerga kurdă, în scopul de a învinge gruparea teroristă Ansar
al-Islam, un aliat al al-Qaeda, din NE Irakului.9 Echipele DAU au efectuat, de
asemenea, în spatele liniilor irakiene, misiuni speciale de mare risc, de recunoaştere
în vederea descoperirii locului unde se adăposteau Saddam Hussein şi generalii săi,
de convingere a ofiţerilor irakieni cu funcţii importante să se întoarcă în unităţile lor
şi odată ce lupta a început să nu se opună forţelor de invazie.10 Prin vânzarea unor
planuri false privind invazia, de către un ofiţer american ce lucra sub acoperire ca
diplomat, unui agent de informaţii irakian, armata irakiană a fost indusă în eroare
şi a dislocat forţe majore în N şi în V, în perspectiva unor atacuri din Turcia sau
Ansar al-Islam (Partizani ai Islamului) este o organizaţie radicală islamică. Esta compusă din kurzi irakieni şi arabi,
care şi-au propus să creeze un stat independent Islamic în IrakKurds and Arabs who have vowed to establish an
independent Islamist state in Iraq.
10
Fox News, Războiul din Irak, http://wwwfoxnews.com/politics, accesat la 20.10.2009
9
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Iordania. Astfel de atacuri nu au avut loc, mai ales că Turcia, deşi membră NATO,
nu a permis implicarea sa în acest război, împotrivindu-se chiar şi staţionării trupelor
americane pe teritoriul său. Deplasarea trupelor irakiene în N şi V a redus foarte mult
capacitatea de apărare în restul Irakului şi a facilitat în mod semnificativ atacurile
reale, prin intermediul Kuwaitului şi Golfului Persic, în SE.
Media nu a sesizat aceste manevre, nu s-a ocupat de ele, nu a înţeles jocul puterii
şi ce se află dincolo de ea, dar a avut un rol semnificativ în crearea spectacolului şi
a interesului lumii pentru acesta, fără să dezv9oluie adevăratele mise care se puneau
în joc. Faptul că Saddam Hussein era un dictator – un dictator sângeros, diabolic
şi diabolizat în suficientă măsură pentru a ridica întreaga lume împotriva lui era
suficient pentru acceptarea unui astfel de război, cu toate opoziţia a 6 milioane de
oameni şi a unor state puternice şi foarte demne.
Media a intrat deci într-un război care nu reprezenta altceva pentru ea decât
un subiect, un domeniu, deopotrivă, interesant şi spectaculos, menit să crească
tirajele, ratingul şi audienţa şi, în afară de aceasta, să asigure abaterea atenţiei de la
adevăratele mari şi foarte mari probleme cu care se confruntă lumea.
2.2. Invazia
Invazia Irakului, din martie 2003, a fost condusă de Statele Unite, susţinută de
către forţele britanice şi de contingente mai mici din Australia, Danemarca, Polonia
şi Spania. Patru ţări au participat cu trupe în timpul fazei de invazie iniţială, care a
durat din 20 martie până la 1 mai, astfel: Statele Unite, cu 248.000, Marea Britanie,
cu 45.000, Australia, cu 2.000, şi Polonia, cu 194. Alte 36 de ţări s-au implicat, după
aceea, în război. În pregătirea pentru invazie, 100.000 de militari americani au fost
cantonati în Kuwait, din 18 februarie. Statele Unite au furnizat marea majoritate a
forţelor invadatoare, dar au primit şi sprijin din partea Trupelor kurde din Kurdistanul
irakian.
Potrivit declaraţiilor de atunci ale preşedintelui SUA, George W. Bush, şi
apoi ale prim-ministrului Regatului Unit, Tony Blair, motivele pentru care s-a decis
invadarea Irakului erau:
- pentru a dezarma Irakul de armele de distrugere în masă (WMD);
- pentru a-l elimina pe Saddam Hussein, care asigura ;
- pentru a elibera poporul irakian.
Blair a susţinut că refuzul Irakului de a distruge armele chimice, nucleare şi
biologice pe care le deţinea este intolerabil şi reprezintă o ameninţare pentru pacea
lumii.11
Prin invazia Irakului din 2003, preşedintele american George W. Bush,
bazându-se pe presupuse informaţii secrete, a situat Irakul pe o aşa-numită axă a
răului. El acuza regimul lui Saddam Hussein că deţine cantităţi mari de arme de
11

În 2005, în raportul CIA se preciza faptul că nicio armă de distrugere în masă nu a fost găsită în Irak
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distrugere în masă,12 că avea legături cu al-Qaeda şi că era un pericol iminent pentru
umanitate.
Toate eforturile diplomatice de a împiedica o invazie a Irakului au încetat
la 17 martie, când preşedintele Bush a emis un ultimatum lui Saddam Hussein de
a părăsi ţara în termen de 48 de ore, în caz contrar va începe războiul. „Irakul,
spunea liderul irakian, nu are interes să intre în război. Nici un funcţionar irakian,
nici un cetăţean irakian nu şi-a exprimat cea mai mică dorinţă de a intra în război.
Întrebarea se adresează celeilalte părţi: Oare nu încercaţi să găsiţi un pretext pentru
a justifica un război în Irak?”
La 20 martie, invazia Irakului a început la ora 5:30 (Bagdad), cu lansarea
Operaţiunii Iraqi Freedom. Aceasta s-a desfăşurat până la 1 mai 2003, când a fost
declarat oficial războiul. Combatanţii erau Irakul (375.000 de oameni), de o parte,
iar de cealaltă, coaliţia formată din: SUA, Marea Britanie, Australia, Polonia,
Danemarca şi rebelii kurzi din Nordul Irakului (263.000 de oameni). Pentru că nu
dispunea de aprobare din partea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, invazia
viola flagrant dreptul internaţional.
Dar, din cele peste 200 de războaie declanşate şi purtate de la înfiinţarea ONU
până astăzi, doar două au fost purtate la instigarea şi cu aprobarea consiliului, restul,
care reprezintă covârşitoarea majoritate, fiind purtate fără nici un fel de aprobare a
forurilor internaţionale. Merită menţionat apoi şi faptul că aceste puţine războaie
care au fost aprobate totuşi de către ONU, au fost pregătite juridic şi declanşate
tocmai ca urmare a presiunilor americane (războiul din Coreea şi primul război din
Golf, din timpul primului preşedinte Bush).
Conflictul a fost de scurtă durată şi cu daune minime pentru armatele
invadatoare, datorită inegalităţii dintre forţele implicate. Irakul, aflat la un deceniu
de embargou impus după războiul din 1993, a dus lipsă de apărare antiaeriană, iar
armata şi economia sa se aflau în condiţii proaste. În timpul războiului, armata
irakiană nu a folosit nimic ce ar fi semănat cu o armă de distrugere în masă, deşi este
fapt istoric admis că ea a folosit arme de distrugere în masă (în speţă arme chimice)
în confruntarea cu Iranul.
În faza de invazie a războiului (19 martie-30 aprilie), 9.200 de combatanţi
irakieni au fost ucişi, împreună cu 7.299 de civili, în primul rând de către US Air şi
de forţele terestre.13 Forţele Coaliţiei au raportat moartea în luptă a 139 de militari
americani.
După câteva ore de la ocuparea palatului lui Hussein şi a televiziunii naţionale,
forţele americane au ordonat forţelor irakiene din Bagdad să se predea, precizând
că, în caz contrar, municipiul se va confrunta cu un asalt de mare intensitate. Oficialii
guvernului irakian fie au dispărut, fie şi-au recunoscut înfrângerea şi, pe 9 aprilie
2003, Bagdadul a fost ocupat în mod oficial de către Forţele Coaliţiei. Astfel, după
12
13

Arme nucleare, biologice, chimice şi radiologice, capabile să ducă la moartea unui mare număr de oameni
Conetta, Carl, „Disappearing the Dead”, 20.10.2003
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24 de ani, dictatura lui Saddam Hussein în Irak a fost răsturnată.
Mulţi irakieni au sărbătorit căderea lui Saddam prin vandalizarea mai multor
portrete şi statui ale acestuia.
Lupta a continuat în interiorul oraşului şi în suburbii. Căderea Bagdadului
a dus la izbucnirea unor conflicte regionale, triburile irakiene şi oraşele au început
să lupte între ele şi coaliţia condusă de SUA s-a trezit implicată într-un război civil
potenţial.
Generalul american Tommy Francs a preluat controlul în Irak, trupele coaliţiei
au început să caute membri importanţi ai guvernului lui Saddam Hussein.
La 22 iulie 2003, în timpul unui raid al Diviziei 101 Aeropurtate SUA şi al
militarilor din Task Force 20, fiii lui Saddam Hussein, Uday şi Qusay, şi unul dintre
nepoţii săi au fost ucişi. Saddam Hussein a fost capturat, la 13 decembrie 2003, în
timpul Operaţiei Red Dawn, de către militari din Divizia 4 Infanterie a Armatei SUA
şi din Task Force 121.
La 1 mai 2003, Bush a aterizat pe portavionul USS Abraham Lincoln, unde
a ţinut un discurs în care anunţa sfârşitul operaţiunilor majore de luptă în războiul
din Irak. Aterizarea lui Bush a fost criticată de adversari ca un tur de forţă excesiv
de teatral şi de costisitor. În mod clar, vizibil, în fundal a fost un banner în care se
specifica „Misiune îndeplinită”. Inscripţia de pe bannerul realizat de Casa Albă, la
solicitarea Marinei Statelor Unite, a fost criticată ca fiind prematură. Ulterior, Casa
Albă a precizat, într-o declaraţie, că semnul şi vizita lui Bush s-au referit doar la
invazia Irakului.
2.3. Reflectarea invaziei în mass-media
Invazia americană din Irak a fost evenimentul militar cel mai larg dezbătut de
mass-media. Television Network a fost în mare parte pro-război. New York Times a
desfăşurat, de asemenea, o campanie pro-război prin publicarea mai multor articole
care descriau încercările lui Saddam Hussein de a construi arme de distrugere în
masă. Unele dintre articole, cuprinzând date eronate, au pus conducerea publicaţiei
în situaţia de a recunoaşte public faptul că s-a procedat greşit, că informaţiile nu erau
atât de riguroase cum ar fi trebuit.
La începutul războiului, în martie 2003, nu mai puţin de 775 de reporteri
şi fotografi au semnat contracte cu forţele militare care le-au limitat accesul la
informaţii. Referitor la acest aspect, oficiali ai armatei americane au afirmat că datoria
militarilor este de a câştiga războiul, că o parte a acestuia este războiul informaţional
şi, în atare condiţii, este firesc să fie supravegheat mediul de informare.
În septembrie 2003, un sondaj de opinie arăta că 70% dintre americani
credeau că a existat o legătură între Saddam Hussein şi atacurile de la 9/11. 80% din
telespectatorii Fox News erau de acord cu invazia Irakului, în timp ce doar 23% din
telespectatorii Serviciului Public de Radiodifuziune (PBS) erau de acord cu aceasta.
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Ted Turner, fondatorul CNN, a susţinut că Rupert Murdoch a pledat, cu ajutorul
Fox News, pentru invazie. Criticii au susţinut că această statistică indică faptul că
mass-media din SUA, a indus în eroare telespectatorii. FactCheck.org, printr-un
sondaj realizat în 2008, a constatat că, după 5 ani de la invazie, doar 48% dintre
americani mai credeau că Hussein a jucat un rol în atacurile din 11 septembrie,
ceea ce înseamnă că oamenii, odată înşelaţi, tind să rămână aşa, în ciuda tuturor
elementelor care probează că informaţia iniţială a fost falsă ori exagerată.
Instituţiile mass-media independente, greu de controlat de către orice guvern,
de asemenea, au jucat un rol important, în raza lor de acoperire, în a furniza informaţii
despre invazie, criticând, de cele mai multe ori, motivele acesteia, precum şi crimele
comise de către autorităţile SUA în Irak. Reportaje necenzurate, informaţii directe
din prima linie a frontului au putut fi difuzate datorită blogging-ului de software
şi internetului. Zeci de site-uri de raportare şi blog-uri au fost iniţiate în timpul
războiului. Deşi, în mare măsură, acestea nu erau pro-război au fost folosite pentru a
demonstra că soldaţii fac ceea ce trebuie.
În 2003, după invazia Irakului, politologul Heinz Gärtner14 preciza în articolul
„Superputerea timorată”:15 „Care-i de fapt problema? De cine/ce ar avea motive
să se mai teamă superputerea numărul unu din lume? Un concurent real pentru
puterea hegemonică americană nu e de întrevăzut de niciunde. Explicaţii ce ţin
de asigurarea surselor de petrol sau a influenţei în regiunea Golfului sunt, în
parte, valabile, dar nu pot lămuri hotărârea, uriaşa mobilizare de resurse pentru
pregătirea războiului şi graba cu care aceasta are loc. SUA se tem – ca multe alte
puteri hegemonice din istorie – cel mai mult de restrângerea continuă a spaţiului de
manevră în privinţa politicii lor externe, ele riscând astfel să devină şantajabile. 11
septembrie n-a arătat în mod drastic doar vulnerabilitatea SUA, ci şi potenţiala lor
şantajabilitate.(…) Credoul politicii externe ale SUA sună astfel: Multilateralismul
e bun, dacă nu îngustează suveranitatea în politica externă, în rest sunt preferate
acţiunile unilaterale.(…) Superputerea SUA se teme de un multilateralism care-o
leagă precum liliputanii pe Gulliver.(…) Măsurile unilaterale nu sunt din cale afară
proaste. Uneori sunt inevitabile.
Americanii sunt convinşi că trebuie să-şi păstreze spaţiul de manevră
pentru decizii autonome, dacă nu vor să-şi piardă poziţia privilegiată în sistemul
internaţional. De aceea, ei iau adesea decizii singuratice. Lucru pe care europenii
adeseori nu-l înţeleg. (…) În viziunea publicistului Robert Kagan, SUA şi Europa ar
reprezenta două lumi diferite. Pe când europenii s-ar apropia de ţelul lui Immanuel
Kant, al „păcii veşnice”, americanii ar trăi în lumea anarhică a lui Thomas Hobbes
în care dreptul şi regulile ar conta prea puţin, iar siguranţa ar depinde de puterea
militară. Cu precizarea că aceste lumi s-ar suprapune parţial, ambele tabere trăind
în parte în ambele lumi. SUA ar crede că au nevoie de un spaţiu de manevră maxim
Profesor universitar, care a predat între 2001-2003 la Universitatea Stanford, SUA
Articolul a fost publicat în săptămânalul austriac Der Falter (Nr.6/2003) şi preluat, tradus şi adaptat de M. Astner,
sub titlul „Explicaţii posibile privind poziţia SUA în momentul de faţă” de revista Timpul nr.2/2003
14
15
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în politica externă. „Acesta nu se bazează doar pe diplomaţie, ci mai ales şi pe
puterea militară. În noua «strategie de securitate naţională a SUA», din septembrie
2002, preşedintele Bush a anunţat că SUA vor combate ameninţările mai întîi acolo
unde se nasc, înainte ca ele să se fi dezvoltat pe deplin şi să fi ajuns la graniţele
SUA. Aceste intervenţii militare preventive împotriva reţelelor teroriste statale sau
nonstatale sînt plauzibile, dar cu greu pot fi justificate prin dreptul internaţional.
Charta ONU prevede dreptul la autoapărare «doar în cazul unui atac armat» (art.
51). Faţă cu terorismul internaţional se pune întrebarea dacă o astfel de interpretare
ad litteram a chartei mai este actuală.”
Canalul arab Al-Jazeera şi canalul de satelit german Deutsche Welle au
transmis cât mai multe informaţii cu privire la contextul politic al războiului, au
arătat de asemenea mult mai multe scene referitoare la civilii irakieni.
Un eveniment larg mediatizat a fost răsturnarea dramatică a unei mari statui
a lui Saddam, în Fardus Bagdad’s Square. Cu această ocazie, cotidianul britanic
Daily Mirror sublinia că răsturnarea simbolului îngrozitor al regimului lui Saddam
Hussein este similar, pentru poporul irakian oprimat, cu ceea ce a însemnat căderea
zidului Berlinului pentru germani.
The Washington Post a constatat că, deşi nu în mod explicit, oficiali ai
administraţiei SUA au făcut, la momente diferite, declaraţii cu privire la culpabilitatea
irakiană în atacurile teroriste de 11 septembrie 2001. De exemplu, la sfârşitul lui
2001, Cheney a spus că s-a confirmat faptul că Mohamed Atta s-a întâlnit cu un
înalt funcţionar de informaţii irakian. Mai târziu, el a numit Irakul baza geografică
a teroriştilor.
Steven Kull, director al Programului internaţional de atitudini politice (PIPA)
de la Universitatea din Maryland, a observat, în martie 2003, că Administraţia
nu a reuşit totuşi să inducă în rândul populaţiei ideea că există o legătură între 11
septembrie şi Saddam Hussein. Acest lucru a fost constatat în urma rezultatelor
unui sondaj de opinie, publicat în New York Times/CBS, care arăta că doar 45%
dintre americani cred că Saddam Hussein a fost „implicat personal” în atrocităţile
din 11 septembrie. Christian Science Monitor observa, în acelaşi timp, că surse de
informaţii ale SUA spun că nu există nici o dovadă că Hussein a jucat un rol în
atacurile din 11 septembrie, nici că el a fost sau este complice cu al-Qaeda. Casa
Albă pare să fi încurajat această impresie falsă, prin care urmăreşte să menţină
sprijinul americanilor pentru un eventual război împotriva Irakului.
BBC a remarcat, de asemenea, în septembrie 2003, că preşedintele Bush nu
l-a acuzat niciodată în mod direct pe fostul lider irakian că ar avea vreo implicare
în atacurile de la 11 septembrie, dar l-a asociat, în mod repetat, cu un pericol major
pentru pacea mondială. Alţi oficiali americani nu s-au sfiit în a susţine că exista o
legătură între liderul irakian şi atacurile asupra Americii. În acest sens, BBC cita
o declaraţie, din februarie 2003, a lui Colin Powell, care afirma că Irakul a instruit
membri al-Qaeda, că, după 11 septembrie, regimul lui Saddam Hussein s-a bucurat
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şi chiar a sărbătorit încântat „succesul” atacurilor teroriste asupra Americii. De
asemenea, tot în septembrie 2003, Boston Globe s-a referit la afirmaţiile făcute de
vicepreşedintele Dick Cheney, care, pentru a justifica, într-un fel, politica externă
a Casei Albe a susţinut că Saddam Hussein ar fi jucat un rol în atacurile de la 11
septembrie. Un an mai târziu, candidatul la preşedinţie, John Kerry, a susţinut că
Cheney, în mod intenţionat, a indus în eroare publicul american pentru a-l face să
creadă că invazia Irakului este o măsură necesară, că aceasta constituie doar o parte
a războiului global împotriva terorii.
În loc de concluzie
Aceste evenimente aparţin deja de domeniul trecutului. Ele au rămas
consemnate nu numai prin numeroase cărţi, prin ziare şi prin reviste, prin
patrimoniile imagistice ale televiziunilor, ci şi în conştiinţa oamenilor. O parte dintre
adevăruri au ieşit deja la iveală, altele vor fi cunoscute, probabil, după zeci de ani.
Media este însă importantă nu numai în calitatea ei de cronică a clipei, ci şi pentru
suportul informaţional în timp real pe care-l prezintă pentru politicile şi strategiile
acţionale şi, la urma urmei, pentru viaţa oamenilor. Preţul pe care l-au plătit unii
jurnalişti pentru această informaţie în timp real este imens. Dar media nu poate
lipsi din teatrele de operaţii, aşa cum nu poate lipsi din nici un alt lor unde sunt
oameni şi unde acţionează oameni. Pentru că media este şi trebuie să rămână ochiul
permanent deschis şi mintea mereu limpede a mediului în care trăim, al informaţiei
şi al cunoașterii.
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TEHNICI ŞI PROCEDEE
DE RECONVERSIE
ÎN INDUSTRIA DE APĂRARE
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat
Concepţia de bază a conversiei este aceea că prin dispariţia sau restrângerea
activităţii agenţilor economici, trebuie reconstruită o situaţie socio-economică
pentru salariaţi, nefiind vorba numai de aspecte pur sociale, ci şi de imperative
economice.
Dacă o zonă industrială cunoaşte o recesiune se poate considera că aceasta se
soldează cu pierderi pentru economie mult mai mari decât reconstruirea respectivei
zone pornind de la potenţialul local (forţa de muncă, infrastructura etc.).

Cuvinte cheie: cercetare, dezvoltare, inovare, industrie de apărare, reconversie,
dezvoltare economică, progres social
Consideraţii generale
Reconversia sistemelor productive şi de muncă nu este o invenţie a secolului
XX. Acţiunea, în sine, îşi are legată originea de apariţia şi evoluţia fiinţei umane,
practicarea acesteia însoţind omenirea pe tot parcursul istoriei.
Prima acţiune de conversie consemnată de istoria omenirii şi probabil cea mai
impresionantă ca arie de aplicare, a fost renunţarea la matriarhat şi trecerea la alte
forme de conducere sau de relaţii în societatea umană.
Marile descoperiri, la rândul lor, au determinat mutaţii în activităţile umane,
mai mult sau mai puţin importante, atât pentru momentul producerii acestora, cât şi
pentru viitor.
De exemplu, descoperirea roţii, pe lângă incomensurabila importanţă pentru
Universitatea Creştină ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate · Director al
Departamentului de Studii Universitare de Masterat · 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
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evoluţia societăţii umane la timpul când istoria a consemnat-o, a produs schimbări
deosebite în structura economică a omenirii.
S-au creat numeroase noi locuri de muncă şi s-au eliminat unele activităţi care
nu au putut face faţă presiunii impuse de concurenţă în condiţiile apariţiei unor relaţii
de muncă sau meserii, altele decât cele cunoscute.
Concepţia de bază a conversiei este aceea că prin dispariţia sau restrângerea
activităţii agenţilor economici, trebuie reconstruită o situaţie socio-economică pentru
salariaţi, nefiind vorba numai de aspecte pur sociale, ci şi de imperative economice.
Dacă o zonă industrială cunoaşte o recesiune se poate considera că aceasta se
soldează cu pierderi pentru economie mult mai mari decât reconstruirea respectivei
zone pornind de la potenţialul local (forţa de muncă, infrastructura etc.).
Reconversia se poate spune că reprezintă o acţiune productivă şi socială
determinată de necesitatea menţinerii vitalităţii sub aspect economic a sistemului,
prin corelarea continuă a intereselor individuale (personalul muncitor) cu cele ale
colectivităţii (agenţii economici).
Reconversia constituie o componentă a oricărei strategii de dezvoltare.
Iniţiativa elaborării unei astfel de strategii a conversiei ar trebui să revină, în general
statului dar şi organizaţiilor individuale şi să se releve sub forma unui cadru legal,
larg şi flexibil pe tipuri de activităţi şi agenţi economici.
La nevoie, concentrarea se poate face şi pe anumite sectoare cum este cel al
producţiei speciale, în funcţie de etapele de aplicare, întinderea în timp şi efortul
financiar care poate fi luat în calcul.
Odată elaborat, un astfel de cadru legal, general, tot statului îi revine sarcina
de a controla modul în care acesta se aplică la nivelul sectoarelor industriale şi, în
caz de nevoie, să impulsioneze crearea de noi locuri de muncă în sectoarele de mare
productivitate şi interes, aducătoare de profit.
O piedică în calea realizării conversiei o poate constitui schimbarea mentalităţii,
atât a celor afectaţi de aceasta, cât şi a celor care au sarcina de a o aplica.
La unele produse indigene, calitatea se situează sub nivelul celor din import,
de cele mai multe ori la un preţ mai ridicat decât cel din exterior. Aceasta presează
asupra necesităţii aplicării reconversiei în industria specială.
Reconversia este deci o transformare. Suportul iniţial care motivează
schimbările ţin în mod esenţial de natura şi caracterul „informaţiilor”. Reconversia,
în general nu este „descriptivă”, ci mai degrabă „prescriptivă”, datorită dinamismului
implicit care se află în conţinutul lumii exterioare, urmare a operaţionalităţii
conceptelor de spaţiu şi timp prin mişcare. De fapt reconversia nu este o cerinţă
exterioară capacităţii, ci o necesitate implicită.
Convergenţa mişcărilor determină expresia de „val”. Situarea într-o lume
competitivă, incumbă mişcarea, dinamismul oricărui sistem.
148

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Şedinţa-cadru scientizată a procesului de reconversie
Considerând industria de apărare ca fiind un sistem Sa, (figura 1), cu o
capacitate totală Q, se poate afirma că întreaga arhitectură a acestuia este evidenţiată
de două caracterizări:
- caracterizarea materială, (de stare) – zona M;
- caracterizare informaţională (de viaţă) – zona I.
Acestora le corespund indici de stare Is, şi indici decizionali, Id.
Din punctul de vedere al operaţiunilor cu „informaţia”, există relaţia de
proporţionalitate:
		

I s ≅ I d 		

		

(1)

adică:
2

5

∑ i k ≅ ∑ i′n

				
		
(2)		
								
K =1
n =1
Indicii au tărie, semnificaţie şi posibilităţi de perturbare a sistemului
producţiei de apărare în raport cu laturile subiective şi obiective cu care operează
emitentul.
Aplicaţia influenţelor de mai sus se realizează în alte două zone, virtual
delimitate de natura capacităţii de producţie şi anume:
capacitatea de producţie specială, propriu-zisă, Qs;
capacitatea de producţie civilă, Qc conexată cu capacitatea specială.
În acest caz:
Q = Qs + Qc 		

			

(3)

iar balanţa indicilor informaţionali (de stare şi de decizie) poate să determine
înclinări de forma următoare:

Is ∗ Qs ∗ Id
(4)

		

Is ∗ Qc ∗ Id

I s ∗ ∑ (Q s ; Q c ) ∗ I d
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Compunerea acestor tendinţe conduce la transformare, respectiv la apariţia
unui sistem productiv nou, convenţional considerat superior.
					

Capacitate de
absorbţie

Prea

plin tehnologic
situaţional

ZONA
M

A

B

C

D

Fig.14.1 Schema alternativelor de conversie a industriei producătoare
de armament
I

A,B,C,D - alternative de conversie

Fig.14.1
alternativelor
a industriei
producătoare de
′ ,...i′5 = informaţii
i1, i2 Schema
= informaţii
de stare;de iconversie
de decizii;
1
armament
= Zona materială; 		
= Zona informaţională;
i1, i2
= informaţii de stare; = informaţii de decizii;
A,B,C,D - alternative de conversie
= Zona materială; 		
= Zona informaţională;
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· Alternative de conversie posibile
Dispariţia totală, sau lichidarea definitivă.
De regulă, această alternativă se aplică tot unui subsistem, deoarece nicicând
nu se procedează, în orice ţară din lume, la lichidarea totală a unei industrii întregi
de apărare (figura .2).

				
				
		
Z1

INDUSTRIA
DE APĂRARE

					
Z2

Fig.2. Lichidarea unor subsisteme din industria de apărare
Z1, Z2 = zone, domenii, subsisteme
Procesul vizează transformarea dimensională. Pot fi incluse în lista
lichidărilor, ateliere, secţii, uzine, fabrici în care erau deja produsele perimate moral
sau nu există nici un fel de piaţă pentru acestea.
Uneori, piaţa externă este restricţionată de către marile puteri sau de grupe de
state care au interes în menţinerea segmentului câştigat pentru desfacerea propriilor
lor produse, de acelaşi tip.
Există şi cazuri de excepţie, când o astfel de transformare este „dictată” de
către conducătorii de joc sau de către cei puternici care au interese complementare
în domeniu.
Adesea unele produse competitive şi eficiente sunt erodate şi restricţionate
conjunctural, deoarece se constituie într-un pericol material real în raporturile de
potenţial armat între ţări.
Totuşi, pe plan mondial, tendinţa este acea a reducerii dimensionale a
capacităţilor de producţie specială. În fond, adesea acest procedeu se constituie întrUNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012
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un instrument care certifică o aşa numită „dezarmare”.
Aceasta este alternativa cea mai „diplomatică”, dar şi cea mai eficientă
pentru înarmare. Sub cortina lichidărilor se pot produce transformări extrem de
eficiente.
Consecinţa imediată este creşterea performanţelor calitative ale sistemului.
Nici o ţară din lume încă nu a luat decizii reale, radicale, de diminuare voită, vădită
şi conştientă a capacităţii de apărare.
Vectorul înarmării are panta mai accentuată, însă supleţea sa developează o
imagine relativ „liniştitoare” pentru mediul din jur.
Transformarea în interior
Alternativa se aplică în cazul unor indicatori atractivi referitori la piaţă, când
eforturile pentru atragerea unei finanţări sunt mai sigure, precum şi în situaţia în care
se creează o impresie „nederanjantă” pentru cei din jur (figura 3).

ie

						
Se
			

S’i

ii
Industria de apărare

ie

Fig. 3 Transformări în interiorul industriei de apărare.
S’i = zona transformată în interior (menţinere de capacitate - Ba);
Se = zona transformată cu extindere în exterior (dezvoltare de capacitate - Bb);
(ii, ie) = influenţe din interior şi din exterior.
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Cel mai frecvent procedeu evidenţiază transformări calitative, tehnologice şi
de performanţă în aceleaşi capacităţi de producţie (Ba).
Alternativa de conversie analizată mai sus este recomandabilă ca aplicare în
economiile stabile, relativ puternice.
Extragerea şi conexiunea pe alt domeniu adiacent
Cazul extragerii şi conexiunii vizează două situaţii (figura 4):
- delimitarea şi extragerea unui domeniu din zona militară şi instituirea
regulilor de comportament nou a subsistemului, care poate produce altceva – militar
sau civil – (de exemplu din zona de telecomunicaţii militare o trecere la zona civilă
pentru producţia video sau alt tip de comunicare);
- ieşirea din sistem a unor tehnologii care, deja, pentru sectorul militar sunt
uzate, perimate, dar pentru sistemul civil sunt de înaltă clasă.
Aceste tehnologii pot fi denumite, generic, „reziduale” şi ies prin „ţâşnire”
din sistem, prin interstiţiul considerat „neproliferant” şi în acord cu tratatele şi
reglementările internaţionale.
De exemplu, în anul 1995, “TEXAS INSTRUMENTS” din Huston –
SUA a transpus practic principiile avansate, originale, de cercetare geofizică cu
caracter militar, în instalaţiile multicanal pentru investigarea subsolului în domeniul
prospecţiunii zăcămintelor de hidrocarburi.
Alternativa de conversie prezentată este dinamică şi de regulă are grad ridicat
de eficienţă.
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Fig. 4 Extragerea şi conexiunea pe alt domeniu adiacent
St
Tm
Da

St1 - transformări cu extragere şi conexiune externă
Tc - traseul tehnologiilor reziduale
- domeniul adiacent

Schimbarea completă a profilului
Alternativa nu se aplică niciodată asupra totalităţii industriei de apărare.
Subsistemele disparate pot însă să sufere transformări de acest tip (figura 5 ).
S1							
					
T
						

Producţie militară
(civilă)		

		

S2

Producţie civilă
(militară)

Fig. 5 Schimbarea completă a profilului de fabricaţie
în industria de apărare
Transformarea (T) trebuie să urmeze traseul (S1
devină în final un domeniu competitiv, eficient.

S2), cu condiţia ca S2 să

O posibilă situaţie în cazul României
În sectorul industriei de apărare din România se pot identifica modalităţi
de transformare structurală profundă, sensul real al schimbărilor fiind spre
descentralizare şi acţiune în condiţii de competiţie (figura 6).
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Fig. 6 Schema generală a transformărilor structurale în sectorul producţiei
speciale
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Se identifică, de asemenea, cinci stadii posibile pe care evoluţia transformărilor
structurale le poate atinge, traiectoria urmărind ca scop esenţial, privatizarea în
domeniu (figura 7).
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I
Regie
autonomă

STADIUL
II
Soc. com.
cu capital
integral de
stat

Structura 1
Structura 2
Structura 3

STADIUL
III
Soc. com.
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majoritar de
stat

STADIUL
IV
Soc. com.
cu capital
majoritar
privat

V (final)
Soc. com. cu
capital integral
privat

S.C.1
S.C.2
S.C.n

							
S.C.1
Activ.
					
1
S.C.2
Activ.
2Activ.

n

STADIUL

Eventualele asocieri

S.C.n

		
LEGENDA

Capital de stat
Capital
privat
Fig. 7 Evoluţia transformărilor structurale
în sectorul producţiei speciale
Toate procedeele de mai sus, operează cu ajutorul unui sistem informaţional
şi informatic adecvat.
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Informaţia are rol esenţial. Conţinutul şi forma de manifestare a acesteia pot
influenţa decisiv transformările.
Din punct de vedere al realizării siguranţei naţionale se impune analiza
cvasipermanentă a următoarelor aspecte:
conţinutul transformărilor:
- dacă acestea sunt în consens cu transformările politice, economice şi sociale
pe care le parcurge ţara;
- dacă sunt rezultatul direct al dorinţei interne de transformare;
- dacă schimbările provin direct, condiţionat, indirect sau
conjunctural din zone exterioare ţării.
procedee de transformare adoptate:
- dacă există bază materială şi voinţa reală de schimbare;
- dacă se păstrează compatibilitatea permanentă între configuraţia sectorului
de producţie specială şi restul economiei (orizontala industrială);
- cost minim şi viteză maximă (optimă) de transformare;
consecinţele transformărilor:
- dacă se menţine nivelul de siguranţă naţională, convenţional acceptat;
- dacă scad sau cresc caracteristicile dimensionale şi calitative ale siguranţei
naţionale;
- dacă răspunsurile sunt adecvate conjuncturii externe, locale, regionale,
continentale sau mondiale.
Procesul este, în general, dominat de o anumită rezistenţă la schimbare.
Urmarea imediată este starea conflictuală virtuală, latentă sau manifestată propriuzis. Acest ultim tip de conflictualitate este productiv.
Proporţia în care conflictul C participă la aspectul productiv Ap este
fundamental determinată de compunerea cu informaţia I, caracterizată de volum,
calitate şi orientare:
(C U Ap *I 			

(5)

Modificările structurale şi schimbările din interiorul structurii producţiei de
tehnică militară, înseamnă conversie. În fond, sistemul de producţie militară, S°M ,
din starea iniţială este glisat, mutat sau reaşezat într-o stare nouă S1M , într-un timp
convenit t:

		

t
( )→
(S )
S°M

 
 
 

1
M

			

(6)
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Acest proces este continuu.
Pentru România, frecvent, în mediul politic şi social autohton s-au emis
păreri, opinii ori s-au formulat poziţii vădit adverse în privinţa transformărilor ce
trebuie să aibă loc în sistemul industriei de produse militare. Acestea au instalat în
unele cazuri atmosfera de conflictualitate.
La cumpăna dintre schimbările fundamentale produse de anul 1989, s-au
emis păreri cum că, sub nici un chip, absolut nici o structură din sistem să nu fie supusă
transformărilor, deoarece, în această ipoteză poate fi afectată capacitatea existenţială
de mobilizare şi implicit siguranţa naţională. Chiar dacă nu există comenzi suficiente
şi sectorul are în unele etape un grad de încărcare de 10-15%, ar fi preferabilă după
această ipoteză „conservarea” sistemului pentru caz de război.
În fond, ipoteza nu este fezabilă având în vedere următoarele:
- în orice sistem productiv, inclusiv în cel de tehnică militară, nu este posibilă
„încremenirea” stării, a parametrilor, plasarea definitivă, pentru veşnicie a acestui tip
de industrie, pe un palier universal al competitivităţii, calităţii şi eficienţei;
- indiferent de sistemul social-politic, sectorul de producţie specială urmează
sau trebuie să urmeze calea schimbării;
- există un standard european/NATO care, vădit, este caracterizat cu o notă
de superioritate calitativă şi competitivă a tehnicii din dotare. Alinierea, respectiv
ridicarea pe alt etaj, superior, a tehnicii militare româneşti, este un imperativ imuabil,
dezideologizat. Mai degrabă, acest aport ţine de doctrina militară, de modul pragmatic
de acţiune în caz de conflicte, de tendinţa general valabilă de ridicare a disponibilităţii
de „forţă” şi inteligenţă în domeniu, de punerea în practică a conţinutului specific al
artei militare româneşti şi este un imperativ imobil dezideologizat.
Conflictualitatea de mai sus este, de asemenea, productivă şi, în acest plan,
informaţia - caracterul ei dominant - are rol fundamental.
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NE AFLĂM, OARE, ÎN AJUNUL
UNUI MARE RĂZBOI?
Gheorghe VĂDUVA1
Résumé
La guerre… Toujours la guerre… On se trouve, vraiment, en face d’une
telle menace? L’Iran et l’Israël se trouve d’une cote et d’autre d’une faille de
vie et de morte ? C’est-à-dire, l’Iran représente vraiment une menace pour
Israël ? En ce moment, dans le Proche Orient et aussi dans le Moyen Orient, il
y a une dysmétrie conflictuelle à cause d’une grande disproportion entre Israël,
comme pays nucléaire et ses voisins qui ne possèdent pas cette arme. Voilà une
situation sans solution viable. Quoi faire ? Frapper Iran qui est soupçonné
d’intention de se doté d’une telle arme ? Désarmer Israël ? Comment ? Ce
n’est pas possible ! Mais il y a dans la région beaucoup d’autres problèmes :
la situation de Syrie, PKK, la situation de la population palestinienne, le
conflit entre la démocratisation et le traditionalisme etc. Et par-dessus, les
effets de la crise financière…
Cuvinte-cheie: război, conflict, arme, nucleare, revolte, descurajare, speranţă

N

imeni nu se aşteaptă ca drumul spre globalizare – globalizarea însăşi fiind
un ideal, o realitate puţin cam utopică şi un drum nepresărat cu flori – să
aducă fericire şi bunăstare, să scoată lumea din conflictualitatea ei ancestrală şi să
presare armonie, acolo unde se fac arme, se aud bubuituri de tun, unde se cultivă
competiţia şi unde încă mai creşte pirul. Este drept, prin competiţie, oamenii nu
înţeleg război, dar continuă să-şi fabrice arme dintre cele mai performante, iar prin
globalizare nu înţeleg uniformizare, pace bună şi drepturi egale pentru toţi, ci doar o
extindere a particularului la general, a disproporţiei la nivelul întregii planete şi, prin
urmare, a conflictului local la o conflictualitate universală. Pentru că, se globalizează
nu numai bogăţia, ci şi sărăcia, nu numai dreptul, ci şi nedreptul, nu numai pacea, ci
şi războiul, nu numai integrarea, ci şi dezintegrarea şi fragmentarea...
Nu ne aşteptăm, deci, la minuni de la acest proces necesar şi obligatoriu. Ne
Cercetător ştiinţific gradul I la Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir”, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România
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aşteptăm însă la un triumf al raţiunii, la o mai bună raţionalitate a acţiunii umane,
la o mai mare înţelepciune de la cei care deţin puterea şi, evident, la o mai mare
responsabilitate din partea acesteia…
Or, ce observăm? Finanţele – care s-au cocoţat deasupra economicului şi şiau creat propria lor „afacere” – generează evoluţii imprevizibile şi impreditibile,
iar aceste evoluţii, nolens, volens, duc la crize îngrozitoare, inexplicabile sau cu
explicaţii extrem de sofisticate, pe care nu le înţelege aproape nimeni.
Este foarte posibil ca astfel de evoluţii să creeze probleme atât de mari, decalaje
atât de uriaşe, falimente atât de răsunătoare şi nemulţumiri atât de dramatice, încât
nici războiul să nu fie suficient pentru a debloca o astfel de situaţie strategică şi
a pune capăt incertitudinii. Pentru că, toate războaiele de până acum, au rezolvat
unele şi au creat altele. Cel de-Al Doilea Război Mondial, spre exemplu, a dus la
distrugerea hitlerismului şi fascismului, dar a proliferat comunismul, în forma sa
la fel de dictatorială, dihotomizând şi atomizând din nou lumea în capitalism şi
comunism şi generând Războiul Rece. Încheierea Războiului Rece nu a dus la o pace
universală, la o armonie concurenţială de tip capitalist, la o piaţă liberă şi prosperă, ci
la mozaicarea conflictualităţii, adică la generarea unui haos strategic din care numai
Dumnezeu mai ştie cum şi când vom mai putea ieşi…
Un simplu inventar al politicilor, doctrinelor şi strategiilor din aceşti ani postRăzboi Rece, sau de care o fi fost, arată că lumea este foarte departe de a înţelege
rostul armoniei, pentru că ea nu trăieşte într-o astfel de utopie, ci într-o realitate
concurenţială, nesigură, schimbătoare de la o zi la alta, cu muncă foarte multă,
bucurii foarte puţine, amăgiri nenumărate, prejudecăţi cât oceanul planetar, interese
conflictuale şi valori adesea uitate. Normalul se deplasează din ce în ce mai mult spre
anormal, iar anormalul se instituie ca modus vivendi pe post de normal, întrucât, orice
am spune şi orice am face, nimic nu poate opri lungul drum spre nicăieri, trecerea
dincolo de limitele suportabilităţii, sărăcia, umilinţa, migraţia şi înstrăinarea… Cu
cât suntem mai mulţi, cu atât devenim mai singuri. Cu cât suntem mai singuri, cu atât
devenim mai inactuali…
Sărăcia, de fapt, sărăcirea, reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa
fiinţei umane, incapabilă să trăiască în armonie şi generozitate. Deplasarea către
singurătate este, poate, cel mai complex şi cel mai dureros efect al globalizării şi,
ca efect al acesteia, al fragmentării. Lăcomia unora a generat nu doar disproporţie
şi discrepanţe uriaşe în modus-ul vivendi al planetei, ci şi monstruozitate, corupţie
şi un război continuu, care îmbracă toate formele posibile, de la conflictul armat
violent, la războiul din spaţiul cunoaşterii, al interesului cultural (materializat în
„produse culturale” agresive generatoare de bani şi de influenţă, nu de valoare) şi
al comportamentului instituţional bizar şi necetăţenesc, de la competiţia sălbatică a
statelor şi, mai ales, a marilor corporaţii pentru pieţe şi resurse, la proliferarea tuturor
formelor posibile de terorism (politic, economic, informaţional, de stat, de firmă,
etnic, religios, genetic, psihopat etc.) …
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Gestionarea acestui haos este aproape imposibilă. Prin toate mijloacele,
inclusiv prin organizaţiile internaţionale create de către state pentru a contribui la
soluţionarea problemelor dintre ele, marile puteri se luptă să-şi reconstituie centrele
de putere sau să se repoziţioneze avantajos în sistemul acestora – întrucât, dacă nu
ai putere (politică, economică, financiară şi militară), nu contezi, deci nu exişti –,
iar celelalte ţări se străduiesc să supravieţuiască în acest mediu foarte sălbatic, în
esenţa lui, dar foarte frumos, la suprafaţă şi în look-ul fardat şi artificial al lucrurilor
mărunte…
Criza financiară a creat un blocaj strategic din care nu se poate ieşi cu uşurinţă.
Uniunea Europeană încearcă să-şi situeze politicile undeva între austeritate şi
dezvoltare durabilă, Statele Unite nu mai prea sunt dispuse să facă chiar totul pentru
partenerul lor strategic european, Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud –
ţări total diferite – au realizat un forum, predominant economic, pe care vor să-l
transforme într-o foarte puternică organizaţie – probabil, de tipul celei europene sau
de un cu totul alt tip –, care îşi propune să echilibreze strategic bătălia mondializării
sau, cine ştie, să genereze probabil noi dezechilibre, mai ales după ce va pune în
funcţiune o bancă în contrapondere la sistemul financiar occidental, atât de generator
în crize şi conflict.
Lumea arabă şi musulmană, mai ales prin presiunea demografică pe care o
creează, dar şi prin alte mijloace, deşi foarte divizată, tinde spre un centru de putere
al ei, separat de celelalte, iar cele mai multe dintre ţările care nu sunt nici una nici alta
se situează şi ele pe unde cred că le poate fi mai bine…
În acest context atât de confuz, bătălia din spaţiul accesului la forţa nucleară nu
se mai termină. După părerea noastră, nici n-are cum să se termine, întrucât se află abia
la început. Omul nu stăpâneşte încă energia nucleară – care este energia Universului
– şi, de aceea, se teme semnificativ de ea. Energia nucleară este, deocamdată, o armă
împotriva omului şi doar foarte puţin un mijloc în folosul lui. Cercetările viitoare vor
aduce însă, suntem siguri, mai multă lumină şi mai multă înţelepciune în gestionarea
acestui spaţiu de acerbă conflictualitate, transformându-l, treptat, dintr-un spaţiu
ostil, în unul agreabil şi folositor… Dar, până atunci, va mai curge multă apă pe toate
fluviile, râurile şi pâraiele lumii şi mulţi atomi drăgălaşi îşi vor pierde electronii,
neutronii şi protonii prin fel de fel de acceleratoare de particule…
…Dar problemele nucleare se continuă.
…A fost şi încă mai este Coreea de Nord. Rachetele sale, reactoarele, programul
nuclear, lansarea unui satelit… Atâta cerneală a curs pe marginea lor, încât, dacă ar
fi folosită, ar putea fi schimbată, cu ajutorul ei, şi culoarea Mării Galbene! Dar, în
zonă, se află şi forţele strategice nucleare ale Rusiei, cele ale Chinei, ale Indiei şi ale
Pakistanului… Lumii nu-i prea pasă însă de ele. Sau, oricum, s-a obişnuit cu ele.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

161

EVENIMENT STRATEGIC
Dincolo de ocean, se află forţele nucleare strategice ale superputerii americane, iar
în prelungirea Orientul Mijlociu nedemocratic şi departe de a fi prosper, altfel decât
prin unele oaze, stau cu neutronii gata de atac, forţele nucleare ale Israelului, apoi, în
Europa, cele franceze şi cele britanice…
Iranul vrea şi el armă nucleară? Cum aşa?! De ce?! Nedumeririle acestea care,
la o primă vedere, par copilăreşti, sunt, în realitate, extrem de grave şi de periculoase.
Asupra Iranului se exercită presiuni extraordinare, nu numai dintre cele care rezultă
din nerăbdarea Israelului de a lovi această ţară, ci mai ales prin embargoul pe care-l
suportă populaţia, prin dezbaterile nesfârşite, prin tensiunile care cresc pe zi ce trece
în zonă, prin dispozitivele care se creează, prin primejdia care pluteşte în aer. În
fiecare zi şi în fiecare noapte, lumea priveşte cu nerăbdare şi cu îngrijorare ecranele
televizoarelor, aşteaptă cu sufletul la gură orele de ştiri, caută prin paginile ziarelor
informaţia-bombă a bombardării Teheranului, fără să-şi dea seama că, în condiţiile
actualelor arsenale, ar putea fi printre ultimele ştiri… Unii, poate, abia aşteaptă.
Lovirea Iranului constituie, într-adevăr, o ştire de pagina întâi, un spectacol de cea
mai mare audienţă…
Miliardele de oameni vor priviri cu curiozitate, cu groază sau cu indiferenţă,
cu teamă sau cu curaj de spectator, prăbuşirile care vor urma… Nu se ştie cum va
reacţiona Iranul. Dar, de aici nu rezultă că, la finalul războiului, vor fi distribuite flori
şi lauri, ci doar că omenirea are încă o nouă şi benefică ocazie de a se sinucide…
Şi, la urma urmei, de ce n-ar face-o? Suicidul este, astăzi, la mare modă… A fost
întotdeauna, pentru că, dintotdeauna, lumea – această lume minunată în care ne
sufocăm fiecare cei câţiva anişori pe care ni i-a dat Dumnezeu – se află la discreţia
ciocnirii planetei Pământ cu vreun corp ceresc, a radiaţiei cosmice şi solare nocive
care ar putea pătrunde intempestiv prin ionosferă, dar, mai ales, la bunul plac al
propriei sale inconştienţe, atunci când aceasta găseşte actorii sau exponenţii potriviţi
pentru a declanşa dansul neutronilor… Ei sunt cei care lovesc nucleele… Un nou
Hitler, un nou Mussolini, un nou Stalin…
…Iranul este o ţară mare. Lovirea Iranului implică un risc major. Sunt oare
dispuşi americanii să şi-l asume? De ce ar face-o? Desigur, nu se pune aici problema
care pe care. Nimeni nu se pune cu arsenalul Statelor Unite, în situaţia în care America
doreşte să atace Iranul, dar războiul, cum bine se ştie, nu este chiar o joacă. De îndată
ce l-ai declanşat, trebuie să te gândeşti la consecinţe şi să le suporţi. Războiul din
Irak a costat Statele Unite nu doar peste 600 de miliarde de dolari, ci şi peste 4000
de vieţi, iar pe irakieni câteva sute de mii de vieţi, plus răvăşirea completă a ţării şi
declanşarea unui război intern care, probabil, nu se va termina în acest secol… Preţul
intervenţiei din Afganistan nu este nici el foarte mic…
Atunci de ce face lumea toate aceste lucruri care nu-i aduc aproape nimic
bun? Desigur, întrebarea este naivă, iar răspunsul poate fi la fel de naiv: pentru că
aşa vrea ea…
162

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

EVENIMENT STRATEGIC
Americanii, care au realizat o reţea de supraveghere în toată lumea, sunt foarte
atenţi la evenimente. La toate evenimentele, indiferent cum şi unde s-ar produce
acestea. Obiectivul lor strategic rămâne cel al protejării americanilor, oriunde s-ar
afla ei, şi a teritoriului Statelor Unite, dar nu oricum, ci la proporţiile de astăzi.
America nu este invulnerabilă. Doctrina Monroe este depăşită. Statele Unite nu se
mai pot izola, nu mai pot ieşi niciodată din conflictualitatea lumii, nu mai pot crea o
oază de tehnologie şi democraţie…
Atacurile de la 11 septembrie 2001 au dovedit cu prisosinţă, violent şi umilitor,
acest lucru. Puteau fi atacuri nucleare sau cu spori ai unor viruşi care ar fi transformat
această frumoasă ţară, în câteva luni, într-un uriaş cimitir… Scenariile şi filmele de
ficţiune au atras de multe ori atenţia asupra unor astfel de vulnerabilităţi… Nimeni
nu este invulnerabil sub soarele pământenilor, nici măcar Soarele…
…Teritoriul iranian a fost supravegheat foarte intens, de-a lungul anilor, mai
ales în ultimii trei ani, prin toate mijloacele posibile, îndeosebi prin drone invizibile,
de către CIA şi Agenţia Naţională de Securitate (NSA), iar imaginile au fost analizate
cu minuţiozitate de cei mai buni specialişti. Probabil că, şi după doborârea dronei
în versiunea RQ-170 de teritoriul iranian, o astfel de activitate a continuat şi va
continua. Campania aceasta a folosit sisteme de ascultare performante, puse la punct
de către NSA, o unitate special destinată pentru Iran, formată din analişti specializaţi
în imagini luate din satelit, precum şi o reţea de spioni, scrie Le Figaro, citând
publicaţia Washington Post.2
Desigur, sabotarea programului nuclear iranian a fost şi este în atenţia unor
acţiuni secrete americane şi nu numai. Oricum, Casa Albă este prevenită, în timp util
şi prin toate mijloacele existente la ora actuală, de cea mai mică tentativă a Iranului
de a realiza o bombă nucleară. Este, probabil, şi motivul pentru care Obama nu
încurajează Israelul în atacarea site-urilor nucleare ale Iranului. Americanii, credem
noi, nu doresc să cadă în aceeaşi capcană în care au căzut atacând, nejustificat, Irakul.
Sau, în orice caz, justificarea acelui atac nu era şi nu putea fi faptul că Irakul deţine
arme de distrugere în masă, în condiţiile în care nu existau dovezi clare în acest sens.
Ar fi putut fi doar pretextul…
Oricum, acele evenimente au trecut, Saddam Hussein a fost spânzurat, bin
Laden ucis, iar mediul de securitate, din perspectiva disciplinării Orientului Mijlociu
şi din cea a creării unui Mare Orient Mijlociu Democratic şi Prosper, este foarte
departe de a fi clară şi, mai ales, realizabilă.
Revoluţiile şi mişcările din aşa-zisa Primăvară Arabă au dat un semnal care,
în principiu, ar putea să însemne atât trecerea vremii conducătorilor matusalemici
şi a dictatorilor, pe care tinerii nu-i mai vor – iar acest lucru este foarte clar –,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/04/08/97001-20120408FILWWW00004-iran-les-sites-nucleaires-epiespar-les-us.php
2

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

163

EVENIMENT STRATEGIC
cât şi agrearea acestei modalităţi strategice de a genera o conflictualitate de joasă
intensitate care permite luarea unor decizii pentru lovirea punctuală, de către forţe
NATO, sub egida CSS al ONU, a unor piese considerate importante pe tabla de şah
a conflictualităţii Orientului Mijlociu. Trebuie însă specificat că astfel de desfăşurări
au loc fără a se ţine seama de butoiul cu pulbere din Orientul Apropiat care nu a reuşit
încă să fie epuizat, cu toate succesele categorice din războiul disimetric dus aici de
Israel şi umbrit doar de riposta asimetrică a Hezbollahului şi populaţiei palestiniene…
Şi iarăşi se pune întrebarea: De ce este atât de nerăbdător Israelul să lovească
dispozitivul nuclear al Iranului? Cum să loveşti o ţară de 80 de milioane de oameni,
fără să ai în spate un sprijin puternic din partea americanilor, a Uniunii Europene
şi a altor ţări care consideră sau ar putea să considere că soluţia războiului este cea
mai bună şi cea mai potrivită pentru a soluţiona această problemă?
Desigur, se poate pune şi o altă întrebare, pe care noi am formulat-o deja de
câţiva ani buni: De ce are nevoie Iranul de un program nuclear – fie el şi civil –
de vreme ce o parte dintre ţările lumii – inclusiv Germania – renunţă la centrale
nucleare şi, mai mult, Iranul este una dintre cele mai mari ţări producătoare de
petrol din lume? De ce ai nevoie de energie nucleară, când tu stai pe o mare de petrol
inepuizabilă?
La aceste întrebări nu răspunde nimeni tranşant. Nici măcar ţările foarte mari,
care au avut şi au totdeauna un cuvânt greu de spus. Spre exemplu, Rusia şi China
s-au opus categoric intervenţiei unei forţe străine în Siria, deşi în această ţară se
produc evenimente foarte asemănătoare cu cele din Libia. Mai mult, în presa rusească
au apărut ştiri (a fost publicat chiar şi un interviu) prin care se arată că situaţia din
această ţară a fost provocată de grupuri rebele înarmate şi susţinute din exterior).
Ce miză are Siria în ecuaţia gestionării conflictualităţii din Orientul Apropiat şi din
Orientul Mijlociu? Probabil că una destul de importantă. Oricum, Siria, Turcia şi
Iranul nu sunt dispuse să accepte cu uşurinţă orice fel de scenarii.
Între Iran şi Siria există un acord de colaborare semnat în 2006, cu scopul de
a răspunde ameninţărilor comune generate de Statele Unite şi de Israel. Formulare
tranşantă, care nu are dubii. Mai mult, Iranul a precizat că o ameninţare la adresa
Siriei constituie o ameninţare şi la adresa sa. Opoziţia din Siria reprezentată de
Consiliul Naţional Sirian (CNS) a încercat să atragă de partea ei şi etnicii kurzi din
Siria, care reprezintă 10 % din populaţie. În cele din urmă, formulările CNS nu au
fost pe placul kurzilor, iar aceştia nu pot cere autonomie, întrucât sunt destul de
disperaţi în Siria. Problema siriană este însă foarte importantă şi pentru Turcia, care
se confruntă cu o mişcare kurdă destul de agresivă reprezentată de PKK. În situaţia în
care Siria ar proceda altfel cu kurzii, ar putea crea probleme Turciei. De aceea, Turcia
este foarte interesată atât de situaţia din Siria, cât şi de cea din Iran, întrucât o treime
din petrolul pe care îl foloseşte este importat din această ţară. În plus, populaţia kurdă
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din Iran, cea din Siria şi cea din Turcia totalizează peste 20 de milioane de oameni,
iar soluţionarea problemei nu se poate face decât în contextul în care cele trei ţări,
plus cele din Caucaz, unde se află populaţie kurdă, cooperează. Rivalitatea seculară
dintre cele două foste mari imperii, mai exact, dintre efectele lor – pentru că ele nu au
prea fost contemporane – se manifestă mai mult în orgolii decât în realităţi. O parte
a populaţiei Orientului Mijlociu şi din cea a Asiei Centrale (este vorba de populaţiile
turcice) ar prefera, probabil, ca Turcia să le fie lider, dar Iranul este şi el un posibil
candidat la o astfel de funcţie.
Desigur, Iranul ar putea reproşa Turciei faptul că va găzdui elemente ale
scutului antirachetă, care, după cum se afirmă, este îndreptat împotriva rachetelor
Iranului. Turcia a făcut însă precizarea că scutul nu este îndreptat împotriva Iranului
şi, oricum, datele de pe radar nu vor fi accesate decât de ţările membre. Grija Turciei
pentru a nu ofensa Iranul şi nici Siria este cât se poate de atentă şi de justificată din
punct de vedere strategic. Acest lucru contează foarte mult în construirea viitorului
mediu strategic de securitate în Orientul Apropiat şi, mai ales în Orientul Mijlociu.
Nu este însă şi suficientă. Să nu uităm că Turcia este principalul aliat al Statelor Unite
în zonă, iar Statele Unite au toată grija să nu ofenseze în nici un fel Turcia… Aşa cum
Turcia are tot interesul să nu ofenseze Iranul, chiar dacă unii spun că sabia şahului şi
cu cea a sultanului nu pot încăpea în aceeaşi teacă…
Primul ministru al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a făcut, recent, o vizită
în Iran, unde a avut discuţii cu uşile închise cu oficialităţile de acolo, inclusiv cu
Mahmud Ahmadinejad. . Una dintre declaraţiile sale a fost că Turcia este o ţară
terţă care urmăreşte cu interes subiectul sirian şi, evident, pe cel care se referă la
programul nuclear al Iranului. El a afirmat că nicio ţară nu deţine dreptul de a se
implica în problematica energiei nucleară cu scop pacifist a unei ţări..
Turcia şi-a asumat din nou rolul de mediator între Grupul 5 + 1 (cei cinci
membri permanenţi aio CS al ONU – Statele Unite, Rusia, China, Franţa şi Marea
Britanie – plus Germania), propunând ca runda respectivă să se desfăşoare la Istanbul.
Şi, desigur, aşa va fi, chiar dacă Iranul ar fi preferat Bagdadul. Cea de a doua rundă
se va desfăşura chiar la Bagdad.
Nu se speră prea mult de la această reuniune, deşi unii dintre participanţi cred
că presiunile economice exercitate asupra Iranului pot să aibă unele efecte pozitive.
Nu ştim exact ce efecte vor avea, deşi comportamentul tuturor celor care participă la
un astfel de dialog pare unul desprins din epoca de piatră.
Se susţine că există multe raţiuni pentru care Iranul ar trebui împiedicat să se
doteze cu arme nucleare. Una dintre ele ar fi aceea că, în momentul în care regimul
se va dota cu o astfel de armă, va deveni de neatins şi va face exact ce va dori el cu
poporul iranian, iar poporul iranian doreşte să scape cât mai repede de acest regim.3
C’est l’atome iranien qui nous menace, M. Grass !, LE MONDE | 09.04.2012 à 14h38 • Mis à jour le 09.04.2012
à 16h13, par Chahdortt Djavann, anthropologue et romancière, auteure de „Je ne suis pas celle que je suis”
(Flammarion, 2011), http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/04/09/c-est-l-atome-iranien-qui-nous-menace3
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De asemenea, în articolul citat, se afirmă că, dacă Iranul se va dota cu arma nucleară,
acelaşi lucru îl va face şi Arabia Saudită, iar preţul petrolului va fi la cheremul lor,
criza economică devenind eternă, incontrolabilă şi explosivă. Este adevărat, şi India
şi Pakistanul s-au dotat cu arme nucleare pentru a menţine echilibrul dintre ele, dar
aceste ţări nu au petrol.
Mai mult, conducătorii iranieni, spre deosebire de cei americani şi de cei
europeni care dezvoltă politici pe termen scurt, adoptă astfel de politici pe termen
lung, valabile pentru generaţii, pentru decenii sau chiar pentru secole, până la venirea
ultimului imam şiit, Mahdi (mesia), în ziua Apocalipsei şi a Judecăţii de apoi. Este
vorba de două temporalităţi diferite. Desigur, nici Ali Kamenei, nici Mahmud
Ahmadinejad nu vor lansa un atac nuclear asupra Israelului, ci vor utiliza această
armă într-un mod mult mai inteligent, în sensul sprijinirii Hezbollah-ului, Hamasului şi populaţiei palestiniene. Dar şi aceste sunt speculaţii,
„Iranul joacă un rol crucial în dezvoltarea paşnică şi în prosperitatea unei
regiuni care prezintă un puternic interes economic şi politic şi dorim ca Iranul să joace
rolul său ca membru responsabil al comunităţii internaţionale, ”4 afirmă reprezentanţii
BRICS-ului, iar această afirmaţie vine din rândul unor voci care reprezintă 49% din
populaţia planetei.
Căile sunt foarte încurcate. Nu numai aici, în cel mai fierbinte punct al Planetei,
ci şi pe ţărmul estic al Mării Negre. Rusia şi Georgia au iarăşi probleme care provin,
pe de o parte, din intensificarea relaţiilor dintre aceasta din urmă şi SUA şi, pe de altă
parte, din unele anunţuri făcute de unele oficialităţi americane, prin care se sugera că,
oricum, Georgia va fi primită în NATO, indiferent care a fi poziţia Rusiei.
La recenta apropiere dintre Tbilisi şi SUA, Moscova a reacţionat dur, în sensul
că o cooperare Georgia – SUA nu ar fi tocmai bine onorată de regimul de la Tbilisi,
datorită impredictibilității acestuia. Declaraţia Rusiei a avut în vedere, desigur, şi
exerciţiile SUA-Georgia „Agile Spirit 2012”, din 10-24 martie 2012, precum şi
declaraţia ambasadorului american în această ţară care a anunţat vânzarea puştii de
asalt M4 armatei georgiene. Desigur, motivul pentru care SUA a aprobat vânzarea
acestei arme a fost dotarea forţei georgiene din ISAF, dar puternica Rusie nu acceptă
amestecul altor puteri în zona în care ea se simte îndreptăţită să spună Net! În acest
moment, Abhazia şi Osetia de Sud sunt declarate independente de Tbilisi, sub
protecţia a 5000 de militari ruşi, care se află acolo şi care, în luna septembrie 2012,
vor desfăşura o aplicaţie intitulată nu întâmplător Kavkaz 2012, la care vor participa
şi două batalioane din Osetia de Sud şi din Abhazia.
Chiar dacă conflictele complicate din Orientul Mijlociu şi din cel Apropiat
– mai exact, lanţurile de conflicte din aceste zone fierbinţi – sunt, deocamdată, cu
m-grass_1682630_3232.html
4
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120329.AFP1790/crises-en-iran-et-syrie-les-pays-emergents-des-bricsappellent-au-dialogue.html
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excepţia războiului din Siria, mai mult declarative decât iminente, este foarte clar
că soluţiile nu sunt simple şi, mai ales, nu pot fi durabile, întrucât se bazează mai
mult pe presiuni şi ameninţări, pe negocieri ultimative, pe muchie de cuţit, decât pe
realităţi. Unele dintre scenariile care se întrevăd sunt catastrofale – izbucnirea unui
mare război, unui război care nu va mai putea fi stăvilit decât cu preţul vieţii ultimului
om de pe planetă –, iar altele vizează doar sprijinirea Israelului, descurajarea sau, aşa
cum spuneam într-un articol anterior, îngrădirea, adică încercuirea Iranului rebel.
Obiectivitatea şi subiectivitatea politicilor şi strategiilor din această zonă şi, mai
ales, bunele intenţii sunt puse în mod serios la îndoială şi nu se ştie dacă va triumfa
raţiunea sau emoţia, nici care sunt limitele exacte ale raţionalităţii în forarea sau
forţarea unei soluţii convenabile. Convenabile pentru cine?
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DISTRUGEREA ECONOMIEI
ROMÂNEŞTI - FACTOR DE
AMPLIFICARE A SĂRĂCIEI,
DISCRIMINĂRII ŞI INSECURITĂŢII
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Refumé
Pendant 22 ans, le processus de destruction de l’économie roumain
a créé des profonds déséquilibres économiques et sociaux sur le fond des
mentalités dont la majorité de la population l’avait auparavant de 1989 en
ce qui concerne la discrimination el l’égalité de chances. La destruction de
l’économie de la Roumanie a généré chômage, pauvreté, de crises économiques
et sociale qui ont devenu des facteurs hostiles pour la population, mai
favorables de la « virusation », dans le mental de la majorité de la population,
du processus d’assimilation des nouveaux concepts démocratiques en visant
la discrimination et l’égalité de chances, des attributs de la démocratie et de
la civilisation. Le bilan de cinq années de l’intégration de la Roumanie dans
l’Union Européenne s’est avéré lamentable, une pierre de moulin sur le pied
de l’économie roumain, un véritable désastre « quinquennal ».
Cuvinte cheie: distrugerea economiei, şomaj, sărăcie, crize economice şi
sociale, discriminare, egalitate de şanse, civilizaţie, progres.

Î

n actualul context economic şi social, discriminarea şi egalitatea de şanse
au devenit concepte fără credibilitate sau cu o credibilitate scăzută, în
condiţiile în care distrugerea economiei româneşti, exproprierea românilor de către
străini, făcută cu nonşalanţă de către guvernanţii români, au generat o stare acută
Universitatea Creştină ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate; · Director al
Departamentului de Studii Universitare de Masterat; · 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
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de sărăcie. În prezent, după 22 de ani, românii au mari probleme financiare şi sunt
în pragul sărăciei. Peste 50% din populaţie abia reuşeşte să-şi acopere cheltuielile
obişnuite, iar un sfert dintre concetăţenii noştri sunt înglodaţi în datorii.
De ce toate acestea? Pentru că, începând din decembrie 1989, sistematic,
an de an, procesul de sărăcie s-a accentuat. Germenii procesului de distrugere a
economiei româneşti, însoţit de exproprierea românilor de către străini, au apărut
odată cu revendicarea, dealtfel justificată, a proprietăţilor confiscate de regimul
comunist. Numai că procesul respectiv nu s-a desfăşurat în mod firesc şi legal, ci,
dimpotrivă, s-a constituit într-un „pretext” pentru a pune pumnul în gură celor care
strigat prin pieţele post-revoluţionare, „Nu ne vindem ţara!” şi, la umbra restituirii
de drept a proprietăţilor celor cărora le-au aparţinut şi atragerii capitalului străin, s-as
pus în operă jaful avuţiei naţionale. Restituirea proprietăţilor şi vânzarea pământului
românesc la străini s-a făcut pe etape, protejat de găşti (comuniuni) formate din
politicieni, oameni ai legii şi infractori.
Nu întâmplător, România este singura ţară, dintre ţările ex-socialiste, căreia i
se aplică principiul „restitutio in integrum”.
Ca urmare, foştilor proprietari şi urmaşilor acestora li s-au restituit numeroase
clădiri şi suprafeţe de teren şi păduri.
În plus, acest proces ofensiv şi antidemocratic de „restitutio in integrum”
s-a amplificat şi datorită satisfacerii pretenţiilor statusului Romano-Catolic care, cu
toate că nu a fost proprietar în România, a obţinut numeroase proprietăţi imobiliare
în Ardeal. Efectul a fost dezastruos pentru instituţiile statului român, întrucât acestea
au fost forţate (!) să evacueze spaţiile ocupate sau să plătească chirii foarte mari,
dacă vor să-şi desfăşoare în continuare activităţile în aceleaşi spaţii.
La adăpostul acestui proces, prin modificarea legislaţiei, s-a permis vânzarea
la străini – persoane fizice şi juridice – a unor suprafeţe care însumează 1 milion de
hectare de teren.
Efectul imediat al vânzării pământului la străini a generat lichidarea rapidă
a unităţilor agricole (inclusiv a întregii industrii de maşini agricole, precum şi
a staţiunilor de maşini agricole, componentă agroindustrială vitală a economiei
româneşti) din toate judeţele. Consecinţele în plan social s-au manifestat prin
creşterea şomajului şi a sărăciei populaţiei româneşti. Ţăranii români care au primit
pământurile înapoi au fost nevoiţi să le muncească cu sapa şi cu unelte tractate de
animale, ceea ce a întors agricultura românească cu peste o jumătate de secol înapoi,
întrucât nu au primit nici un fel de ajutor şi nici un fel de credit garantat de stat pentru
a continua agricultura modernă creată într-o jumătate de veac, dar pe baze private.
Surprinzător din punct de vedere al tranzacţiei acelor proprietăţi, care fac
obiectul proprietăţii publice a statului, este faptul că adevărata origine etnică a acestor
proprietari este păstrată în secret. Din punct de vedere al securităţii naţionale este o
dovadă crasă de iresponsabilitate, neglijenţă sau dacă nu cumva, de complicitate din
partea celor care reprezintă (sau ar trebui să reprezinte) instituţiile statului român.
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Accentuarea sărăciei şi discriminării s-a accentuat odată cu intrarea României
în Uniunea Europeană, deşi aşteptările au fost cu totul altele. De la privatizările
condiţionate politic (să se facă pe bani puţini!), adică să fie pur şi simplu dăruite sau
înstrăinate (cazul privatizărilor companiilor din energie fiind cel mai elocvent), prin
care ne-am vândut pe nimic companiile naţionale către firme europene, şi până la
negocierile umilitoare făcute „în genunchi” de către politicieni români, toată această
perioadă de tranziţie către economia de piaţă s-a făcut în mare grabă, neprofitabil,
distructiv şi chiar în mod criminal, întrucât au fost înstrăinate sau vândute pe nimic
resursele vitale ale poporului român. În aceste zile sunt pe care de a fi vândute, cu
aceeaşi mare grabă, şi ultimele resurse de valoare strategică ale României (aurul,
metalele strategice, gazele naturale, unităţile energetice etc.).
În tot aceşti ani (22 de ani de la evenimentele din decembrie şi 5 ani de la
integrarea în UE), am dat dovadă de supuşenie necondiţionată, oarbă, de o tăcere
criminală şi de neputinţa de a lupta pentru a ne apăra drepturile, fapt pentru care unele
cercuri profitoare şi-au intensificat ofensiva intempestivă şi umilitoare împotriva
clasei politice şi a poporului român.
Privatizarea companiilor româneşti de distribuţie de gaz şi electricitate
(Distrigaz şi Electrica) s-a făcut pe sume foarte mici: Distrigaz Nord (Ruhrgas, 303
mil euro, în anul 2004); Distrigaz Sud (Gaz de France, 310 mil euro, 2004); Electrica
Moldova (E.On Energie, 100 mil dolari, 2005); Electrica Oltenia (CEZ, 166,5 mil
euro, 2005); Electrica Dobrogea şi Banat (Enel, 112,5 mil euro, 2005, plus 100 mil
euro plata datoriilor); Electrica Muntenia Sud (Enel, 820 mil. euro, 2006).
Valoarea totală a sumei obţinute prin privatizarea celor şapte companii
româneşti a fost de 1,9 miliarde de euro.
Comparativ cu alte privatizări, compania de distribuţie a gazelor naturale în
Slovacia (Slovensky Plynareusky Prienysel – SPP), mai mică de câteva ori decât
distribuţia de gaz românească, a fost privatizată în 2003 pe o sumă de circa 2 miliarde
de euro.
Ca şi în cazul privatizării distribuţiilor româneşti de gaze, cumpărătorii au fost
EON, RUHRGAS şi GAZ DE FRANCE. Ei au preluat, de la compania slovacă doar
49% din acţiuni. În felul acesta, guvernul slovac a păstrat, prin cele 51 de procente,
controlul statului asupra acestui domeniu strategic al economiei.
Este un exemplu care ne arată modul în care politicienii altor ţări ştiu să
negocieze în interiorul statului şi economiei pe care o reprezintă.
În schimb, politicienii români au folosit marile companii naţionale ca să le
ofere unor cercuri de interese din Europa sau de aiurea ca pe o mită politică pentru a
ne integra în Uniunea Europeană, probabil, fără să ni se fi cerut în mod expres acest
lucru.
Mai mult decât atât, am recurs şi la practici antidemocratice, secretizând
contractele de privatizare, pentru ca opinia publică să nu cunoască condiţiile
respectivelor contracte. Or, după cum se ştie, vânzarea unor valori care ţin de
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patrimoniul naţional, de resursele strategice ale ţării nu se poate face pe uşa din dos,
fără ca naţiunea să fie încunoştinţată, consultată şi întrebată dacă este de acord sau
nu cu astfel de tranzacţii extrem de păguboase pentru ţară.
Modalitatea prin care noi am fost integraţi în UE ne-a demonstrat, ulterior, că
nu a fost o datorie morală a UE faţă de România, ci una foarte pragmatică, gestionată
dezastruos sau total ineficient pentru România de anumite cercuri de interes din ţară
şi din afară.
După 1 ianuarie 2007, s-a declanşat un val de scumpiri care au lovit la temelia
nivelului de trai al cetăţenilor români, proaspeţi cetăţeni europeni: energie, locuinţe,
mâncare, servicii medicale, gestionarea unui teren agricol, întreţinerea unei afaceri
etc.
Au apărut noi taxe şi noi reguli, toate lovind în cetăţenii obişnuiţi. Ani de zile,
ni s-a inoculat mirajul integrării în UE, care va aduce de la sine o viaţă mai bună
pentru români. Dar, după integrarea României în UE, am constatat că viaţa românilor
nu numai că nu s-a ameliorat în nici un fel, dar s-a înrăutăţit, o mare parte dintre ei,
neavând unde să mai lucreze, fiind nevoiţi să emigreze sau să caute un loc de muncă
în ţările vestice. Câştigurile cetăţenilor români au început să fie din ce în ce mai mici
în raport cu nevoile zilnice.
Preţurile au început să urce către cele de nivel european, mai mult decât atât
chiar să le şi depăşească, România fiind una dintre ţările cu produsele care se vând
pe piaţă printre cele mai scumpe din Europa. Singurele investiţii rentabile pentru cei
care le-au făcut au fost cele din reţelele comerciale ale multinaţionalelor. În timp ce
întreprinderile româneşti au fost, rând pe rând închise, aceste reţele comerciale au
cuprins, practic, întreaga suprafaţă a României, mai ales marile oraşe, lipsite aproape
complet de unităţi economice şi industriale.
În schimb, veniturile populaţiei au avut un ritm extrem de lent din punct de
vedere al creşterii.
La sfârşitul anului 2011, după patru ani de integrare, situaţia economică şi
socială a României s-a agravat alarmant, iar oamenii au devenit ostili şi nemulţumiţi
faţă de viitorul nostru european, respingând însuşi obiectivul pentru care s-a trudit
atâta timp.
Este adevărat, integrarea europeană este soluţia necesară pentru România,
singura cale acceptabilă către Europa, către bunăstare, modernitate şi prosperitate.
Dar acest lucru nu se poate realiza cedând complet avuţia naţională, devenind străini
şi paria în propria noastră ţară. Tot atât de important este şi modul în care suntem
trataţi şi respectaţi ca cetăţeni ai Europei Unite.
De aceea, considerăm că orice tendinţă de a ne lovi în proprietate şi demnitate
trebuie stopată cu fermitate, mai ales pentru faptul că cei care au negociat integrarea
noastră în UE au fost determinaţi să accepte condiţii extrem de dure care au generat
trecerea economiei româneşti şi a resurselor ei în proporţie de peste 80%. Dea fapt,
este vorba de distrugerea a peste 80 % din obiectivele economice româneşti!
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De ce Marea Britanie a aşteptat 20 de ani ca să se alăture comunităţii şi încă
are mari dubii, iar Norvegia a încercat de două ori să intre în UE dar de fiecare dată
populaţia s-a opus?
De ce Malta a urmărit să fie mai mult un partener al UE decât un membru al
său?
Răspunsul este simplu. Politicienii îşi respectă cetăţenii şi sunt responsabili în
raport cu interesele lor. Fiindcă populaţiile acestor ţări doreau ca noile instituţii să
le rezolve problemele, nu să le creeze altele în plus. Oamenii sunt dispuşi să accepte
schimbarea, provocarea, proiectele noi, numai dacă sunt convinşi că viaţa lor se va
schimba în bine.
Este firesc ca oamenii, toţi oamenii să gândească în acest fel. Au o singură
viaţă, scurtă şi ireversibilă. Nu pot accepta experimente care le pot fi fatale. Poporul
român, în ultima sută de ani, nu a reuşit niciodată să iasă dintr-o stare de tranziţie sau
din alta, fiind nevoit să suporte, pe viaţa sa, nişte experimente care nu au adus nimic
bun acestei ţări.
Din nefericire, ne-am integrat în UE fără ca noi să avem un program european
racordat la cel al UE, care şi acesta este într-o mare dilemă întrucât există mai multe
variante de dezvoltare: · proiectul comunitar, cel iniţiat de Jean Monnet şi care,
teoretic, înseamnă conducerea Europei de un guvern central, supranaţional, să zicem,
cel de la Bruxelles; · proiectul federal, promovat de Germania, şi care are ca ţintă
protejarea puterii regiunilor; · proiectul francez, în care se pune accent pe un tip de
interguvernamentalism – practic, pe conducerea Uniunii de către marile puteri din
Europa – Germania şi Franţa. Niciunul dintre aceste proiecte nu are suficient sprijin
pentru a se impune în faţa celuilalt. Şi niciunul nu este şi nu poate fi favorabil României,
ţară care aşteaptă cu totul altceva de la Europa Unită. România românilor aşteaptă de
la Uniunea Europeană solidaritate, respect, sprijin în gestionarea resurselor, progres
tehnic, respectarea valorilor noastre naţionale, condiţii de participare la deciziile
care se iau şi, mai ales, dezvoltare durabilă şi nu una de nişă, echilibru economic şi
sociale şi nu atitudine centrifugă, de periferizare a naţiunilor pe care Bruxelles-ul le
consideră, pe criterii numai de el ştiute, marginalii la construcţia europeană. Cum se
face că, din contribuţia noastră la finanţarea cercetării ştiinţifice din Uniunii, nouă
ni se returnează, prin proiecte, mai puţin de 18%? Care sunt argumentele pentru
care noi trebuie să finanţăm cercetarea ştiinţifică din alte ţări ale Uniunii şi să o
definanţăm pe a noastră? Desigur, se va spune că suntem incapabili să atragem, prin
proiecte, fonduri europene, dar asta nu justifică în niciun fel diferenţele dintre ceea
ce dăm şi ceea ce primim…
Ca urmare, şi alegerea statelor europene este încă în situaţia de a adopta
variante de proiect care să aibă cel mai mare consens la nivelul conducerii Uniunii
Europene, dar să şi asculte de vocea populaţiilor lor, care sunt tot mai nemulţumite
că, pe parcurs, devin tot mai puţin importante, tot mai puţin reprezentate şi tot mai
mult sărace.
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Înglobarea României în familia europeană a fost pentru România un obiectiv
încă din 1989. Este adevărat, un obiectiv nu prea clar – cel puţin, în cea ce priveşte
percepţia şi reprezentarea lui la nivelul populaţiei – şi nici prea bine formulat, dar
cu toţii am sperat într-un sprijin raţional în revigorarea managementului economic
şi social, în consolidarea statului de drept, în reducerea suferinţei şi a neîncrederii. A
fost exact invers. Toţi cei care s-au ocupat de acest proces au venit în faţa naţiunii, la
televizor, cu savantoslâcuri de doi bani, dar, pentru ei, extrem de preţioase, acuzând,
de fapt, tarele acestui neam care nu ştie să muncească, să trudească, să suporte, care
nu este eficient etc. etc.
Aproape toţi „europenii „ noştri nu numai că au dezamăgit, dar au şi eşuat
lamentabil, comportându-se exact ca în poezia lui Eminescu, fericind norodul cu
„chipul lor isteţ de oaie creaţă”.
Cu toate că noi eram pe o piaţă, cea a CAER-ului, totuşi am încercat o alta,
pe cea a U.E., pe considerentul că este o piaţă nouă, pe care afacerile europene
se pot dezvolta şi pot asigura forţa de muncă ieftină şi competentă. Era o piaţă
democratică, o piaţă modernă, o speranţă şi un obiectiv pentru noi… A devenit o
modalitate de distrugere a economiei româneşti, de aducere a ţării în sapă de lemn,
de transformarea ei într-un areal pe care se construiesc doar magazine şi întreprinderi
care vor scoate din pământul ţării, în folosul altora, şi ultimele resurse naturale pe
care le mai avem…
Pentru ca aceste afaceri să aibă succes în România, regulile pieţei trebuie
rescrise de către populaţie şi de către oameni de afaceri români, cei care au suficientă
putere şi influenţă pentru a-i determina pe politicieni să decidă.
În România, cu toate că cetăţenii au un interes direct în modul în care
funcţionează economia, drepturile lor politice sunt reduse şi limitate doar la vot. Nici
aici nu sunt libere, pentru că pomenile electorale şi influenţele de tot felul îngrădesc
la maximum libertatea de alegere, transformându-l pe bietul om într-o vită care-şi
vinde votul pe un blid de orez…
Societatea civilă – ne referim la ONG-uri, organizaţiile culturale, comunităţile
locale etc. – este partizană şi lipsită de orice reacţie viguroasă, iar mass-media este
vlăguită de crize interne sau hărţuită de marile jocuri care se fac şi pe spezele mici
noastre Românii. Este însă adevărat că doar presa mai scoate, din când în când, câte
un strigăt de revoltă. În rest, totul a murit.
Capitaliştii români nu şi-au dorit astfel de parteneri sociali, întrucât aceştia
au vrut ca doar ei să fie cei care dictează regulile jocului. Capitaliştii români – în
măsura în care mai sunt români – nu au nicio şansă în competiţia pentru câştigarea
pieţei şi influenței în favoarea României şi a poporului român. Se acreditează tot mai
mult, pe muţeşte, ideea că României i-ar sta mai bine fără români, fără acest neam
hulit, dispreţuit, alungat pe drumurile Europei, transformat în sclav şi lipsit aproape
complet de orice libertate, în afară de aceea de a pleca din ţara aceasta şi a se duce
unde o vedea cu ochii
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Au încercat prin orice mijloace să se opună integrării de acest tip – integrării
prin distrugere, prin desfiinţarea grăbită şi categorică a economiei româneşti – sau
ca înţelegerea să se producă cât mai târziu posibil. Şi atunci când ne-am integrat,
acceptând orice compromis. Cu alte cuvinte „Am cules până am semănat”. Am cules
înainte de a semăna şi am dat vrabia din mână pe cea de pe gard… Dar aia de pe gard
a zburat prin alte locuri…
Să nu uităm că integrarea presupune atât renunţarea la regulile vechi şi
adoptarea sistemului transparent din vest: acquis-ul comunitar (constituit din 80.000
de pagini de legi şi reguli), cât şi deschiderea pieţei către capitalul extern şi spargerea
monopolurilor deţinute de afaceriştii români. Dar spargerea acestui monopol nu se
poate face arbitrar, forţat, cu orice preţ şi în faţa oricui. Cele 80.000 de pagini nu
conţin nicăieri obiectivul aducerii României sau oricărei alte ţări din Europa în sapă
de lemn. Atunci de ce a ajuns România aşa?
Unul dintre răspunsuri l-ar putea constitui şi faptul că, din păcate, integrarea nu
s-a făcut transparent, democratic şi cu responsabilitate, ceea ce a făcut ca drepturile
şi puterea cetăţenilor să fie restrânse periculos de mult, lăsându-le acestora cât mai
puţină posibilitate de a decide, ci doar prin culisele guvernului şi ale altor palate din
România sau de prin alte părţi. O formă extrem de perversă şi rafinată a modului de
manifestare a totalitarismului.
Democraţia are nuanţele ei şi orice lipsă de fermitate în promovarea şi
susţinerea acesteia pot produce „derapaje” extrem de periculoase.
Democraţia are regulile ei clare şi ca urmare nu trebuie să existe compromisuri
în ceea ce priveşte aplicarea şi respectarea legilor care o definesc. În ceea ce priveşte
România, evoluţia societăţii a creat premisele unei anarhii şi nicidecum ale unei
democraţii.
România a intrat în U.E. în anul 2007 cu o economie în cea mai mare parte
distrusă şi înstrăinată, blocată şi dezarticulată din punct de vedere sistemic ca urmare
a condiţiilor dure impuse României în cadrul lungilor şi ineficientelor runde de aşa
zise negocieri.
Efectele imediate ale integrării României în U.E. au fost creşterea şomajului
(pierderea locurilor de muncă), creşterea preţurilor la utilităţi şi energie.
Resursele naturale au fost concesionate către companii europene, fără
posibilitatea de a le folosi în interesul cetăţenilor României.
Privatizarea marilor companii pe bani puţini (de exemplu: SIDEX-ul s-a vândut
pentru o sumă de aprox. 60 mil. de dolari, deşi era una dintre cele mai importante
întreprinderi româneşti) şi în condiţii extrem de dezavantajoase pentru România (din
cauza contractelor de privatizare, companii ca PETROM pot să impună preţurile pe
piaţă şi să câştige în felul acesta profituri uriaşe).
Au fost vândute către companii din ţările europene fără discernământ, pe
sume mici, marile companii româneşti (băncile, marile întreprinderi, distribuţiile de
energie etc.).
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Întreaga clasă politică a perioadei 1990-2011 care a profitat şi a distrus
sistematic avuţia naţională a României se face responsabilă pentru acest delict.
Desigur, nu întreaga clasă politică, ci doar reţelele de profitori care o domină, o
subjugă, o fac neputincioasă, aservită UDMR-ului şi altor interese străine de cele ale
poporului român, şi, în cele din urmă, ca întotdeauna în istoria României, o distrug.
După cinci ani de la integrarea României în UE, bilanţul este net în defavoarea
României. Tot ce s-a negociat nu a fost în beneficiul populaţiei, ci al politicienilor şi
al companiilor străine (europene şi americane). Dacă până în 1989 am avut o politică
externă performantă şi oameni competenţi şi responsabili, după 1990, România şi-a
pierdut rapid prestigiul şi demnitatea, impunându-i-se o politică umilitoare dictată
din afara ei sau din interiorul ei, de către cercuri aservite banului, profitului personal
şi antiromânismului.
În cei cinci ani (2007-2011) România a fost umilită de UE prin modul cum am
fost trataţi din punct de vedere politic, ca ţară de „rang secund”. Ni s-a impus acest
rang, deşi nu-l aveam şi nu merităm un astfel de tratament. S-ţa ajuns încă până acolo
încât chir şi unii dintre noi cred că suntem un popor de nimic, lipsit de demnitate şi
de forţă, vlăguit, neserios, hoţ şi leneş, un adevărat accident al istoriei, când, de fapt,
românii sunt printre cele mai vechi şi mai demne popoare din Europa, dacă nu chiar
cel mai vechi şi cel mai demn.
În acest sens să ne amintim atitudinea pe care au avut-o anumite „personalităţi”
ale U.E. faţă de autorităţile de la Bucureşti:
- lipsa de respect a europenilor a fost clară încă din momentul închiderii
negocierii. În aprilie 2005, un grup de parlamentari europeni aflaţi în vizită la
Bucureşti i-au reproşat preşedintelui României, Traian Băsescu, faptul că, în curtea
Palatului Cotroceni, era arborat şi steagul SUA;
- lipsa de diplomaţie şi infatuarea lui Anghel Martinez, expreşedinte al
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei s-au dovedit prin întrebarea pe care i-a
pus-o lui Traian Băsescu: „dacă vrea ca România să fie al 53-lea stat al SUA”.
Nu ştiu ce a gândit Anghel Martinez, dar important este că el ştia ceva. Să fi
fost un puseu de sinceritate sau de revoltă? Care să fi fost cauza acestei reacţii de
altfel surprinzătoare pentru un demnitar de rang înalt european? Cu să pui astfel de
întrebări preşedintelui unui stat suveran, care are un parteneriat strategic cu Statele
Unite ale Americii şi care poate avea parteneriate cu cine doreşte el de pe acest glob?.
În perioada 2000-2004, România a fost criticată aspru de anumiţi parlamentari
europeni pentru felul în care se derulau adopţiile internaţionale, ca ulterior, şi în
prezent alţi parlamentari europeni să revină, cerând cu vehemenţă reluarea adopţiilor
internaţionale.
Vocali s-au dovedit a fi europarlamentarii Claire Gibault şi Jean Marie
Cavada care au acuzat cu vehemenţă autorităţile române că ”folosesc ca pretext
combaterea corupţiei când blochează adopţiile internaţionale”.
La acea dată un grup foarte mare de europarlamentari au făcut o presiune
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imensă la adresa autorităţilor pentru că adopţiile să fie din nou permise.
Europarlamentarii din Ungaria au solicitat recunoaşterea autonomiei
minorităţilor în România. Când s-a discutat semnarea tratatului de aderare, maghiarii
au depus amendamente la raportul Moscovici, prin care atrag atenţia asupra drepturilor
minorităţilor maghiare. Criticul constant şi extrem de virulent al României, Kinga
Gal, membră a Partidului Popular European (PPE), i-a cerut raportorului Moscovici
să introducă în text observaţia că „există în continuare solicitări privind autonomia
venită din partea minorităţii maghiare şi că (PE) ar dori să fie recunoscute de
guvernul român, în contextul unei tradiţii îndelungate a UE privind respectarea
principiului subsidiarităţii”.
Kinga Gal a cerut guvernului de la Bucureşti „sprijinul total al învăţământului
superior pentru maghiari, prin punerea la dispoziţie a resurselor financiare
necesare”.
Datorită inexistenţei demnităţii naţionale, cei mai mulţi dintre aşa-zişii
politicieni români au permis ca aroganţa reformatorilor etnici (care încalcă grav
toate reglementările şi acordurile europene, dar nu-i vede nimeni!) să meargă mai
departe. Aceştia au cerut o monitorizare strânsă a României până când ne rezolvăm
problemele.
Diverse grupări politice europene au cerut condiţionări şi restricţii, când nici
nu se pronunţase bine decizia integrării României la 01 ianuarie 2007.
Liderul creştin-socialiştilor germani, Edmund Staiber, a cerut guvernului
de la Berlin să activeze clauzele de salvgardare în cazul României şi Bulgariei în
domeniile justiţiei şi combaterii corupţiei, chiar înaintea aderării acestora la UE.
Poate că, într-un fel, această cerinţă se justifică, dar, oricum ea este exagerată, mai
ales prin spiritul ei. Ulterior, principalele partide ale Germaniei au cerut, printr-o
moţiune parlamentară, activarea clauzelor de salvgardare, de la 1 ianuarie, dacă noile
state membre nu îndeplinesc condiţiile stricte.
Textul moţiunii este ultimativ şi umilitor: „Bundestagul german consideră
că măsurile de salvgardare sunt necesare de la începutul aderării, dacă lacunele
enunţate de Comisia Europeană nu sunt eliminate până la 1 ianuarie 2007”.
Ca urmare acestei moţiuni, Parlamentul European pregăteşte un raport dur,
prin care să critice România că nu îndeplineşte condiţiile impuse. Raportul e iniţiat
de Comisia pentru afaceri externe a PE, condusă de un cunoscut adversar al aderării
României la UE, Elmar Brok.
Jocul unor cercuri din ţară şi din afară cu rol important în fundamentarea şi
argumentarea pro şi contra a deciziei de aderare a României la UE devine din ce în
ce mai subtil şi mai rafinat, lovind extrem de dureros la temelia demnităţii cetăţenilor
români şi umilindu-i prin modul în care înţeleg ei “reglementările” UE în cazul
României.
Din păcate, aderarea la Uniunea Europeană nu a ajutat România să se
reechilibreze din punct de vedere economic şi social, ci, dimpotrivă, a accentuat şi
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mai tare anomia socială, starea de nesiguranţă, dezintegrarea economiei, creşterea
dependenţelor, distrugerea unor întreprinderi absolut necesare ţării – cum ar fi,
spre exemplu, fabricile de unelte agricole şi cele de utilaj petrolier etc. –, migraţia
românilor s-a amplificat, rata natalităţii a scăzut, o mulţime de spitale şi şcoli s-au
închis, intelectualitatea a continuat să fie umilită chiar de propria noastră clasă
politică, criza – inexplicabilă pentru România – a lovit crunt salariaţii bugetari dar
şi pe cei din mediul privat, Sute de mii de IMM-uri au fost falimentate, iar lista
nenorocirilor care au lovit şi lovesc nejustificat România poate fi continuată…
Cel mai grav, în opinia noastră, este faptul că poporul român este grav lovit
atât din interiorul ţării, cât şi din afara ei, în primul rând prin situaţia haotică produsă
în ţară, prin distrugerea economiei, prin bulversarea sistemului educaţional, a
sistemului de pensii şi salarii, prin accentuarea emigraţiei intempestive şi umilitoare
şi prin situaţia de fapt care s-a produs datorită nu doar emigrării masive a celor care
îşi caută cu disperare un loc de muncă, ci mai ales acţiunii ţiganilor, infractorilor
români, oamenilor fără căpătâi sau a celor disperaţi şi reacţiei justificate a forţelor
de ordine din ţările în care au emigrat românii şi ţiganii din România, precum şi
ostilităţii populaţiei din aceste ţări.
Nici nu ne-am acomodat bine cu statutul de “cetăţeni europeni” şi cu
atmosfera europeană unde civilizaţia şi bunăstarea sunt similare cu expresia “locurile
unde curge lapte şi miere”, că am şi început să avem probleme. Unele create de noi,
altele impuse de alţii.
Românilor nu li s-au acordat drepturi egale cu ceilalţi cetăţeni europeni
Londra, încă de la 1 ianuarie 2007, a anunţat restricţii pentru muncitorii
români şi bulgari.
Muncitorii necalificaţi aveau dreptul să lucreze numai în sectorul
agroalimentar, la recoltarea legumelor şi fructelor.
Sistemul s-a dovedit de la început foarte categoric şi restrictiv, în sensul că
aceştia aveau dreptul să lucreze maximum şase luni, fără să poată beneficia de ajutor
social.
Irlanda a impus restricţii românilor şi bulgarilor privind accesul pe piaţa
muncii. Decizia luată de guvernul de la Dublin, a fost motivată de ministrul Muncii
cum că, în ultimii doi ani, “afluxul de imigranţi sosiţi în Irlanda a fost foarte mare”.
Germania impune aceleaşi reguli, dar nu numai românilor, ci şi altor
cetăţeni din alte state care au aderat la UE în 2004 în total zece.
Anunţul l-a făcut Angela Merkel, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o, la acea
dată, la Berlin, cu premierul Călin Popescu Tăriceanu.
După ce ni s-au cumpărat pe nimic şi ni s-au distrus întreprinderile, pierzând
milioane de locuri de locuri de muncă, au început să ni se pună şi condiţii restrictive
privind imigraţia forţei de muncă, aşa cum era, dealtfel, de aşteptat. Nu ştim dacă cei
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care impun aceste condiţii sunt aceiaşi care au participat la distrugerea economiei
româneşti, dar realitatea care s-a creat – prin dezeconomizarea ţării, prin scoatere
ei de pe aproape toate pieţele, prin vânzarea pe nimic şi acapararea pe uşa din dos
(fără încunoştinţarea naţiunii) a resurselor strategice – arată că România nu mai este
o ţară suverană şi independentă, ci o colonie a unor firme şi reţele care ne tratează
exact ca pe oricare altă ţară africană care mai are unele resurse naturale atrăgătoare
pentru unele dintre acele mari companii transnaţionale sau de care or fi, care n-au
nici morală, nici frontiere.
Cu alte cuvinte dintr-o economie bine articulată şi destul de bine structurată,
oarecum depăşită din punct de vedere al dotărilor tehnice şi tehnologice (este vorba
de începutul anilor ’90), politica şi strategia guvernelor care s-au succedat nu au
reuşit să rezolve această problemă prin modernizare şi retehnologizare (nici nu şi-au
propus acest lucru) şi ca urmare, am ajuns să nu mai avem nimic (sau foarte puţin) al
nostru şi să pribegim prin lume căutându-ne mijloace de subzistenţă pentru a ne mai
prelungi viaţa cu una-două generaţii.
A fi roman, acum după cinci ani de la aderarea României la UE,
înseamnă, la Bruxelles, a fi sub standardul European, a fi o povară pentru
Uniune, a fi un paria în această construcţie cu geometrie mult prea variabilă
Grupul Socialiştilor Europeni din Parlamentul European şi-a exprimat, la
Strasbourg, “interesul” în legătură cu candidatul propus de România (al şaptelea stat
din Europa ca dimensiune) pentru postul de comisar European.
Printre cei “preocupaţi”, Hannes Swoboda şi Ian Marinus Wiersma au
afirmat că “este clar că va trebui să analizăm atât profilul european al candidatului
roman, cât şi măsura în care acceptă standardele europene şi valorile europene”.
Ulterior, după schimbarea candidatului, acestuia i s-au încredinţat “sarcini majore”,
care constau în traducerea şi multiplicarea documentelor europene.
În schimb, comisarii statelor cu adevărat importante se ocupă de probleme
precum energia, sănătatea, justiţia, concurenţa şi agricultura. Marginalii pentru
marginalizaţi…
Presa occidentală îi priveşte pe români ca pe un pericol public
Cotidianul “The Sun” (cel mai bine vândut ziar britanic) a desfăşurat o
amplă campanie de presă prin care atenţiona asupra pericolului imigranţilor români
ca principal vector al crimei organizate (traficul de persoane, droguri, fraudele prin
bancomate etc.).
Potrivit “The Sun” în Marea Britanie, patru din cinci astfel de infracţiuni
sunt comise de imigranţi ilegali din România. Probabil că aşa stau lucrurile, dar
cauzele pentru care s-a ajuns aici constau în crearea unei situaţii extrem de grave
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pentru populaţia din România, lovită nemilos pe toate fronturile (distrugerea
întreprinderilor, distrugerea agriculturii sau revenirea ei la sapă de lemn, distrugerea
sistemului educaţional, distrugerea sistemului medical, distrugerea respectului
faţă de om, creşterea birocraţiei şi înglodarea ţării în datorii absolut nejustificate,
concomitent cu confiscarea avuţiei naţionale de o mână de oameni, cei mai mulţi
dintre ei, fără nici un fel de scrupule)
Un alt cap de acuzare al ziarului “The Sun” unde îşi orientează “tunurile”
campaniei de presă este şi acela al virusului HIV. În sensul că, respectivul cotidian
susţine că românii şi bulgarii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA sunt un pericol
iminent odată cu acceptarea celor două state să adere la UE. Încă o dovadă de “respect”
şi de “încurajare” pe care unele ţări ni le-au “acordat” înainte de 01.01.2007.
Totul se datorează unei clase politice eterogene, hrăpăreţe, avidă doar de
putere şi privilegii, indiferentă faţă de gravele probleme ale ţării, iresponsabilă şi
complet neputincioasă, care nu a vizat altceva decât satisfacerea propriilor interese.
Înainte de integrarea României în UE euroobservatorii români trimişi la
Bruxelles nu s-au remarcat prin niciun mesaj – cât de neînsemnat ar fi fost el – prin
care să susţină interesele vitale şi legitime ale României. Mai mult, unii, precum
Adrian Severin, spre exemplu, s-au dedat la fapte care compromit grav calitatea,
credibilitatea şi moralitatea politicianului român.
România este azi, mai devastată decât dacă ar fi trecut un război peste ea.
Populaţie împuţinată, sate golite, pământ nemuncit, medici care emigrează, muncitori
care îşi caută un loc de muncă pe unde văd cu ochii, tineri care nu au niciun orizont,
profesori umiliţi, femei necăjite, care numai de copii nu le arde, ingineri fără fabrici,
ţărani fără unele agricole – nici sape nu se mai fabrică! – valori fără recunoaştere,
case fără bucurie, oameni fără mila lui Dumnezeu, popor umilit, jefuit, decimat de
boli, de neîncredere, de angoasă.
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LEGE, NELEGE, FĂRĂDELEGE
Studii de caz: „Chestiunea suedeză şi cazul Basgan”,
„Fundaţia Gojdu” şi Chestiunea românească – Radu Golban”
Conf.univ.dr.Gabriel I. NĂSTASE
Abstract
În democraţie, în statul de drept, nimeni nu este mai presus de lege. Nu
este şi cazul României căreia, în raport cu drepturile pe care şi le-au revendicat
şi le-au obţinut alte state, României nu i s-a respectat dreptul de restituire a unor
proprietăţi sau a unor datorii pe care unele ţări le au faţă de ea. În această lucrare
vor fi prezentate cazurile Chestiunea suedeză şi cazul Basgan”, „Fundaţia Gojdu”
şi Chestiunea românească – Radu Golban”.
Cuvinte-cheie: restitutio in integrum, chestiunea, suedeza, Basgan, Gojdu,
datoria, românescă
Consideraţii generale

Î

n actualul context economic şi social, discriminarea şi egalitatea de şanse au
devenit concepte fără credibilitate sau cu o credibilitate scăzută, în condiţiile
în care distrugerea economiei româneşti, exproprierea românilor de către străini, au
generat o stare acută de sărăcie.
În prezent, după 22 de ani, românii au mari probleme financiare şi sunt în
pragul sărăciei. Peste 50% din populaţie abia reuşeşte să-şi acopere cheltuielile
obişnuite, iar un sfert dintre concetăţenii noştri sunt înglodaţi în datorii.
De ce toate acestea? Pentru că începând din decembrie 1989, sistematic, an de
an, procesul de sărăcie s-a accentuat. Germenii procesului de distrugere a economiei
româneşti, însoţiţi de exproprierea românilor de către străini, au apărut odată cu
revendicarea, de altfel justificată, a proprietăţilor confiscate de regimul comunist.
Acest lucru – efectuat cu multă dificultate de către statul român – a constituit, din
păcate, şi un cadru propice pentru înstrăinarea cu totul nejustificată (la presiuni din
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afară sau ca urmare a unor interese din interior) a avuţiei naţionale a românilor.
Restituirea proprietăţilor şi vânzarea pământului românesc la străini s-a făcut
pe etape, protejat de găşti (comuniuni) formate din politicieni, oameni ai legii şi
infractori. Este foarte grav faptul că cele două acţiuni au fost contopite, la umbra
primei – legală şi legitimă –, înscăunându-se hotărâtor cea de a doua, adică vânzarea
pe nimic sau înstrăinarea resurselor, patrimoniului şi pământului.
Nu întâmplător, România este singura ţară, dintre ţările exsocialiste, căreia i se
aplică principiul „restitutio in integrum”.
Ca urmare, foştilor proprietari şi urmaşilor acestora li s-au restituit numeroase
clădiri şi suprafeţe de teren şi păduri.
În plus, acest proces ofensiv şi antidemocratic de „restitutio in integrum”
s-a amplificat şi datorită satisfacerii pretenţiilor statusului romano-catolic, care, cu
toate că nu a fost proprietar în România, a obţinut numeroase proprietăţi imobiliare
în Ardeal. Efectul a fost dezastruos pentru instituţiile statului român, întrucât acestea
au fost forţate (!) să evacueze spaţiile ocupate sau să plătească chirii foarte mari, dacă
vor să-şi desfăşoare în continuare activităţile în aceleaşi spaţii.
Prin modificarea legislaţiei, s-a permis vânzarea unei mari suprafeţe din
pământul românesc la străini – persoane fizice şi juridice – de peste 1 milion de
hectare de teren.
Efectul imediat al vânzării pământului la străini a generat lichidarea rapidă a
unităţilor agricole (inclusiv a întregii sisteme de maşini, componentă agroindustrială
a economiei româneşti) din toate judeţele. Consecinţele în plan social s-au manifestat
prin creşterea şomajului şi a sărăciei populaţiei româneşti, prin sărăcirea cumplită a
ţăranului şi prin trimiterea acestuia la o agricultură de subzistență, care se practica cu
mai bine de un secol în urmă, cu calul, sapa şi plugul tras de boi.
Surprinzător din punct de vedere al tranzacţiei acelor proprietăţi, care fac
obiectul proprietăţii publice a statului, este faptul că adevărata origine etnică a acestor
proprietari este păstrată în secret. Din punct de vedere al securităţii naţionale este o
dovadă crasă de iresponsabilitate, neglijenţă sau dacă nu cumva, de complicitate din
partea unora dintre cei care reprezintă (sau ar trebui să reprezinte) instituţiile statului
român şi interesul statului român ala românilor.
Din păcate, accentuarea sărăciei şi discriminării s-a accelerat odată cu intrarea
României în UE, deşi tot omul se aştepta ca intrarea în Uniunea Europeană să aducă
prosperitate, nu austeritate şi sărăcire. Privatizările condiţionate politic s-au făcut pe
bani puţini (iar cazul privatizărilor companiilor din energie este cel mai elocvent)
prin care ne-am vândut companiile naţionale către firme europene, iar negocierile
care trebuiau să aducă valoare şi profit, au fost făcute „în genunchi”, în condiţii
umilitoare, de către unii dintre politicienii români care, probabil, au urmărit doar
interesul lor şi nu pe cel al ţării de care habar n-au.
În tot aceşti ani (22 de ani de la evenimentele din decembrie şi 5 ani de la
integrarea în UE), am dat dovadă de supuşenie, tăcere şi neputinţa de a lupta pentru
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a ne apăra drepturile, fapt pentru care europenii interesaţi de subjugarea României şi
de aducerea ei în sapă de lemn şi-au intensificat ofensiva umilinţei împotriva clasei
politice şi a poporului român.
Prezentăm, în acest sens, trei studii de caz.
STUDII DE CAZ
1. „CHESTIUNEA SUEDEZĂ” ŞI „CAZUL BASGAN”
De-a lungul istoriei, o parte din rodul creaţiei a numeroşi oameni de ştiinţă şi
tehnică români (Paulescu, Odobleja, Basgan ş.a.), compusă, în special, în special din
invenţii fundamentale, a fost furată (acesta este termenul!) fără scrupule, încălcânduse de către „agresori” cele mai elementare norme juridice şi morale. În astfel de
împrejurări dramatice prin care treceau aceşti creatori, cea mai mare parte dintre
contemporanii lor au preferat să asiste cu indiferenţă la tot ce se întâmplă, fără a
întreprinde iniţiative de susţinere şi de protecţie a acestor savanţi români. Nu am
reuşit nici până în prezent să învăţăm din aceste lecţii dure ale istoriei şi nici nu am
încercat, noi între noi, românii, să ne însuşim valorile moralei şi demnităţii umane,
ale fairplay-ului şi ale respectării proprietăţii, inclusiv a proprietăţii intelectuale, fără
de care nu poate exista solidaritate şi pace socială.
De exemplu, dacă ar fi existat această modalitate de comportament, Ion Şt.
Basgan n-ar mai fi intrat pe mâna escrocilor, care să-i reţină în băncile americane
miliarde de dolari ce-i aparţineau ca urmare a dreptului de proprietate obţinut prin
folosirea invenţiei sale de către marile corporaţii petroliere americane.
Din păcate, românii ştiu extrem de puţine lucruri despre nedreptatea care i s-a
făcut inventatorului român Ion Şt. Basgan. Timp de peste 60 de ani, acesta a fost
umilit şi marginalizat.
De aceea, am considerat că este necesară declanşarea unei campanii
naţionale pentru recuperarea de la statul american a fabuloasei sume care i s-a
„confiscat”.
În acest sens, am editat în 1997 monografia inventatorului român, am inaugurat,
împreună cu directorii Muzeului Naţional al Petrolului din Ploieşti şi Muzeul Tehnic
„Dimitrie Leonida” din Bucureşti un stand de documente care îl omagiază pe Ion Şt.
Basgan şi îl readuce în panteonul marilor creatori români.
Totodată, cu ajutorul oficialităţilor din Focşani, Şcoala nr. 2 (unde a urmat
cursurile gimnaziale Ion Şt. Basgan), precum şi una din străzile acestui oraş poartă
numele inventatorului român.
În spiritul acestei campanii naţionale, au fost organizate sesiuni ştiinţifice şi
emisiuni la radio şi televiziune, respectiv la TV 7abc – „O noapte cu poetul Adrian
Păunescu”, s-au realizat interviuri şi s-au scris numeroase articole despre marele
inventator român Ion Şt. Basgan.
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O altă acţiune organizată de către Fundaţia Ion Basgan în sprijinul acestei
personalităţi a ştiinţei şi tehnicii româneşti a fost şi editarea în limba engleză a unei
monografii Ion Şt. Basgan („Ion Basgan, a Romanian Inventor”) de către editura
AGIR şi Editura RAPANA. Lucrarea a fost prezentată în anul 2000 la Expoziţiile de
carte de la Hanovra şi Frankfurt şi transmisă tuturor ambasadelor din lume, pentru
a face cunoscut faptul că statul american este incorect când este vorba de a restitui
proprietăţile altor cetăţeni. În astfel de situaţii, nu mai funcţionează principiile
democraţiei şi ale reciprocităţii în materie de respectare a drepturilor de proprietate.
Alte state, de exemplu America şi Suedia, se implică uneori agresiv în
recuperarea unor proprietăţi pe care le-au deţinut cetăţenii lor.
În timpul mandatului său, ambasadorul SUA în România, James ROSAPEPE,
a lansat pe Internet un ghid practic pentru redobândirea proprietăţilor cetăţenilor
americani. Ghidul a fost creat pentru a sprijini demersurile cetăţenilor americani
în recuperarea proprietăţilor confiscate de autorităţile comuniste sau fasciste din
România. Acţiunea ni se păare cât se poate de corectă şi de necesară, dar acelaşi
lucru trebuie să-l facem şi noi.
Însă, distinsul ambasador nu a „suflat” nici o vorbă în legătură cu proprietăţile
confiscate cetăţenilor români de către autorităţile americane, respectiv, despre Ion
Şt. Basgan şi demersurile lui şi ale familiei privind recuperarea drepturilor de
proprietate industrială pe care trebuia să i le achite statul american. Aspect pe care
fostul ambasador al SUA în România îl cunoştea foarte bine.
De asemenea, nu cu mult timp în urmă „Chestiunea Suedeză” a reţinut atenţia
presei, chiar mai mult decât era necesar. În principal, problema suedeză rezolvată de
statul român a avut următoarea istorie:
Negocierile purtate între România şi Suedia în legătură cu litigiul dintre cele
două state cunoscut sub genericul „chestiunea suedeză”, au avut şi ineditul lor. La
discuţiile care au avut loc între cele două ţări, partea suedeză a fost reprezentată de
statul suedez şi concernul (privat) ABB! De menţionat că acest concern şi-a dezvoltat
afacerile din România pe două direcţii convergente: recuperarea datoriei istorice şi
afaceri în sistemul energetic.
Tandemul astfel format între statul suedez şi concernul ABB (cei care au
participat la negocieri au observat că relaţia dintre concern şi statul suedez era foarte
strânsă) a acţionat în „forţă” făcând „presiuni” mari asupra statului român prin
includerea în acordul stand-by cu FMI a unui „element de presiune” sau astfel spus a
unui „element care să influenţeze” România în soluţionarea acestui litigiu.
Documentul care însoţea solicitarea tandemului suedez (Parteneriat publicprivat) a fost pus la dispoziţia reprezentanţilor Guvernului României. Acest document
extrem de bine elaborat şi redactat cu multă minuţiozitate era însoţit de un montaj
financiar care prevedea preluarea de către partea suedeză a unor obiective industriale.
Suedezii sugerau în propunerea de proiect o sumă considerată de ei rezonabilă,
respectiv de 800 milioane de dolari, comparativ cu datoria recalculată, care ar fi fost
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în realitate de 3,7 miliarde dolari. Exorbitanta sumă includea dobânzile actualizate
şi inflaţia şi fusese evaluată în 1998 de către o firmă de consultanţă Arthur Andersen
(SUA).
Auditul fusese comandat de concernul ABB, dar contestat de oficialii români,
cât şi de firme de audit din Europa. De menţionat că datoria pe care statul român o
avea faţă de cel suedez datează din 1929, iar sumele vehiculate erau între 27 şi 30
milioane dolari aur. Fostul Preşedinte al României, Nicolae Ceauşescu achitase deja
o parte din sumă, 16 milioane dolari SUA.
Strategia aplicată cu măiestrie de suedezi nu poate fi condamnată, în schimb,
noi nu am ştiut să ne urmărim interesul naţional. În perioada negocierilor (1997
– 1998) România se afla între „ciocan şi nicovală” între suma exorbitantă de 800
milioane dolari solicitată de suedezi şi vârful de plată de 2,8 miliarde dolari respectiv
de 3,2 miliarde de dolari pe care le-a avut România în 1998 respectiv în 1999.
Achitarea sumei respective către suedezi, ar fi adus România în incapacitate de
plată. Pentru soluţionarea „chestiunii suedeze” demersurile făcute de reprezentantul
concernului ABB, Peter Fallenius au fost şi de natură ilegală. În sensul că acesta,
după ce a fost arestat la începutul anului 2005 fiind judecat în baza mai multor capete
de acuzare: fals, uz de fals şi delapidare, ar fi mărturisit printre altele că din banii
ABB a mituit oficiali români cu suma de 600.000 dolari!
Numele vehiculate, au mai puţină importanţă, instituţiile statului român nu au
dorit să facă lumină în legătură cu cele afirmate de Peter Fallenius.
Ceea ce este important de reţinut este prestaţia pe care au avut-o suedezii faţă
de statul român precum şi modalitatea ingenioasă, chiar diabolică de a rezolva acest
litigiu.
Negociatorii ABB aveau liste foarte exacte de companii (unităţi economice)
subevoluate pe care doreau să le primească în contul datoriei, inclusiv cu rezultatele
financiare pe ultimii zece ani.
Investiţia la reactorul 2 de la Cernavodă o evaluau la 11 milioane dolari,
uzinele Roman Braşov la 10 milioane dolari! Ideea lor era de a investi în active
suma pe care ar fi returnat-o România, iar la un dolar al nostru, ei aduceau 1,5 dolari
retehnologizare suedeză!
În urma altor runde de negocieri purtate între cele două state, România urma
să achite Suediei 300 milioane dolari din care 60% erau de fapt activ de la Fondul
Proprietăţii de Stat (FPS) - participaţii la forme de stat, iar 120 de milioane dolari
erau bani.
În 1998, statul român a negociat cu partea suedeză plata sumei de 36 – 38
milioane de dolari, practică pe care Guvernul o mai aplicase în 12 – 13 cazuri.
Datoriile plătite de România în aceste cazuri reprezentau suma actualizată dar
fără dobândă. Mai mult Guvernul era dispus să plătească suma de 40 milioane dolari,
însă suedezii nu au acceptat!
Surprinzător este faptul că deşi până la urmă s-a stabilit o sumă cuprinsă între
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36 – 40 milioane dolari pentru plata datoriei, statul român a plătit în 2001, conform
unei înţelegeri semnate între Guvernul României şi cel al Suediei, o sumă de trei ori
mai mare, respectiv 120 milioane dolari!
Dacă statul român a dorit să rezolve problema suedeză cu orice preţ sau
şi-a propus, cum de fapt este firesc s-o facă, să rezolve şi problemele altor ţări cu
privire la anumite drepturi de proprietate, în primul rând, acesta trebuie să-şi
clarifice propriile sale probleme în raport cu alte state şi să acorde prioritate
restabilirii morale şi materiale a unor mari creatori de inteligenţă români.
Printre aceştia se numără şi Ion Şt. Basgan, un aprig susţinător al intereselor
naţionale şi un simbol al luptei împotriva nedreptăţii iniţiate de conaţionalii săi, cât
şi de reprezentanţii marilor puteri occidentale care i-au folosit invenţiile fără a i le
recompensa ca atare.
Din păcate, mass-media din România a „tăcut” şi nu a popularizat pe măsură
acest fenomen cu implicaţii mult mai mari decât „Chestiunea suedeză”. „Efectul
Basgan” a revoluţionat un domeniu, a creat prosperitate şi progres la nivel mondial.
Invenţia lui Ion Şt. Basgan şi aplicaţiile ei nu au fost o simplă speculaţie
financiar-bancară, ca urmare a unui act investiţional realizat într-un context istoric
favorabil unor astfel de practici, aşa cum a fost „chestiunea suedeză”. Pentru
invenţia sa, Ion Şt. Basgan trebuia să primească, conform prevederilor legilor
internaţionale, 8,6 miliarde de dolari SUA. Nu i-a primit. De aceea, an de an
dobânzile ce au fost aplicate sumei iniţiale au ajuns să constituie, împreună cu
cele 8,6 miliarde de dolari SUA, o sumă considerabilă. De ce Guvernul României
nu introduce în programul de negociere cu Banca Mondială şi Fondul Monetar
Internaţional şi această problemă?
De exemplu, într-un interviu realizat în 1960, de scriitorul şi ziaristul Paul
Anghel, suma totală pe care trebuiau să o încaseze Ion Şt. Basgan şi statul român,
ajunsese la… 22 miliarde de dolari SUA.
Într-adevăr, sume ameţitoare, care oricum nu pot fi plătite integral. Parţial însă,
da!
Pentru România „cazul Basgan” era mult mai demn de o „cauză naţională”
decât „chestiunea suedeză”.
În consecinţă, cui şi de ce îi este frică de Ion Şt. Basgan şi cine nu doreşte
recunoaşterea meritelor sale?
2. FUNDAŢIA GOJDU
Scurt istoric
Fundaţia Emanuil Gojdu a fost instituită prin testamentul pe care Emanuil
Gojdu l-a autentificat la Budapesta la 4 noiembrie 1869. Fundaţia oferea burse de
studii românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria („acelei părţi a naţiunii
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române din Ungaria şi Transilvania care se ţine de religia răsăriteană ortodoxă”).
„Fondaţiunea lui Gojdu” (cum este menţionată în Testament) a fost înfiinţată
în 1870 de către Andrei Şaguna, fiind condusă de „Reprezentanţa Fundaţiei Gojdu”
care urma să administreze averea (patrimoniul) fundaţiei. Averea era constituită din:
- bunuri imobile: - un complex arhitectonic compus din opt edificii cu câte
patru nivele, şapte dintre ele situate în lanţ continuu, legate printr-un lung pasaj, toate
situate în centrul Budapestei - străzile Király, Dob şi olló - pe frontispiciul clădirii
principale fiind pusă inscripţia „Gozsdu udvar” („Curtea Gojdu”).
- valori bancare (sume de bani depuse în bănci, 2.306 acţiuni diverse,
titluri de împrumuturi publice şi acţiuni depozitate la Băncile „Pesti Hazai Első
Takarekpenztár” şi „Hazai Bank” din Budapesta.
- obiecte de valoare.
Valoarea iniţială din 1870 a patrimoniului Fundaţiei Gojdu era de 178.000
florini, fiind estimată, în 1917, la 8.000.000 de coroane.
Pentru a evita diminuarea valorii patrimoniului, Emanuil Gojdu a stipulat în
testament condiţia capitalizării anuale a unei părţi a dobânzilor cuvenite şi a stabilit o
proporţie între existent şi rata anuală a dobânzilor destinate cheltuielilor pentru burse şi
alte ajutoare date tinerilor români ortodocşi, care să susţină dezvoltarea patrimoniului
Fundaţiei. Astfel, a stabilit perioade de câte 50 de ani în privinţa proporţiei dintre
capitalizarea dobânzilor şi cheltuielile prin burse, după cum urmează:
- 1870-1920
- 1920-1970
- 1970-2020
- 2020-2070
În acest fel, Gojdu a exprimat valabilitatea obligatorie a testamentului său
cel puţin până în anul 2070, fără a prevedea lichidarea lui în acel an. Totodată, era
prevăzută interzicerea vânzării surselor productive ale patrimoniului, precum şi
transpunerea sa în bani până în anul 2070, conservându-l astfel ca sursă productivă
pentru cei 200 de ani de activitate.
La 14/19 august 1880, au fost adoptate Statutele Fundaţiunii lui Gojdu, care
reprezentau, alături de Testamentul din 4 noiembrie 1869, documentele juridice
care reglementau activitatea Fundaţiei. Conform Testamentului, din Reprezentanţa
Fundaţiei făceau parte mitropolitul ortodox român al Ardealului şi toţi episcopii
ortodocşi români din Ungaria şi Transilvania, alături de „încă trei bărbaţi civili”. În
primul an de funcţionare (1871) au fost acordate patru burse, iar din anul următor
peste 100. În anul şcolar 1898-1899 s-au acordat 127 de burse. În cei 48 de ani
de activitate, Fundaţia Gojdu a acordat 4.455 de burse de studii şi 928 de ajutoare
financiare tinerilor români ortodocşi din Ungaria şi Transilvania.
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Bursieri celebri
Victor Babeş;
Octavian Goga;
Ioan Lupaş;
Traian Vuia;
Constantin Daicoviciu;
Aron Cotruş etc.
După anul 1920, patrimoniul Fundaţiei Gojdu a rămas aproape în întregime în
Ungaria, Reprezentanţa Fundaţiei funcţionând la Sibiu, grupată în jurul Mitropolitului
Ardealului (preşedintele de jure), iar „Administraţia Fundaţiei” la Budapesta (str.
Holló, nr. 8, în complexul de clădiri al Curţii Gojdu). Beneficiarii testamentari
ai Fundaţiei Gojdu devin, din acest moment, tinerii studioşi români ortodocşi
din România (fostele provincii Transilvania, Banat şi părţile vestice), Ungaria,
Serbia şi Slovacia. În consecinţă, Reprezentanţa din Sibiu şi Mitropolia Ortodoxă
a Transilvaniei au solicitat Guvernului României să poarte negocieri cu Guvernul
Ungariei pentru a asigura astfel funcţionarea prevederilor testamentare privind
patrimoniul Fundaţiei Gojdu. Conform art. 249 al Tratatului de Pace de la Trianon
din 1920, Ungaria avea obligaţia de a restitui patrimoniul Fundaţiei titularilor. În
urma negocierilor purtate între 1924 şi 1934, la 27 octombrie 1937 a fost semnat
acordul dintre România şi Ungaria privind restituirea patrimoniului Fundaţiei.
Acordul definitiv din 1937 a fost ratificat de România în 1938 şi de Ungaria la 20
iunie 1940. Datorită izbucnirii celui de-al doilea război mondial, acordul bilateral nu
a mai fost aplicat, iar patrimoniul Fundaţiei Gojdu a fost naţionalizat de Guvernul
comunist din Ungaria în 1952. Astfel, activitatea Fundaţiei a fost întreruptă atât în
România, cât şi în Ungaria. În 1996, din iniţiativa ierarhilor ortodocşi din Mitropolia
Ardealului şi Mitropolia Banatului (instituţiile împuternicite să gestioneze activitatea
şi patrimoniul) şi cu sprijinul Mitropolitului Antonie Plămădeală, Fundaţia Gojdu
şi-a reluat activitatea, având sediul la Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 36.
Negocierile bilaterale şi Guvernul Tăriceanu
Între 1998 şi 2004 s-au purtat discuţii între guvernul României şi cel al
Ungariei, încercându-se restituirea patrimoniului Fundaţiei Gojdu. Însă, în 2005
Guvernul Tăriceanu încheie cu guvernul maghiar un act juridic prin care Patrimoniul
este re-naţionalizat, Fundaţia Gojdu (în varianta gândită de Emanuil Gojdu) este
desfiinţată, iar Testamentul este „anulat”. Se înfiinţează, prin acest act, „Fundaţia
Publică Româno-Ungară Emanuil Gojdu”, persoană juridică lipsită de orice bază
documentară şi în contradicţie cu voinţa testamentară a lui Emanuil Gojdu. Această
fundaţie este condusă de un Consiliu Director.
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3. CHESTIUNEA ROMÂNEASCĂ – RADU GOLBAN
Economistul Radu Golban, cel care a descoperit datoria de 19 miliarde de
euro, datând din 1939, a Germaniei către România, spune, într-un interviu exclusiv
pentru „Libertatea”, că documentele găsite şi studiate de el sunt suficiente pentru
dovedirea acestei datorii istorice. Dar totul se va prescrie după data de 3 octombrie
2012!
El susţine că, după dezvăluirile făcute despre acest subiect, i-au fost aduse
ameninţări cu moartea prin intermediul unui „emisar” român cu relaţii la cel mai înalt
nivel politic. Radu Golban (37 de ani), omul care se bate, în numele României, pentru
recuperarea datoriilor externe, a primit ameninţări cu moartea!
Documentele găsite de economistul Radu Golban în arhivele din Elveţia şi
Germania sunt clare. Iar argumentele celor care susţin că România a renunţat la orice
despăgubire de război faţă de statul german, prin Tratatul de la Paris din 1947, nu
au nici o relevanţă sau legătură cu această situaţie. Această datorie care, la finele
anului 1944, a fost de 1,26 miliarde de mărci ale Reichului, NU e despăgubire de
război, ci rezultatul unui tratat economic încheiat înainte de 1 septembrie 1939, în
care Germania nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de acesta.
În acest caz există un precedent, cel al Elveţiei, care a primit o sumă de bani,
în 1952, tot din partea Germaniei, în contul unei datorii identice cu cea din cazul
României, născută printr-un tratat de reglementare a plăţilor semnat tot înaintea
izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. Prin hotărârile Conferinţei de la Londra,
din 1952-1953, care are statut de tratat internaţional, se clarifică exact rezolvarea
unor asemenea situaţii. România se încadrează perfect la articolul 5, alineatul 4 din
legile adoptate la acea conferinţă. Conferinţa face, de fapt, legătura între datoriile
fostului Reich şi RFG-ul de atunci. Chiar dacă au fost „îngheţate” până în 1990, prin
Tratatul de unificare al celor două Germanii, plata acelor datorii s-a reactivat.
Soldul apare clar în documentele găsite de economistul Radu Golban, la Banca
Reglementelor Internaţionale din Elveţia, care e un fel de „bancă centrală a băncilor
centrale”, cât şi la arhivele statului german.
La soldul respectiv s-a adăugat dobânda, s-a echivalat cu moneda euro de azi
şi au rezultat 19 miliarde de euro.
Documentele găsite în Elveţia şi Germania sunt dovezi suficiente. Ca urmare
Statul Român trebuie să solicite oficial Germaniei un răspuns în această chestiune,
apoi, în funcţie de răspuns, să înceapă negocieri. Statul Român trebuie să profite de
demersurile din Parlamentul german pe această temă şi să solicite precizări din partea
Guvernului german. Este absurd ca în Parlamentul german să existe 3 demersuri pe
această temă, iar Guvernul de la Bucureşti să nu dea nici măcar o declaraţie oficială.
În situaţia în care Germania va susţine că aceste datorii nu mai există, atunci tot
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prin hotărârile acelei Conferinţe de la Londra există prevederea înfiinţării, la cererea
unui stat, a unei Comisii speciale pentru soluţionarea unor asemenea litigii. Chiar şi
după aproape 60 de ani, acela e organismul care poate rezolva astfel de cazuri.
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LA FONDATION POUR LA RECHERCHE
STRATEGIQUE
Un think tank de référence
La Fondation pour la Recherche Stratégique est une fondation reconnue
d’utilité publique. Centre de recherche indépendant, elle réalise des études pour
les ministères et agences français, les institutions européennes, les organisations
internationales et les entreprises. Elle contribue au débat stratégique en France
et à l’étranger.
La Fondation pour la Recherche Stratégique exerce son activité en toute indépendance.
Elle est financée essentiellement par les prestations et travaux qu’elle réalise sur une
base contractuelle pour ses partenaires publics et privés:
•

Ministères de la Défense (DAS, DGA, Etats-majors...), des Affaires étrangères
et européennes et de l’Intérieur, services du Premier ministre…

•

Agences publiques (CEA, CNES, INSERM, ONERA, ANR…)

•

Institutions européennes (Commission, Secrétariat général du Conseil, Parlement
européen, Agence spatiale européenne…)

•

Organisations internationales (Nations Unies, OTAN…)

•

Entreprises françaises et étrangères.

Une expertise unique de l’ensemble des questions de défense et de sécurité
La Fondation pour la Recherche Stratégique dispose d’une équipe pluridisciplinaire
d’une trentaine de chercheurs permanents et associés : experts des questions
internationales et stratégiques, politologues, ingénieurs, scientifiques et anciens
militaires.
Son expertise couvre le spectre complet des questions de sécurité et de défense de l’analyse des aspects technico-opérationnels à la connaissance fine des zones
stratégiques, en passant par l’économie de défense ou l’analyse des risques transverses
comme la prolifération des armes de destruction massive.
Elle s’organise autour de cinq axes majeurs :
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•

Questions militaires et stratégiques
Dissuasion, prolifération nucléaire, biologique et chimique, désarmement,
espace, missiles et défenses anti-missiles, politiques et doctrines militaires,
coopération européenne et transatlantique (OTAN et PESD).

•

Stratégie, industries et technologies
Questions industrielles et économie de défense, études technicoopérationnelles, contrôle des technologies sensibles, technologies de
l’information, politiques technologiques.

•

Nature des crises et des conflits
Prévention, gestion, stabilisation, reconstruction.

•

Sécurité de l’état et du citoyen
Acteurs et techniques du terrorisme, contre-terrorisme, politiques
technologiques, catastrophes naturelles et industrielles et gestion du risque,
éthique et technologie, santé et sécurité sanitaire, gestion de l’eau, sécurité
et environnement.

•

Problématiques de défense et de sécurité dans des aires régionales
stratégiques
Europe, Etats-Unis, Russie et CEI, Asie, Méditerranée et monde arabomusulman, Afrique sub-saharienne.

Un acteur du débat stratégique
La Fondation pour la Recherche Stratégique a également pour mission de développer
l’information en matière de défense et de sécurité en assurant la publication de
travaux relatifs à la pensée stratégique. Elle diffuse des études sur les problèmes de
défense et contribue au débat stratégique public national et international. Son site
Internet (www.frstrategie.org), ses publications et l’organisation d’événements sont
les traductions concrètes de cet engagement dans le débat.
La Fondation publie plusieurs collections d’ouvrages, les actes de ses colloques
publics, ainsi que des collections disponibles en ligne : « Notes de la FRS », « Débats
» et « Recherches & Documents ».
Enfin, les « Journées d’étude de la FRS » rassemblent tous les deux mois un auditoire
de plusieurs centaines de participants autour d’une quinzaine d’intervenants de haut
niveau français et étrangers, politiques, hauts fonctionnaires, militaires, universitaires
et représentants de la société civile. Elle organise également chaque année plusieurs
dizaines de conférences et de séminaires restreints.
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Un réseau international
La Fondation pour la Recherche Stratégique s’inscrit dans un réseau d’instituts de
recherche européens et internationaux. Elle a donc établi des partenariats fondés
sur des coopérations régulières autour de programmes de recherche autonomes ou
soutenus par des institutions internationales.
Enseignement supérieur et formations spécialisées
L’équipe de recherche de la Fondation enseigne ou intervient dans les grandes Ecoles
civiles et militaires (Ecole polytechnique, ENA, Saint-Cyr, Sciences Po…) et à
l’Université. La Fondation pour la Recherche Stratégique accueille également des
doctorants et des stagiaires travaillant sur des questions internationales et stratégiques.
Par ailleurs, elle propose et anime des formations continues spécialisées pour les
entreprises, les organisations et les administrations françaises ou européennes.
Source : http://www.frstrategie.org/barreFRS/frs/frsPresentation.php
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ELEGIILE FIULUI RISIPITOR
Opera poetică
Antologia
“Elegiile
fiului
risipitor” este un poem de poeme ale
unui academician de 53 de ani, Valeriu
Matei, un român de dincolo de Prut,
din Republica Moldova, tărâm-ventricol
al inimii noastre nu îndeajuns de rănite
pentru a nu mai bătea frumos, româneşte.
Valeriu Matei vine dintr-o familie de
“ţărani cu şcoală românească”, aşa cum
scrie, în prefaţa volumului, academicianul
Mihai Cimpoi. S-a născut într-o zodie
nichitastănesciană, cum o numeşte acelaşi
Mihai Cimpoi, semn al aplecării inimii
noastre româneşti de dincolo de Prut care
nu a încetat niciodată să bată frumos şi
curat, puternic şi generos, aşa cum ne este
neamul.
Avem în faţă un poem al unor trăiri, al unor mărturisiri, mai ales
dintr-o perioadă foarte grea, dar şi foarte puternică pentru formarea
spiritului poetului - cea a înstrăinării pe timpul studiilor făcute la Moscova,
a exmatriculării şi exilării într-o localitatea denumită Noul Ierusalim. Iată
ce scrie, în continuare, academicianul Mihai Cimpoi, despre acest poet
extrem de profund şi despre acest spirit care aminteşte de bătălia dacilor
pentru demnitatea unei supravieţuiri tragice, dar uimitoare, din care s-a
născut, a suferit şi a trăit acest popor al nostru:
Singurătatea - scrie academicianul Mihai Cimpoi, în prefaţa acestui
volum cu totul special, de 720 de pagini - produce şi o solitudine alienantă
a limbajului care nu se cunoaşte pe sine, căzând în nefiinţa neînţelesului, în
spaţiul dintre „neantul negru din capul meu” şi „limpezimea mărilor”, spaţiu
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al „cuvintelor topite prin nerostire”, spaţiu în care „în orbitoarea explozie
a luminii/ întunericul germinează/ ca o sămânţă sub crusta îngheţului”:
„neputincioasa-mi limbă/ naturii moarte-aş da-o/ precum Scaevola şi-a
dat/ mâna focului// să ardă/ în revărsarea lavei,/ să îngheţe/ pe aisbergul
prezentului/ şi să înveţe a numi/ dând viaţă” (Tristul cântec al formelor).

Valeriu Matei cel care scria prin 1984-1985, la Noul Ierusalim, nu departe
de Moscova, unde era de fapt exilat, Decriptio Patriae cu evocarea şi invocarea
unor locuri şi personalităţi din istoria românilor: Sarmizegetusa, Posada, Podul înalt,
Călugăreni, Câmpia Turzei, Albei-Iulia, a lui Deceneu, Porumbescu şi Eminescu,
a „sfâşierii din 1940”, s-a impus, în context mitopoetic românesc, ca un poet ce
cultivă modul intelectual al Lirei în sens barbian şi nichitastănescian.
Cei doi patterni declaraţi ai săi îl vor îndruma - părinteşte - pe făgaşele, intersectate
chiasmatic, ale vechimii mitologice (dacice) şi (post)modernităţii metalingvistice, în
care cuvintele se îngână cu necuvintele, iar memoria (inter)culturală îmbie la inserturi
referenţiale, adică la intertextualitate. Cel cu care s-a
intertextualizat, într-o întreagă carte, este Ion Barbu,
poetul care s-a închinat, după propria mărturisire,
versului care aduce „o lume purificată până a nu mai
oglindi decât figura spiritului nostru”.
Inteligenţa, remarcată de mai mulţi critici,
nu s-a rezumat la „complexele de cultură”, ci şi la
un mod artistic nativ, moştenit, evident, de la mama sa,
Sevastiţa, mare povestitoare, care asigură fluenţa,
plăcerea barthesiană a textului şi, totodată, disciplina
şi exactitatea lui carteziană. (Iată că din dedesubturile
structurale se ivesc alţi doi patterni, apropiaţi şi
paronimic: Barthes şi Descartes.)
S-au depus eforturi deosebite de clasificare
tipologică şi fenomenologică: cărei orientări se afiliază Matei: tradiţionalismului,
neomodernismului, postmodernismului (optzecist), transmodernismului?
S-ar putea să fie o încorporare programatică eteroclită?
Bineînţeles că da, cu precizarea - care se cere imperios - că totul se adună la el
într-o sinteză originală şi originară, într-o mitologie a personalităţii sale, despre
care vorbeşte acelaşi Roland Barthes, care ascultă doar de lăuntrul constituţional al
poetului de tânăr aed, precum se credea tot la 1984: „Tânăr aed — nu vreau s-ascult
preziceri / că dragostea-mi voi pierde în curând / şi din Infern re-ntors, rănit şinfrânt, / voi fi eu însumi pradă sfâşierii. // Nu vreau s-ascult preziceri, înfloresc /
cireşii şi-nverzeşte iasomia/ şi-n ţara-mi sfâşiată urmăresc / singura pradă sacră
-poezia”.
„Singura pradă sacră” - poezia - vine să consfinţească un mod ontologic
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aparte, propriu călătorului de esenţe barbiene, rostite ingenuu sub semnul
prezicerii capturate cu sus-numita inteligenţă.
Desigur, cuvintele academicianului Mihai Cimpoi nu au nevoie de
comentarii sau de completări. Noi am avut însă bucuria de a-l avea oaspete la
el acasă, în cetatea de scaun a limbii române - România - la salonul literarartistic şi ştiinţifi al Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti.
Ne-am bucurat de limpezimea gândului unui autentic spirit românesc, de
verva versului citit chiar de el, de fluieratul continuu al unor melodii ce cresc
pe plaiul nostru, acolo unde viile foşnesc şi dealurile povestesc... Dincolo de
un talent special, Valeriu Matei este una dintre acele voci care vine dintr-un
spaţiu în care “casa părintească nu se vinde” (Grigore Vieru), iar “plânsul
bucuriei naşte stele din lacrimi”.
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SURÂSUL HAOSULUI
Managemenul sistemelor hipercomplexe
Managementul
sistemelor
hipercomplexe1 trebuie să confere consistenţă
şi coerenţă realităţii organizaţionale pentru
a o face mai eficientă. Una dintre trăsăturile
definitorii ale fenomenelor gestionate este
evoluţia lor impredictibilă, pornind de la
lucrurile foarte simple. În timpurile noastre,
în numeroase situaţii, împletirea unor relaţii
cauzale cât se poate de simple poate crea
o complexitate inimaginabilă. Aceasta este
hipercomplexitatea. Un fluture bate din aripi
la Bucureşti şi, din această cauză, este foarte
probabil ca, peste o lună, să se producă o
furtună în Oceanul Pacific. Trăsătura de fond a
acestei evoluţii este incertitudinea accentuată.
Autorul ne avertizează că hipercomplexitatea
nu admite soluţii bine calculate şi precis
articulate. Cu alte cuvinte, nu vom şti nimic
precis în legătură cu ce se va întâmpla mâine.
Managementul sistemelor şi proceselor
hipercomplexe este un management al instabilităţii, al incertitudinii, al rupturilor şi
crizelor. Hipercomplexităţii nu-i place linearitatea şi predictibilitatea. Ea adoră, în
schimb, salturile, catastrofele şi imprevizibilul.
Autorul atrage atenţia că sistemele hipercomplexe au proprietăţi speciale care
constau în capacitatea lor de absorbţie a şocurilor, de regrupare şi revenire, adică
de autoorganizare. Sistemele hipercomplexe, ca şi procesele hipecomplexe, sunt
arhitecturi complicate între fractali, sunt produse ale ordinii şi dezordinii, mai exact
ale dezordinii în vederea ordinii.
Sistemele hipercomplexe nu pot fi optimizate pe termen lung, tocmai pentru
că sunt mai mult decât complexe. Complexitatea sporită este, în acelaşi timp, un
generator extrem de prolific de vulnerabilităţi şi o prodigioasă sursă de completivitate.
1 Vadin Dumitraşcu, Surâsul haosului. Managementul sistemelor hipercomplexe,
Editura SEDCOM LIBRIS, 2012
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Asocierea vulnerabilitate-completivitate pare bizară, întrucât una o exclude pe
cealaltă, dar tocmai acesta este farmecul surâsului haotic…
Managementul haosului pare un non-sens, întrucât unul înseamnă organizare,
rigoare, planificare inteligentă, creaţie şi orizonturi clare, iar celălalt – adică haosul
– înseamnă, de regulă, dezordine. Este drept, o dezordine în vederea ordinii, dar cum
să faci un management al dezordinii? Întrebarea este cât se poate de provocatoare, iar
volumul răspunde cât se poate de exact şi de ingenios la ea.
Autorul este de părere, cu argumente foarte bine elaborate, că managementul
hipecomplexităţii este chiar arta de a provoca turbulenţe în dinamicile sistemelor
pentru a îndrepta energia eliberată (sau produsă) spre oportunităţi de organizare în
forma mai eficiente decât cele anterioare.
Administrarea eficientă a complexităţii necesită renunţarea la gândirea
reducţionistă şi cultivarea unui mod de reflecţie mai nuanţat, mai bogat,
multireferenţial. Analiza şi deducţia trebuie să cedeze mai mult loc pentru sinteză şi
inducţie, chiar dacă predictibilitatea nu este punctul forte al hipercomplexităţii.
Ideea-nucleu a cărţii este aceea că managementul sistemelor hipercomplexe
presupune mai mult dezvoltarea aptitudinilor de autoorganizare decât recurgerea
la ajustări deductiv-voluntariste, deseori deghizate sub forma aşa-ziselor ”decizii
raţionale”. Diversitatea şi incertitudinea nu pot fi controlate riguros numai într-o
manieră raţionalistă şi centralizată. Haosul şi imprevizibilitatea nu se supun ecuaţiilor
lineare, predictibile, ci, dimpotrivă, ies din acestea şi apelează la ecuaţii nelineare,
la atractori. Atractorii sunt, de fapt, efecte, mai exact ceea ce rezultă atunci când se
cuantifică variaţia condiţiilor iniţiale. Un cercetător al fenomenelor meteo, Lorenz,
introducând în ecuaţie anumite date, a constata că se creează un efect ciudat, foarte
asemănător cu aripile unui fluture. Atractorii aceia s-au numit, mai târziu, atractorii
Lorenz.
Cunoaşterea şi folosirea atractorilor reprezintă fundamente importante în
managementul sistemelor hipercomplexe. Însăşi sinergia organizaţiei cunoaşte o
deplasare semnificativă spre zona de influenţă a unor atractorii de tip nou.
Haosul nu este, totuşi, o sperietoare, ci doar o realitate ceva mai complexă şi
mai curajoasă. Haosul nu este dezorganizare absolută, ci dezorganizare în vederea
organizării, mai exact a reorganizării, întrucât sistemele şi procesele devin şi redevin
cu fiecare milionime de secundă, pe de o parte în funcţie de noile condiţii şi, pe
de alta, la fel de importantă, datorită variaţiei imprevizibile sau greu de identificat
a condiţiilor iniţiale. Haosul este ordinea din spatele dezordinii, iar managementul
sistemelor hipercomplexe se ocupă tocmai de identificarea şi modelarea ei.
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Foreword
Growth and jobs: A New Start for the Lisbon Strategy
Just think what Europe could be. Think of the innate strengths of our
enlarged Union. Think of its untapped potential to create prosperity and
offer opportunity and justice for all its citizens. Europe can be a beacon of
economic, social and environmental progress to the rest of the world.
It is in this spirit of realistic optimism that the new European Commission
has put together our policy recommendations for the Mid-Term Review of the
Lisbon Strategy – our ambitious agenda for reform launched by the European
Council in March 2000.
Europeans have every reason to be positive about our economic
potential. The successes of the second half of the 20th century have left a
strong legacy. After half a century of peace we have one of the most developed
economies in the world united together in a unique political Union of stable
and democratic Member States. That Union has created a Single Market
underpinned for participating members by a single currency that consolidates
economic stability and deepens the potential of economic integration. We
have consolidated a unique participative social model. Our standards of basic
education are high and the science base is historically well developed. Europe
is home to dynamic and innovative companies with extraordinary competitive
strength. At their best, they are demonstrating a remarkable capacity for
renewal. We have made more progress towards sustainable development than
any other region of the world.
We have done this by acting in partnership – Europe’s institutions,
government and administrations at a national, regional and local level, our
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social partners, civil society – all moving together towards a common goal.
This legacy represents a substantial down-payment towards the vision
that binds us together; a vision, confirmed in the Constitution, of ensuring
“the sustainable development of Europe based on balanced economic growth
and price stability, a highly competitive social market economy, aiming
at full employment and social progress and a high level of protection and
improvement of the quality of the environment”.
The past 50 years have seen extraordinary progress, but in a changing
world Europe cannot stand still. This is why five years ago Heads of State
and Government signed up to an ambitious programme of change. They
committed themselves to making the European Union the most dynamic and
competitive knowledge-based economy in the world capable of sustainable
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and
respect for the environment.
Today, we see that progress has at best been mixed. While many of the
fundamental conditions are in place for a European renaissance, there has
simply not been enough delivery at European and national level. This is not
just a question of difficult economic conditions since Lisbon was launched, it
also results from a policy agenda which has become overloaded, failing coordination and sometimes conflicting priorities. For some this suggests that
we should abandon the ambition of 5 years ago. The Commission does not
agree. The challenges we face are even more urgent in the face of an ageing
population and global competition. Unless we reinforce our commitment
to meeting them, with a renewed drive and focus, our model for European
society, our pensions, our quality of life will rapidly be called into question.
The need for urgent action is confirmed by the report from the High
Level Group chaired by Wim Kok last November. It identifies a daunting
challenge. According to Kok, “The Lisbon strategy is even more urgent
today as the growth gap with North America and Asia has widened, while
Europe must meet the combined challenges of low population growth and
ageing. Time is running out and there can be no room for complacency. Better
implementation is needed to make up for lost time”. Faced with this challenge
Europe needs to improve its productivity and employ more people.
On current trends, the potential growth of the European economy will
halve over the coming decades and reach just over 1% per year.
Europe’s performance has diverged from that of our competitors in
other parts of the world. Their productivity has grown faster and they have
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invested more in research and development. We have yet to put in place the
structures needed to anticipate and manage better the changes in our economy
and society. And we still need a vision for society which can integrate both
the ageing and the young, particularly for the development of our workforce,
where current dynamics cast a shadow over both long-term growth and social
cohesion.
The Commission has risen to this challenge in presenting it proposals
for the Union’s Strategic Objectives, ‘renewed growth is vital to prosperity,
can bring back full employment and is the foundation of social justice and
opportunity for all. It is also vital to Europe’s position in the world and
Europe’s ability to mobilise the resources that tackle many global different
challenges’.
We need a dynamic economy to fuel our wider social and environmental
ambitions. This is why the renewed Lisbon Strategy focuses on growth and
jobs. In order to do this we must ensure that:
− Europe is a more attractive place to invest and work
− Knowledge and innovation are the beating heart of European
growth
− We shape the policies allowing our businesses to create more and
better jobs
Making growth and jobs the immediate target goes hand in hand with
promoting social or environmental objectives. The Lisbon Strategy is an
essential component of the overarching objective of sustainable development
set out in the Treaty: improving welfare and living conditions in a sustainable
way for present and future generations. Both Lisbon and the Sustainable
Development Strategy contribute to ensuring this goal. Being mutually
reinforcing, they target complementary actions, use different instruments and
produce their results in different time frames.
The Commission is fully committed to sustainable development and to
modernising and advancing Europe’s social model. Without more growth and
jobs this will not be possible. Our Sustainable Development Strategy and our
Social Agenda have been under review and proposals, ahead of the Spring
European Council, will be presented in the coming weeks. In addition, we
have to continue working with our international partners to address global
macro-economic unbalances, as boosting growth is as beneficial to our
partners as to the Union.
“Lisbon” therefore requires immediate action and the case for acting
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together in Europe is strong.
The costs of not doing so are large and quantifiable. The ‘costs of
non-Europe’ have been substantiated through a large volume of academic
evidence. One can argue with the figures. But not achieving “Lisbon” does
have a cost. The best evidence can be found in the widening gap of Europe’s
growth potential compared to other economic partners. However, the potential
gains from wider and deeper economic integration in an enlarged Europe are
massive.
This mid-term review sets out how we can help Europe to meet its growth
and jobs challenge. It launches the idea of a Partnership for Growth and Jobs,
supported by a Union Action Programme and National Action Programmes
containing firm commitments. It builds on three central concepts:
− First, Europe’s actions need more focus. We must concentrate
all our efforts on delivering on the ground policies that will have greatest
impact. This means keeping existing promises, building on the reforms
already underway in every Member State and launching new action where it
is needed to keep us on target. It requires a rigourous prioritisation on the part
of the Commission and must be anchored in the firm support of the European
Council and the European Parliament.
− Second, we have to mobilise support for change. Establishing broad
and effective ownership of the Lisbon goals is the best way to ensure words
are turned into results. Everyone with a stake in Lisbon’s success and at every
level must be involved in delivering these reforms. They must become part of
national political debate.
− Third, we need to simplify and streamline Lisbon. This means
clarifying who does what, simplify reporting and backing up delivery through
Union and National Lisbon Action Programmes. There should be an integrated
set of Lisbon “guidelines” to frame Member State action, backed up by only
one report at EU level and only one report at national level presenting the
progress made. This will significantly reduce the national reporting burden
placed on Member States.
All this must be set against the backdrop of wider reforms. Our ambition
for change must be matched by the necessary resources at both EU and
national level. Sound macroeconomic conditions are essential to underpin
a credible effort to increase potential growth and create jobs. The changes
proposed to the European Union’s stability and growth pact – the rules at EU
level that govern national budgetary policies – should further stabilise our
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economy, while ensuring that Member States can play a full role in creating
conditions for long-term growth.
At a European level, the debate on the future financial framework for the
Union up to 2013 (“the Financial Perspectives”) must draw the consequences
of our Lisbon ambition, supporting Lisbon priorities within the future EU
budget. We must provide the support and investment a modern, knowledgeeconomy needs, use our resources in ways which help us to adapt to changing
economic and social conditions, and operate programmes which provide
the right incentives for Member States to focus their own national public
spending on Lisbon objectives. The Commission’s proposals for the Financial
Perspectives reflect these priorities.
If we can match ambition, resources and good ideas; if we can transform
them by the end of the decade into lasting change on the ground; and if we
can support Lisbon by closing the gap on investment in our economy and
launching a new drive for stronger cohesion across our continent then we can
bring our Lisbon goals back into sight. This is the new start that Europe needs.
Executive Summary
Five years ago the European Union launched an ambitious agenda for
reform. Over the last year the Commission has been reviewing the progress
made. This has led to a vigorous debate at European and national level amongst
all those with an interest in Lisbon’s success. In addition, the Commission has
benefited from the work of the High Level Group chaired by Wim Kok, which
reported last November. Today, there is general consensus that Europe is far
from achieving the potential for change that the Lisbon strategy offers. While
both the diagnosis and the remedies are not contested, the reality is that not
enough progress has been made.
This Report, at the mid-point stage of Lisbon, now sets out how we can
work together for Europe’s future and put the Lisbon agenda back on track.
The renewed Lisbon Strategy – what will change?
The Commission proposes a new start for the Lisbon Strategy, focusing
our efforts around two principal tasks – delivering stronger, lasting growth
and creating more and better jobs. Meeting the Europe’s growth and
jobs challenge is the key to unlocking the resources needed to meet our
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wider economic, social and environmental ambitions; meeting those wider
goals will anchor the success of our reforms. For this to be possible, sound
macroeconomic conditions are crucial, in particular the pursuit of stabilityoriented macroeconomic policies and of sound budgetary policies.
I

Ensuring delivery

Delivery is the main issue for the Lisbon Strategy at both European
and national level. The implementation of the reform agenda requires a
renewed Partnership for growth and jobs.
As regards the EU level, the Commission will play its central role of
initiating policy and ensuring implementation.
In parallel, Member States must deliver the agreed backlog of Lisbon
reforms. This should be backed up by National Lisbon Programmes – setting
out how they will do this (see governance below).
II A renewed Lisbon Action Programme
This Report does not attempt to rewrite the Lisbon strategy, but it does
identify new actions at European and national level which will help to see our
Lisbon vision is achieved.
A more attractive place to invest and work
  Extend  and  deepen  the  internal  market
  Improve  European  and  national  regulation
  Ensuring  open  and  competitive  markets  inside  and  outside  Europe
  Expand  and  improve  European  Infrastructure
- We must extend and deepen the internal market. Member States
must improve implementation of existing EU legislation if businesses and
consumers are to feel the full benefits. In a number of Member States, key
markets like telecoms, energy and transport are open only on paper – long
after the expiry of the deadlines to which those Member States have signed
up.
- Key reforms are still needed to complete the single market and should
be given specific attention: financial services markets, as well as services in
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general, the REACH proposal, a common consolidated corporate tax base as
well as the Community Patent.
- The regulatory climate must improve. In March the Commission will
launch a new regulatory reform initiative, and we will draw on outside
expertise to advise us on the quality and methodology of how we carry out
impact assessments.
- Competition rules must be applied proactively. This will help to boost
consumer confidence. Sectoral screenings of the barriers to competition
will be launched in sectors such as energy, telecoms and financial services.
- European businesses also need open global markets. The Union will
press hard for completion and implementation of the Doha Development
Round, as well as progress on other bilateral and regional economic
relationships.
Knowledge and innovation for growth
  Increase  and  improve  investment  in  Research  and  Development
  Faciliate  innovation,  the  uptake  of  ICT  and  the  sustainable  use  of 
resources
  Contribute  to a  strong  European  industrial  base
- Public authorities at all levels in the Member States must work to
support innovation, making a reality of our vision of a knowledge society.
The Union’s continued focus on areas such as the information society,
biotechnology and eco-innovation should help them to do this.
- More investment by both the public and private sector spending
on research and development. At EU level, we need the early adoption by
the European Parliament and Council of the next Research Framework
programme and of a new programme for competitiveness and innovation.
These will be presented in April.
- As part of a major reform of State Aid policy starting later this year,
Member States, regional and other public actors will have more scope to
support research and innovation, particularly by the EU’s small and mediumsized businesses.
- Spreading knowledge through high quality education system is the
best way of guaranteeing the long-term competitiveness of the Union. In
particular, the Union must ensure that our universities can compete with the
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best in the World through the completion of the European Higher Education
Area.
- The Commission will propose the creation of a “European Institute
of Technology”.
- The Commission will support and encourage Innovation Poles
designed to help regional actors bring together the best scientific and business
minds with the right resources to get ideas from the lab and into the workshop.
- The Commission and Member States must step up their promotion
of ecoinnovation which can bring substantial improvements to our quality
of life as well to growth and jobs, for example in areas such as sustainable
resource use, climate change and energy efficiency.
- Partnering with industry will also be fostered by European Technology
Initiatives, which build on the experience of the Galileo satellite navigation
system. The first of these should start to appear in 2007 once the next Research
Framework Programme is up and running.
Creating more and better jobs
  Attract  more  people  into  employment  and  modernise  social  protection 
systems
  Improve  the  adaptability  of  workers  and  enterprises  and  the  flexibility 
of labour markets
  Investing  more  in  human  capital  through  better  education  and  skills
- The Social Partners are invited to develop a joint Lisbon action
programme ahead of the Spring 2005 European Council identifying their
contribution to the Lisbon goals.
- Member States and the social partners must increase efforts to
boost the level of employment particularly by pursuing active employment
policies which help people in work and provide incentives for them to remain
there, developing active ageing policies to discourage people from leaving
the workforce too early, and by modernising social protection systems, so
that they continue to offer the security needed to help people embrace change.
- The future of Europe and the future of the Lisbon Strategy is closely
linked to young people. The Union and the Member States must ensure that
the reforms proposed help to give them a first chance in life and equip them
with the skills needed throughout their lives. The Union also needs to develop
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its priorities in responding to the demographic challenge that we face.
- Member States and the social partners must improve the adaptability
of the workforce and of businesses as well as the flexibility of labour
markets to help Europe adjust to restructuring and market changes.
- In the face of a shrinking labour force, we need a well-developed
approach to legal migration. The Commission will present a plan before the
end of 2005 on the basis of the on-going public consultation.
- Europe needs more and better investments into education and
training. By focusing at European and national level on skills and life-long
learning it will be easier for people to move to new jobs. This should be
backed up by the adoption this year of the Life Long Learning Programme
at EU level and in 2006 the presentation of national Life Long Learning
strategies by the Member States.
- Europe also needs a more mobile workforce. Mobility within the
Union will also be helped by the early adoption of the pending framework
for professional qualifications. The Commission will make proposals during
2006 to simplify mutual recognition of qualifications. Member States should
accelerate the removal all restrictions on the mobility of workers from the
countries that have recently joined the Union.
- Regional and local authorities should be designing projects which take
us closer to our Lisbon ambition. The next generation of Structural Funds
(including those for rural development) are being reshaped with this in mind
– focusing on how it can help to deliver growth and jobs at a local level.
III Improving Lisbon governance
The governance of the Lisbon Strategy needs radical improvement
to make it more effective and more easily understood. Responsibilities
have been muddled between the Union and its Member States. There are too
many overlapping and bureaucratic reporting procedures and not enough
political ownership.
To clarify what needs to be done and who is responsible the Commission
will bring forward a Lisbon Action Programme.
In addition, the Commission is proposing an integrated approach
to streamline the existing Broad Economic Policy and Employment
Guidelines, within a new economic and employment cycle. In future, an
integrated set of Guidelines alongside the Lisbon Action Programme will be
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used to move the reform agenda forward. These will cover macroeconomic
policies, employment and structural reforms. In response, Member States are
expected to adopt National Action Programmes for growth and jobs, backed
up by commitments and targets, after broad discussion at a national level.
To bring all this together Member States should appoint a “Mr” or “Ms
Lisbon” at government level.
Reporting will also be simplified. There will be a single Lisbon
report at EU and at national level on the progress made. This new reporting
process will provide a mechanism through which the European Council
and the European Parliament can focus on key policy issues without being
encumbered by the multitude of sectoral reports which are currently part of
the annual cycle.
This approach will make it easier for the European Council to give
practical guidance each spring and for the Commission to play its role of
monitoring progress towards the Lisbon goals, offering encouragement and
proposing additional action to keep Lisbon on track.
***
On this basis, the Commission recommends to the European Council to:
– Launch a new Partnership for Growth and Jobs
– Endorse the Community Action Programme and call for Member
States to establish their own National Action Programmes
– Approve the new arrangements for governance of the Lisbon Strategy
set out in this Report, in order to improve the effectiveness of policy delivery
at Community and national level and to encourage a real debate and genuine
political ownership of our Lisbon goals.
1. GROWTH AND JOBS CENTRE STAGE
The Lisbon
agenda was
meant to unlock
Union’s
potential…
The Single Market, the euro, the recent enlargement of the Union show
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the potential of the Union has to achieve ambitious goals. Over half a
century the Union has built peace and prosperity. It has taken a changing
economic, social and political landscape in its stride. It has done this by
setting common goals and working together to achieve them; the Union and
the Member States, Governments and civil society, business and citizens.
This same dynamism drove the launch of the far-reaching agenda for reform
in March 2000 at the Lisbon European Council. It mapped out a path towards
a competitive and inclusive, knowledge-based, economy, offering a European
response to the urgent challenges our continent faces.
…but not
enough progress
has been made.
Today, we see that combination of economic conditions, international
uncertainty, slow progress in the Member States and a gradual loss of focus
has allowed Lisbon to be blown off course. Yet the challenges if anything
have become more urgent in the face of global competition and an ageing
population; factor which are even more apparent today than five years ago.
This assessment is shared by the Report presented by the High Level Group
chaired by Wim Kok1. It stressed Europe’s insufficient progress in reaching
the Lisbon strategy’s objectives. In response, we need to restore confidence
in Europe’s ability to create the conditions to meet its objectives. Europe can
build on its rich tradition and diversity, its unique social model and draw
further strength from its recent enlargement which makes it the largest single
market and biggest trading block in the world.
Growth and jobs
are the next
great European
project.
The most important conclusion of the Kok report is that “the promotion
of growth and employment in Europe is the next great European project”. The
Commission proposes to refocus the Lisbon agenda on actions that promote
growth and jobs in a manner that is fully consistent with the objective
of sustainable development. The actions falling under this strategy should
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reinforce the Union potential to meet and further develop our environmental
and social objectives. However, the challenge is to define now a strategy that
addresses the areas in which Europe is not performing well (for example, our
stagnant growth and insufficient job creation).
This requires a
renewed
partnership.
This strategy must be taken forward through a renewed partnership
between the Member States and the Union – with the full involvement of the
social partners. The new Lisbon agenda is necessarily broad but a limited set
of policy priorities will be central to its success. We must focus on these to
ensure the success of the whole. Delivery will be critical and improvements
of the existing delivery mechanisms are urgently required. This calls for a
streamlined and effective working method to implement the strategy which
binds together the Union and the Member States. For this to be possible, the
Lisbon agenda must be owned by all stakeholders at EU, national, regional
and local level: Members States, European citizens, parliaments, social
partners and civil society and all Community institutions. They should all
contribute to construct Europe’s future. After all, everyone will benefit from
the future that the Lisbon agenda is trying to shape. The renewed Lisbon
strategy is about tapping this potential for our citizens. It is about opportunity
and a common vision for progress.1
.
Sound
macroeconomic
conditions are
the starting
point for
success.
Sound macroeconomic conditions and policies
Sound macroeconomic conditions are essential to underpin a credible
effort to increase potential growth and create jobs. In particular, the continued
1

1 Report from the High Level Group on the Lisbon Strategy, chaired by Wim Kok, November 2004,
http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
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pursuit of stability-oriented macroeconomic policies and of sound budgetary
policies will be crucial. Governments must, whilst maintaining or pursuing
sound public finances maximise the contribution to growth and employment.
The changes proposed to the European Union’s stability and growth
pact – the rules at EU level that govern national budgetary policies – should
further stabilise our economy, while ensuring that Member States can play a
full role in creating conditions for long-term growth.
Productivity and employment
The Lisbon strategy gives equal importance to increasing both
employment and productivity, through enhanced competitiveness.
More and better
jobs….
Labour markets must be allowed to function better, providing incentives
for people to work and for businesses to take them on, and to create more and
better jobs. This will require significant investment in human capital, and
greater adaptability of the workforce in more inclusive labour markets.
…enhanced
competitiveness
through
productivity
growth …
Productivity growth has slowed down markedly in the EU. Reversing
this trend is the major competitiveness challenge facing the Union. At the
same time, we must aim at lasting productivity increases in all key sectors of
the economy. Together with improving the skills of the labour force, stronger
investments and use of Information and Communication Technologies (ICTs)
across the economy, a healthy competitive environment and the right balance
of regulation are of paramount importance to boosting productivity. However,
Lisbon’s overburdened list of policy objectives has obscured the importance
of these actions which can drive productivity growth. From now on, structural
reforms, through such policies, should be pivotal in the renewed Lisbon
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strategy.
…must go hand
in hand.
Productivity growth and increased employment must go hand in hand.
We need to avoid the type of jobless growth that has marred the performance
of the US economy in the past years. At the same time, we must bring the long
term unemployed and people with relatively low skills back into work. This
might impact the speed at which our productivity can improve. The strong
emphasis on knowledge, education and innovation in our renewed Lisbon
strategy will give people the opportunity to climb the productivity ladder and
guarantee that overall our productivity grows quickly.
Open
international
markets matter.
The opening of international markets and the strong growth of newly
industrialising economies will make a significant contribution to growth and
jobs. However, this will only happen if we can ensure a deeper and more
rapid process of structural adjustment of our economy to reallocate resources
to sectors where Europe has a comparative advantage. Facilitating change to
more competitive sectors and better quality jobs is therefore critical to the
success of the renewed Lisbon strategy.
The
responsibility
must be shared
between the EU
and national
level.
Against the backdrop, pushing forward our policy agenda relies on action
at both Union and national level. Success depends on shared responsibilities
and shared ownership. This is why a partnership is indispensable.
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2. BUILDING A EUROPEAN PARTNERSHIP FOR GROWTH
AND EMPLOYMENT
Growth and jobs –
the first example
of our Partnership
for European
renewal.
The Commission has just recently proposed building a partnership for
European renewal2. This forms part of the strategic programme for 20052009 and is geared to enabling the Member States, the European Union and
the social partners to work together towards the same aim. As already stated,
growth and jobs will spearhead this new partnership. All the input so far
clearly indicates a real determination to work towards this renewed ambition.
To succeed we
must take Lisbon
forward by ….
The Commission is therefore calling on this March’s European council
to relaunch the Lisbon Strategy by way of a European Partnership for jobs
and growth. The partnership will have one aim and one only: to facilitate
and speed up delivery of the reforms needed to boost growth and
employment.
It must bring solid added value if it is to produce tangible and swift
results:
…mobilising
support…
…spreading
ownership…
…and
strengthening
priorities.
  Getting the different players to work together. Mobilisation and
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collective effort are the key elements of the Partnership. The challenges are
common challenges and affect our model of development. We have to rise
to them together – after all, everyone’s individual input is essential to ensure
collective success. The scale of the challenges is such, and our economies so
interdependent, that no Member State is capable of facing up to the task alone.
  Making sure that these objectives and reforms are taken on board by
all the various players. The Lisbon Strategy failed to commit the key players
sufficiently in terms of delivery, particularly at national level. Mobilisation
is possible only if the various players feel that the policies proposed
concern them, and that they are truly involved in the decision-making and
implementation process. The Member States should therefore be called on to
produce a single national action programme – following broad consultation –
and a single national report on the Lisbon Strategy (see point 4).
  Refocusing efforts on priority and visible objectives, backed up
by tangible measures impinging on growth and jobs. This is fundamental if
Lisbon is to succeed. It is by pinpointing clear priorities and concrete action
that we shall get people rallying behind it and committing themselves to it.2
For this partnership to deliver result, it requires, at a national level, the
full commitment of every partner.
3. ACTIONS TO DELIVER GROWTH AND JOBS
3.1. A Lisbon Action Programme for the Union and the Member
States
Three main
areas…
At the heart of the proposed partnership for growth and jobs is a Lisbon
Action Programme. It sets out priorities which will help the Union and its
Member States drive up productivity and create more and better jobs. It covers
actions in three main areas:
  Making Europe a more attractive place to invest and work,
  Knowledge and innovation for growth,
  Creating more and better jobs
2

COM(2005) 12, “Strategic objectives 2005-2009. Europe 2010: a partnership for European renewal –
Prosperity, solidarity and security”.
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…will simplify
our approach…
This provides a stronger focus for the renewed Lisbon strategy. It gives
a clearer sense of priorities. It responds to the criticisms that Lisbon had too
many priorities and was too complex for people to really understand what
Lisbon was about.
…setting out who
does what, by
when and how we
will judge
progress.
The Lisbon Action Programme – building on the experience of the
Internal Market Programme – identifies responsibilities, sets deadlines and
measures progress. In particular, it makes a clear distinction between actions
at Member States and European Union level. The most important actions are
presented in this chapter3.
All EU
Institutions have a
role to play.
As regards the EU level, the Commission will play its central role of
initiating policy and ensuring implementation. It will do so working closely
with the Parliament and Council, as well as drawing on the expertise of other
EU institutions such as the European Economic and Social Committee, the
Committee of the Regions or in the financial field the European Investment
Bank.
Member States
must make firm
commitments.
As regards the national level, the Commission will be a facilitator
through benchmarking, financial support, promotion of social dialogue or
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by setting up best practices. But success on the ground is where the first
phase of Lisbon has fallen down. This is why the Commission is setting out
where Member States, taking account of their specific situation, are expected
to make firm commitments within their own national action programmes.
These should cover concrete measures, including a time-table and progress
indicators. The Commission will continue to monitor and assess the progress
made, using the new method of reporting and coordination described below.3
3.2. Making Europe a more attractive place to invest and work
Boosting growth and jobs requires increasing Europe’s attractiveness as
a place to invest and work. The European Union and the Member States must
focus their actions on key levers.
We need a better
environment for
our small and
medium-sized
businesses.
Action here is of particular importance for Europe’s small and
medium sized businesses (SMEs) which constitute 99% of all enterprises
and two third of employment. There are just too many obstacles to becoming
an entrepreneur or starting a business, and, therefore, Europe is missing
opportunities. Encouraging more entrepreneurial initiative implies promoting
more entrepreneurial attitudes. The balance between risk and reward
associated with entrepreneurship should be reviewed. The stigma of failure
complicates a fresh start and even deters many from starting a business in the
first place. Finally, in Europe, despite progress during the first five years of
Lisbon, there is still insufficient risk capital available to start up innovative
young businesses and current tax rules discourage the retention of profits to
build up equity.
We need to extend
and deepen the
3

SEC(2005) 192, “Lisbon Action Plan incorporating EU Lisbon Programme and recommendations for
actions to Members States for inclusion in their national Lisbon Programmes”, http://europa.eu.int/growthandjobs/
index_en.htm.
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internal market...
3.2.1. Extend and deepen the Single Market
Completing the Single Market, particularly in the area of services,
regulated professions, energy, transport, public procurement and financial
services remains a crucial task. Providing high quality services of general
interest to all citizens at affordable prices is also necessary. A healthy and
open services sector is increasingly crucial to growth and jobs in the European
economy. The services sector has been responsible for almost all the new jobs
created in the EU in the period 1997-2002. Services now account for 70%
of EU value added. Freeing up the provision of these services will stimulate
growth and generate employment. A net increase of 600.000 jobs could be
achieved if the services sector was freed up.
These are areas which can deliver a real growth and job dividend and
are of immediate relevance for consumers. In many of these areas, Lisbon has
already delivered much of the legislation, but Member States are letting their
businesses and citizens down by dragging their feet in implementation and
enforcement.
…spur investment
and innovation….
Removing remaining barriers will create new opportunities for market
entrants and the resulting competition will spur investment and innovation.
This is all the more important against a backdrop of stagnating intra-EU trade
in goods and stalling price convergence.
Making the most
of services of
general economic
interest
Public services have a central role in an effective and dynamic single
market. The Commission published in May 2004 a White Paper setting
out principles underpinning EU policies in the area of services of general
interest and addressing key issues such as the interface with internal market,
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competition and state aid rules, and the selection of the provider and consumer
rights. The Commission will return to this issue later in 2005.
…and national
administrations
have a central
role.
Finally, Member States should ensure that their own regulatory systems
are better attuned to the needs of an EU-wide market. It is crucial to ensure
and, where necessary, improve of the role of national administrations in
providing the right market conditions (e.g. greater use of on-line services
(e-government), tackling corruption and fraud). Moreover, much can be done
in the area of taxation to make the Single Market work better and to reduce
the existing barriers and the administrative burden for entrepreneurs.
SINGLE MARKET LEGISLATION
The Financial Services Action Plan was one of the real success stories
of the first phase of the Lisbon Strategy: legislative measures were delivered
on time; the European Institutions worked well together and innovative
solutions were found to fill in the detail of the ambitious new framework.
What counts now is to ensure the rules are consistently applied across the
Union. At the same time, the “leftovers” from the Financial Services Action
Plan should be addressed over the coming years. Action will be taken only if
broad consultation with interested parties and impact assessment demonstrates
a clear value-added
In order to build consensus on the Services Directive and to ensure
the smooth discussion of this important proposal, the Commission will
work constructively with the European Parliament, the Council and other
stakeholders in the run up to the adoption of the first reading by the Parliament.
We will focus particularly on concerns raised on areas such as the operation
of the country of origin provisions and the potential impact for certain sectors.
On the REACH directive, the Commission stresses the need to arrive
at a decision which will be consistent with the Lisbon goals as regards the
competitiveness of the European industries and encouraging innovation, and
which will achieve a marked improvement in health and environment
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to the benefit of Europe’s citizens. The Commission signals its
willingness to cooperate fully with Parliament and with Council in search for
pragmatic solutions to key issues which have emerged in the examination of
REACH in order to improve its workability.
In order to overcome the obstacles posed by 25 different sets of rules
governing how companies are taxed when they operate in several Member
States, the Commission is taking work forward to try to achieve an agreement
on a common consolidated corporate tax base and its implementation. This
will reduce a significant overhead to doing business in different countries,
while leaving Member States free to set the corporate tax rate.
The Community Patent has become a symbol of the Union’s
commitment to a knowledge-driven economy. This remains an important
proposal and rapid progress towards a workable solution that supports
innovation must be pursued.
Competition is of
fundamental
importance.
3.2.2. Ensure open and competitive markets inside and outside Europe
Competition is of fundamental importance for the whole partnership for
growth and jobs. EU competition policy has played a key role in shaping
European competitive markets, which have contributed to increasing
productivity. This will continue in the enlarged Europe in particular through
proactive enforcement and a state aid reform regarding innovation, R&D
and risk capital. The Commission will, therefore, continue to pursue its
competition policies, which can also help in identifying regulatory and other
barriers to competition. Enquiries in key sectors, like financial services and
energy, will be undertaken to ascertain the underlying reasons why markets
do not fully function in such sectors.
Member States
must reduce and
redirect State aid.
Member State should reduce and redirect State Aids to address market
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failures in sectors with a high growth potential as well as to stimulate
innovation. These initiatives should clearly target the needs and burdens for
small and medium sized enterprises. The Commission will launch a major
overhaul reform of State aid rules during the course of the year (see section
3.3.1).
EU business also
needs open global
markets.
European companies are facing more and more international challenges
and EU trade policy needs to ensure that they can have access to third markets
and compete on a fair basis with clear rules. In summary, open markets, both
in Europe and globally, are crucial to generating higher growth rates.
GROWTH AND JOBS: THE GLOBAL DIMENSION
The completion of an ambitious agreement in the DOHA round,
therefore, remains the fundamental objective. This should be complemented
by bilateral and regional Free Trade Agreements, including with Mercosur,
the Gulf Co-operation Council.
There should be a fresh drive for regulatory and administrative
convergence at the international level, in particular in transatlantic trade
relations. Ensuring that standards converge as widely as possible at the
international level – whether this is with our major trading partners such as
the USA or with rapidly growing markets in Asia such as China, India and
with other countries in the EU neighbourhood – holds out the potential for
significant cost reductions and productivity growth. The Commission will
actively pursue this agenda.
The right
regulatory
framework helps
business and
builds consumer
confidence.
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3.2.3. Improve European and national regulation
Cutting unnecessary costs, removing obstacles to adaptability and
innovation and more competition and employment friendly legislation will
help create more conducive conditions for economic growth and improved
productivity. This comprises measures such as simplification, well shaped
legislation and efforts to reduce the burden of administrative costs. The right
regulatory framework will also strengthen consumer confidence and help
them contribute to growth. Regulatory burdens also disproportionately affect
SMEs which usually have limited resources to deal with the administration
such rules often imply.
We must remove
unnecessary
burdens
A new approach to regulation should seek to remove burdens and cut
red tape unnecessary for reaching the underlying policy objectives. Better
Regulation should be a cornerstone for decision making at all levels of the
Union.
BETTER REGULATION
Better regulation has a significant positive impact on the framework
conditions for economic growth, employment and productivity by improving
quality of legislation, thereby creating the right incentives for business, cutting
unnecessary costs and removing obstacles to adaptability and innovation.
Member States should also pursue their own better regulation
initiatives, notably in respect of sectors where Europe’s productivity growth
is clearly lagging behind, such as the services sector.
The Commission will ambitiously pursue this objective and launch a
major new initiative before the Spring Council, which includes:
– Better assessing the effect of new legislative/policy proposals on
competitiveness, also through its Impact Assessment instrument.
– Drawing on outside expertise to advise on the quality and methodology
of how to carry out impact assessments.
– The cumulated burden of regulation, difficult market access and
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insufficient competitive pressure can hold back innovation in sectors that have
a high growth potential. The Commission will, therefore, launch a series of
sectoral reviews with a view to identifying growth and innovation inhibiting
obstacles in key sectors. A special attention will be given to burdens for small
and medium sized enterprises.
A modern
infrastructure
facilitates trade
and mobility.
3.2.4. Expand and improve European infrastructure
The Single Market needs to be equipped with modern infrastructure to
facilitate trade and mobility. Progress here has been disappointingly slow and
this now needs to be addressed. A modern infrastructure is an important
competitiveness factor in many enterprise decisions, affecting the economic
and social attractiveness of locations. It guarantees mobility of persons,
goods and services throughout the Union. Also, infrastructure investments
especially in the new Member States will encourage growth and lead to more
convergence, in economic, social and environmental terms. Given the long
term effects of infrastructure, decisions should significantly contribute to
sustainability. Similarly, fair and efficient systems of infrastructures pricing
will serve this objective.
The opening up of
energy and other
network
industries must be
fully implemented.
Finally, we need to ensure that the opening to competition of sectors
like energy and other network industries, which has already been agreed,
is now fully implemented on the ground. These measures offer an essential
lever for ensuring the best use of physical infrastructure with both industry
and consumers enjoying the benefits, wherever their location, of lower prices,
greater choice and a guarantee of high quality services of general interest to
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all citizens.
EUROPEAN INFRASTRUCTURES
Modern transport and energy infrastructures throughout the European
Union territory are a prerequisite for reaping the benefits of a re-invigorated
Lisbon strategy. Member States must deliver on their commitments to start
work on 45 “quick start” cross-border projects for transport and energy.
European coordination on a project by project basis must be matched by
a clear commitment on the part of Member States concerned to launch a
planning and financing process. Member States should report on progress
made as part of their national action programmes.
3.3. Knowledge and innovation for growth
Knowledge drives
productivity
growth.
In advanced economies such as the EU, knowledge, meaning R&D,
innovation and education, is a key driver of productivity growth. Knowledge
is a critical factor with which Europe can ensure competitiveness in a global
world where others compete with cheap labour or primary resources.
We must close the
EU’s R&D
investment gap
3.3.1. Increase and improve investment in Research and Development
The EU, however, still invests about a third less than the USA in R&D.
80% of the gap is due to under-investment in research and development from
the private sector, notable in ICT. The EU is currently spending only 2% of
GDP, barely up from the level at the time of Lisbon’s launch. We must achieve
faster progress towards the EU target of 3% of GDP for R&D expenditure.
This requires increased and more effective public expenditure, more
favourable framework conditions and powerful incentives for companies to
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engage in innovation and R&D, as well as more numerous well trained and
motivated researchers.
MEETING THE 3% R&D TARGET
Progress towards the Lisbon target for EU research and development
spending (3% GDP by 2010) is largely in the hands of Member States. In their
national Lisbon programmes, Member states should explain the steps which
will bring this target in reach. Mobilising more business investment is crucial
and Member States should take full advantage of the possibilities that the new
State aid framework.
A key building block should also be a co-ordinated European approach
to improve the tax environment for R&D. This is an increasingly important
factor encouraging business to spend more on investment research and
development in other countries. This will primarily be important for the growth
of high-tech small and medium sized enterprises throughout the Union.
At EU level the 7th research framework programme will aim strongly
boost our industries’ competitiveness in key technology areas by pooling
and strengthening efforts across the EU and by leveraging private sector
investment. The new framework programme will also focus on excellence
of the research base through the future European Research Council,
composed of independent world-class scientists, selecting research projects
and programmes on the basis of scientific excellence.
REVISION OF THE STATE AIDS FRAMEWORK FOR R&D
AND INNOVATION
In the context of the overall reform of State aid rules, a revision of the
existing State Aid Framework for R&D will be brought forward with the
aim of facilitating access to finance and risk capital as well as public financing
of R&D and innovation. The Commission will present a communication
on the future of State Aid policy before summer 2005. We need to make it
easier to provide financial support for research and innovation, particularly
for young and innovative companies. Today, limited access to finance is
one of the biggest barriers to innovation. Public support should be available
where the spill-overs for society at large is significant, while ensuring that
competitive conditions are not distorted.
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3.3.2. Facilitate innovation, the uptake of ICT and the sustainable use
of resources
Universities have
a crucial role in
creating and
spreading
knowledge.
Universities’ contribution to the creation and dissemination of
knowledge throughout the Union must be reinforced. The Commission
will come forward with ideas on how to increase their potential and quality
in research, science in order to be more attractive and build better links with
industry. The Commission will also propose guidelines to improve their
research collaboration and technology transfer with industry. It will address
the question of how to enable European universities to compete internationally.
In many ways, the existing approaches to financing, governance and quality
are proving inadequate to meet the challenge of what has become a global
market for academics, students and knowledge itself.
EU investment
should play its
part.
In order to achieve greater synergies between research, structural
and cohesion funding, we should invest more in facilities for research and
innovation, which enable more regions to participate in EU level research
activities.
INNOVATION POLES
At a regional and local level, we need a greater focus on establishing
innovation poles, bringing together high technology small and medium
sized enterprises, universities and the necessary business and financial
support. Member States should exploit the opportunities offered by EU
regional and social funds to support regional innovation strategies. This is
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crucial to exploiting new “centres of excellence”, promoted in our research
program so that we get more ideas out of the lab and into workshop. This
will be facilitated by strengthened links between the regional funds, the
research framework programme and the new Competitiveness and Innovation
Programme.
National Lisbon action programs should provide a roadmap for such
establishing and developing new and existing poles.
The search for knowledge has always been at the heart of the European
adventure. It has helped to define our identity and our values, and it is driving
force behind our future competitiveness. In order to reinforce our commitment
to knowledge as a key to growth, the Commission proposes the creation of a
“European Institute of Technology” to act as a pole of attraction for the very
best minds, ideas and companies from around the World. The Commission will
actively explore with the Member States and public and private stakeholders
on how best to take this idea forward.
Investment in new
technologies…
Innovation is significantly affected by competition and tax policy, as
well as the speed with which new technologies are taken up, especially in the
context of rapidly changing technology.
…is crucial to
push up
productivity,
while….
i2010: European
Information
Society can
stimulate ICT use
More generally, our innovation performance is crucially dependent on
strengthening investment and the use of new technologies, particularly
ICTs, by both the private and public sectors. Information and Communication
technologies provide the backbone for the knowledge economy. They account
for around half of the productivity growth in modern economies. However,
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investments in ICTs in Europe have been lower and later than in the United
States, especially in service sectors such as transport, retail or financial
services.
While the prime responsibility remains with business and public
administrations when making their investment programmes, Europe is
helping. A new initiative - i2010: European Information Society will
stimulate the take-up of ICTs, to continue the eEurope agenda which the Lisbon
Strategy fostered. It will do this by promoting a clear, stable and competitive
environment for electronic communications and digital services; increased
research and innovation in ICTs and an Information Society dedicated to
inclusion and quality of life.
We must also meet
resource and
environmental
challenges...
Lasting success for the Union depends on addressing a range of
resource and environmental challenges which if left unchecked will act as
a brake on future growth. This goes to the heart of sustainable development.
In contrast to Europe, many parts of the world see high rates of economic
growth combined with rapid rise in their population. Europe must rise to this
challenge and take the lead in shifting towards more sustainable patterns of
production and consumption.
…Eco-innovation
will hold the key.
Moreover, by getting more output from given inputs innovation leading
to productivity growth can also make a significant contribution to ensuring
that economic growth is increasingly environmentally sustainable. This is
why ecoinnovations need to be strongly promoted, notably in transport and
energy.
ECO-INNOVATION
The Commission will step up its promotion of environmental
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technologies. It will also take necessary steps to promote the development of
approaches and technologies that allow the EU to make the structural changes
needed for long term sustainability, for example in the areas of sustainable
resource use, climate change and energy efficiency. These are needed both
for use within the EU and to meet demand in expanding markets worldwide.
There is significant potential for economic, environmental and employment
synergies from environmental technologies and energy efficiency.
These will be supported by increased research and technology
dissemination efforts, including leveraging private finance through the
European Investment Bank, to promote the development and uptake of low
carbon technologies.
A strong
industrial base
can keep us at the
cutting edge of
science and
technology.
3.3.3. Contribute to a strong European industrial base
Taking the lead internationally in the field of R&D and innovation
creates a firstmover advantage which can be long-lasting, all the more so as
technological breakthroughs such as our experience with GSM enable Europe
to set international standards. In order to enhance and sustain an economic
and technological leadership Europe must have a strong industrial capacity,
particularly by exploiting fully its technological potential. We need an
integrated and anticipative approach based on market driven development of
industrial sectors. The synergies from jointly addressing research, regulatory
and financing challenges at the European level where for reasons of scale or
scope individual member states cannot succeed in isolation to tackle market
failures have not always been fully exploited.
Galileo and
aeronautics stand
as examples of
where publicprivate
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partnerships have
delivered.
The Galileo project and the aeronautics are powerful examples of a
successful pooling of European excellence – in both cases bringing significant
benefits to the European economy. Such approaches, mobilising public
private partnerships, should be developed to tackle cases where the benefits
for society are larger than those for the private sector: for example, energy
from hydrogen. The relaunch of the Lisbon strategy should create the right
conditions for tapping this potential and facilitating the necessary structural
change whilst working externally to achieve open markets.
EUROPEAN TECHNOLOGY INITIATIVES
Industrial competitiveness can be supported by setting up major
European technology initiatives mobilising funding from the Union, Member
States and industry. The next framework programme for research can drive
this process, providing sufficient priority. The objective is to tackle market
failures and to advance concrete product or service developments on
the basis of those technologies that are not only fundamental to Europe’s
sustainable development model, but will also contribute to industrial
competitiveness. Their scale justifies additional EU funding, which in turn
will mobilise additional national and private funding. The management would
be handled through public private partnerships.
Important examples relate to environment-friendly technologies, such
as hydrogen technologies and solar energy. For these projects, Galileo, which
will create an important market and numerous jobs, is a good reference point.
Increasing the EU’s ability to transform technology into concrete products,
markets and jobs is a key for the Lisbon success.
The Commission will identify criteria, themes and projects in close
cooperation with the main stakeholders (Member States, research community,
industry, and civil society) and report to the European Council in June. This
process and the subsequent preparation and funding phase will take place
within the Framework Programme preparation and adoption process.
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3.4. Creating more and better jobs
Europe needs
more and better
jobs...
Ensuring prosperity and reducing the risks of social exclusion means
doing more to give people jobs and make sure they remain in work or
education throughout their lives.
…but
demographics are
putting our
employment
record under
further pressure.
In a context of rapid economic change and intense demographic ageing,
creating more and better jobs is not just a political ambition: it is an economic
and social necessity. Over the next 50 years Europe will face an unprecedented
demographic transition. The total working population will decrease in absolute
terms on current demographic trends. Apart from the significant social
changes this transition will bring about, it will also put enormous pressure
on our pension and social security systems and, if left unchecked, drag down
potential growth rates to a paltry 1% per year. In addition, the population of
some our Member States could shrink dramatically. The Commission will
adopt a green paper to launch a debate on this demographic challenge in order
to identify which public policies could be put in place to address it.
Finally, the Commission will propose to revise the European
Employment Strategy in 2005 as an integral part of the new Lisbon Strategy,
building on the Lisbon Action Plan.
We must attract
more people into
the labour force…
…and shape the
right policies for
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3.4.1. Attract more people into employment and modernise social
protection systems
While the issue of low birth rates in Europe should be properly addressed
as part of a long-term policy, raising employment levels is the strongest
means of generating growth and promoting socially inclusive economies.
The challenge is to attract and keep more people in the labour market through
active labour market policies and appropriate incentives. Moving people from
unemployment or inactivity back to employment and giving incentives to
stay longer in the workforce all require the modernisation of social protection
systems. The huge potential of women in the labour market remains to be
fully exploited. social partners should be committed to further eliminate the
gender pay gap.
Action is also needed for young people, where Europe is still faced
with high structural unemployment and high drop out rates from education
and for older workers who still start exiting the labour market on a very large
scale by the time they reach 55 years of age. Moreover, many people find it
difficult to combine work
both the young
and for older
workers.
with family life. The provision of better and affordable child care
facilities, in particular, could make an important contribution. Legal migration
to avoid shortages of specific skills and a mismatch of demand and supply in
important segments of the labour market also has a key role to play
EUROPEAN YOUTH INITIATIVE
In their letter of 29 October 2004, the leaders of France, Germany, Spain
and Sweden put forward a proposal for a European Pact for Youth which
concentrates on reducing youth unemployment and facilitating entry into the
labour market. Finding ways to further combine work and family life as a
central element of the Initiative.
The Policy Areas presented in this Communication contain a number
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of measures central to unleashing the potential of young people. They will be
important elements in the revised European Employment Strategy and backup by EU funding, notably through the European Social Fund. Taken together
these measures constitute a genuine European Youth Initiative:
• The policy area “Attract more people into employment and modernise
social protection systems” proposes measures to reduce youth unemployment
such as better vocational training and the development of apprenticeships,
and measures to ensure that young unemployed people be given particular
attention in active labour market policy measures. Also under this heading,
actions aimed at
improving facilities for childcare and for elderly and disabled as well as
extension of parental leave for fathers will contribute to a more harmonious
combination of work and family life.
• In the policy area “Increase investment in human capital through
better education and skills”, several measures specifically target the younger
generation and aim at endowing this group with the human capital and the
skills needed in a dynamic knowledge-based economy. Examples of such
measures are the increase and improvement in effectiveness of investments
in education; the reduction of early school leavers and of low achievers; and
increased participation in mathematics, science, technology and engineering
studies.
• Measures under the heading “Increase and Improve investment in
Research and Development” - linked with the ability to increase the amount
of human capital in the economy - will also benefit the younger generations
by opening up new career prospects.
The
modernisation
of social
protection
systems is
also
important.
Member States should modernise social protection systems (most
importantly pensions and health care systems) and strengthen their employment
policies. Member States’ employment policies should aim at attracting more
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people into employment (notably through tax and benefit reforms to remove
unemployment and wage traps, improved use of active labour market policies
and active ageing strategies); improving the adaptability of workers and
enterprises notably through wage developments in line with productivity
growth and increased investment in human capital. Increasing healthy life
years will be a crucial factor in achieving this objective.
Member
States should
set national
targets for
employment…
The Commission is proposing that Member States fix national
employment rate targets for 2008 and 2010 in their National Lisbon
Programmes and that they map out which policy instruments they intend to
mobilise to reach it. The employment guidelines will assist Member States
in selecting the most effective instruments and the Commission will, on this
basis, in its Strategic Annual Report assess progress.
Voluntary business initiatives, in the form of corporate social
responsibility (CSR) practices, can play a key role in contributing to
sustainable development while enhancing Europe’s innovative potential and
competitiveness.
…and we
need the
support of the
social
partners.
Finally, the social partners are asked to promote the integration of
people excluded from the labour market, including young people. This will
not only contribute to the fight against poverty, but also ensure that more
people are in work.
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A high degree
of
adaptability
will boost our
performance
and help
people into
jobs.
3.4.2. Increase the adaptability of workers and enterprises and the
flexibility of labour markets
In rapidly changing economies, a high degree of adaptability is
also vital to promote productivity growth and to facilitate job creation
in rapidly growing sectors. Increasingly, new firms and SMEs are major
sources of job creation and growth in Europe. More flexibility combined with
security will require a greater ability of workers and enterprises to anticipate,
trigger and absorb change. Greater adaptability should also contribute to
ensuring that wage labour cost developments do not exceed in line with
productivity growth over the cycle and reflect the labour market situation.
Given differences in labour market institutions and the functioning of labour
markets, it is clear that a one–size-fits-all policy would be ineffective and
potentially counterproductive. Member States will themselves have to
develop the best policy mix.
We must
remove
barriers to
mobility.
In order to target specific problems, the Commission will make
proposals to remove obstacles to labour mobility arising from occupational
pension schemes and work on the co-ordination of admission policy for
economic migrants. Adoption of proposed legislation to further mobility in
the professions, the adoption of a European Qualifications Framework in
2006 and the promotion of equal opportunities (recast proposal) are also of
fundamental importance.
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More
investment
in education
and skills is
a further
factor.
skills.

3.4.3. Investing more in human capital through better education and

Structural change, greater labour market participation and productivity
growth require a continued investment in a highly skilled and adaptable
workforce. Economies endowed with a skilled labour force are better able to
create and make an effective use of new technologies. Educational attainment
in Europe falls short of what might be required to ensure that skills are
available in the labour market and that new knowledge is produced that is
subsequently diffused across the economy. The emphasis on lifelong learning
and knowledge in economic life also reflect the realisation that advancing
educational attainment and skills makes an important contribution to social
cohesion.
Life long
learning is a
priority.
The modernisation and reform of Europe’s education and training systems
is mainly the responsibility of Member States. However, there are certain key
actions that must be taken at European level to facilitate and contribute to this
process. The proposal for a new Lifelong Learning programme, to replace
the current generation of education and training programmes from 2007, must
be adopted by the legislator by the end of 2005 in order to allow it’s effective
and timely implementation. It must also be endowed with a budget consistent
with its aims. Member States must fulfil their commitment to put in place
Lifelong Learning Strategies by 2006.

236

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 1(9)/2012

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

EU funding
has a role to
play.
The Community will contribute to the objective of more and better
jobs by mobilising its expenditure policies. The Structural Funds are
already being used and geared towards these objectives, but this progress can
only be consolidated through the adoption of the proposals for the new
Framework post 2007. Adequate funding for these policies which would
lever regional and national means from the public and the private sector and
support the sharing of best practices is required.
DELIVERING LISBON: REFORM OF EU COHESION
POLICY AND
THE ROLE OF THE STRUCTURAL FUNDS
For the next generation of regional development, European Social
Fund and cohesion programmes, the Commission proposes a more strategic
approach in an effort to ensure that their content is targeted on growth and
jobs. Strategic guidelines will be established at Community level by decision
of the Council, setting the framework for guidelines at the level of each
Member State to be negotiated in partnership and taking account of differing
national and regional needs and circumstances.
The future regional programmes and the national employment
programmes will seek to target resources notably in the less prosperous
regions where Community resources will be concentrated:
– on developing more and better jobs through investments in training
and in the creation of new activities,
– by encouraging innovation and the growth of the knowledge economy
by reinforcing research capacities and innovation networks, including the
exploitation of the new information and communication technologies and,
– on improving the attractiveness of regions through infrastructure
provision.
Rural Development policies will also focus more specifically on the
creation of growth and jobs in rural areas. Full advantage needs to be taken of
the possibilities on the internet and broadband communications to overcome
the disadvantages of location.
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This should be taken forward by Member States, in partnership with
regions and cities.
3.5. The impact on growth and jobs
Lisbon delivers
growth in
medium- and
longer-term.
A Single
Market in
services could
add 0.6% to
GDP and
increase the
employment
rate by
0.3%...
…investing in
knowledge
and education
should boost
our capacity
to innovate,
…
…and the
right
approach to
employment
could raise
the
participation
rate by 1.5%.
The mutually
reinforcing
nature of
these
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The policy actions set out in this communication will evolve as Member
States detail their national action programmes. While it is not possible,
therefore, to provide a comprehensive assessment of the effects of the whole
Lisbon Action Programme at this stage, it is now widely recognised that the
type of measures envisaged in this Action Programme can make an essential
contribution to increasing the growth potential in the medium- and longerterm4.
Making Europe a more attractive place to invest and work
The Internal Market Programme is one of the best examples of a Lisbontype reform leading to a significant impact on growth and employment. For
example, the completion of a single market in services should lead to an
increase in the GDP level by 0.6% and of employment level by 0.3% in the
medium-term. The integration of financial markets could – in the medium
to long term – lower the cost of capital for EU companies by about 0.5
percentage points and that this could bring about a 1.1% rise in the level of
GDP and 0.5% in the level of employment in the long run.
Knowledge and innovation for growth
Investing in the knowledge should increase the capacity of the EU to
innovate and to produce and use new technologies. An increase in the share
of R&D expenditures in GDP from 1.9% to 3% (in order to reach the Lisbon
target by 2010) would result in an increase of 1.7% in the level of GDP by
2010. Investment in human capital is also necessary because highly skilled
people are the ones who are best equipped to work with the most productive
capital and to implement organisational changes appropriate for the new
technologies. An increase by one year in the average education level of the
labour force might add as much as 0.3 to 0.5 percentage points to the annual
EU GDP growth rate.
Creating more and better jobs
Finally, the improvement in the employment performance observed in
4

sion.

See “The costs of non-Lisbon. An issues paper”, draft working document of the services of the Commis-
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the latest years is more significant in those countries that have carried out
reforms aimed at increasing the participation rate and at better designing
active labour market policies and tax and benefit systems. Studies show that
such reforms can increase the participation rate by 1 ½ percentage points and
combined with wage moderation, they may result in a 1% reduction in the
unemployment rate.
As the above selection illustrates, the individual measures envisaged
in the Lisbon Action Programme would have substantial positive economic
effects. But the strategy is a comprehensive package of reforms which are
mutually reinforcing. The available estimates indicate that it would not
be unreasonable to expect the full Lisbon Action Programme, once all its
constituent components have been implemented, to increase the current EU
potential growth rate bringing it closer to the 3% objective. It would also raise
individual
steps means
that the
overall
impact could
be much
higher.
employment by at least some 6 million jobs by 2010.
4. MAKING THE PARTNERSHIP DELIVER ON GROWTH
AND JOBS
We are revamping
the way Lisbon is
delivered, …
While some progress has been made towards reaching the targets set at
the Lisbon European Council in 2000, the overall picture is very mixed. The
single biggest challenge we are facing midway towards 2010 is, therefore,
to fix the implementation deficit. We need to revamp the delivery process
which has become too complicated and is poorly understood. It generates
much paper, but little action. Responsibilities between the national and the
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European level have become blurred. Limited ownership is the result
… through a
single national
Lisbon
programme for
growth and
jobs,…
To remedy this, the Commission proposes a complete overhaul of how
the renewed Lisbon Strategy is implemented:
• A single National Action Programme for growth and jobs, adopted
by national governments after discussion with their parliaments would help
to get ownership and legitimacy at the national level would be strengthened
through the involvement of social partners and civil society in the preparation
of a national Lisbon programme. This programme sets out the reform actions
and targets appropriate to the conditions prevailing in the member states. It
should be prepared and adopted by governments following discussions with
their national parliaments.
…a Mr or Ms
Lisbon in national
Governments,
• Member States would appoint a Mr or Ms Lisbon at government
level charged with co-ordinating the different elements of the strategy and
presenting the Lisbon programme.
…a single
reporting
structure…
• The national Lisbon programmes for growth and jobs would
become the major reporting tool on economic and employment measures in
the context of the Lisbon strategy. This will greatly simplify the myriad of
existing reports under the Open Method of Co-ordination (OMC), which the
Commission will review.
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…alongside an
EU Lisbon
Programme, and….
• Priorities for action at Union level have been identified and have been
set out in a separately published in a Community Lisbon Action Programme.
Agreement on their importance is sought to enable rapid progress with
decision making and, subsequently, their implementation.
a single
integrated
package for
economic and
employment coordination.
• The simplification in reporting structures would be mirrored at EU level
by integrating in a single package the existing Treaty based economic and
employment co-ordination mechanisms (under the Broad Economic Policy
Guidelines and Employment Guidelines): this will be done in a Strategic
Annual report which will be published annually in January5.
Member States
must show their
commitment.
Member States. Delivery is the Achilles heel of the Lisbon strategy.
The proposals for improving the delivery mechanism could resolve many of
the difficulties. But they will only work if there is genuine commitment from
Member States.
The European
Council sets the
direction…
Clear roles would also be assigned at the European level:
SEC(2005) 193, “Delivering on Growth and Jobs: a new and integrated economic and employment coordination
cycle in the EU”, http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm.
5
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The European Council would have overall responsibility for guiding
the process. An integrated approach for adopting guidelines for national
programmes for growth and jobs as well as for simplified reporting by
Member States on implementation will allow even stronger guidance from
the European Council.
…drawing on the
views of the
European
Parliament…
The European Parliament would also be involved in this process by
giving an opinion on the Strategic Annual report to be taken into account by the
Council. Presidents of the Parliament, the Council and the Commission could
continue to meet regularly, including before the Spring European Council,
to identify how the legislative proposals related to the Community Lisbon
Programme can be taken forward in the legislative process. The Commission
will also inform the European Parliament on a regular basis about its analysis
of progress made and measures adopted by the Member States.
…and the
Commission
drives the process
forward.
The Commission would support the Member States in drawing up
their Lisbon programmes and will put the necessary structures in place to
facilitate this process. It would evaluate the targets and measures adopted
by the Member States, draw attention to underlying difficulties and use its
strategic annual report to ensure the Union remains on track. This would be
complemented by the use of its powers under the Treaty to ensure correct
transposition of legislation and that Member States’ Lisbon commitments are
kept.
The Social
Partners should
play a special
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role.
The role of the social partners will also be vital. Their support will
be crucial in areas such as active labour market policies, life long learning
or anticipating restructuring in industrial sectors. Therefore, the Commission
invites them to draw up their own multi-annual Lisbon programme for growth
and jobs using the powers granted to them under the Treaty. The regular
Tripartite Summit should be dedicated to the evaluation of progress made and
to the exchange of best practices within the Member States. The Partnership
for growth and jobs is, therefore, fully consistent with the ambitions of the
partnership for change adopted by the social partners at the Tripartite Summit
in March 2004.
This new 3 year
cycle starts in
2005.
This new 3 year cycle would be launched in 2005 with new more general
economic and employment guidelines being set, allowing member states
to tailor make their national Lisbon programmes to cater for their national
situations. A review would take place in 2008. A detailed overview of the new
approach to governance is being published separately.
This structures
our partnership
and ensures
change will
happen.
In summary, the proposals to make the partnership deliver on growth
and jobs are based on a clear attribution of responsibilities allowing all actors
to take ownership of the actions under their responsibility. The new approach
clears away the jungle of existing reporting obligations. Essentially, it shifts
the focus from co-ordination through multi-lateral discussions between 25
Member States and the Commission, on individual policy themes (the Open
Method of Co-ordination), with a bilateral in depth dialogue between the
Commission and Member States on a commitment based national action
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programme. This dialogue is framed by the existing Treaty based economic
and employment policy co-ordination tools – the Broad Economic Policy
Guidelines and the Employment Guidelines.
…allowing us
to reap the
benefits of
coherent action
in different areas
and at different
levels.
Finally, this approach will allow us to reap genuine synergies from
action at the different levels of the partnership and build on complementarities
with and between the Member States. For example, Member States will be
confirming national R&D expenditure targets in their Lisbon programmes and
setting out the actions they intend to take. At Community level, a doubling of
R&D expenditure is proposed under the seventh framework programme and a
number of policy measures are foreseen to facilitate R&D expenditure in the
Member States. Based on the national Lisbon programmes, the Commission
will, therefore, be able to annually evaluate progress towards the 3% of
GDP R&D expenditure target for the Union as a whole, make any necessary
proposals for adjusting policy instruments, give feedback to Member States
and, if necessary, report on serious difficulties to the European Council.
Informing people about Lisbon is an important step to creating a
commitment on all levels of government.
Above all, people
need to
understand why
Lisbon matters.
The challenge of making the case for reform does not stop with this
Report, nor even with the launch of the partnership for growth and jobs at
the March European Council. Lisbon’s ambitious agenda of reform must go
together with efforts to explain the challenges we face. The case for reform
must be made and remade, in order to capture the sense of urgency and show
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that that we can offer a response – a distinct, European response. But getting
this message across requires a real and sustained effort.
…and this must
be explained at
EU and national
level.
This task must be shared by the European Institutions. But the prime
responsibility is at the Member States level, where messages can be tuned
to national concerns and national debates. This must involve all those with a
stake in Europe’s success – national parliaments, the regions, cities and rural
communities, as well as civil society. The Commission for its part will be
treating this agenda for growth and jobs as a central communications priority
throughout its mandate.
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STRATEGIC CONCEPT

for the Defence and Security of the Members
of the North Atlantic Treaty Organization
Adopted by Heads of State and Government at
the NATO Summit in Lisbon
19-20 November 2010
Active Engagement, Modern Defence
Table of Contents
Preface
Core Tasks and Principles
The Security Environment
Defence and Deterrence
Security through Crisis Management
Promoting International Security through
Cooperation
Arms Control, Disarmament, and Non-Proliferation
Open Door
Partnerships
Reform and Transformation
An Alliance for the 21st Century
Preface

W

e, the Heads of State and Government of the NATO nations, are
determined that NATO will continue to play its unique and essential
role in ensuring our common defence and security. This Strategic Concept will guide
the next phase in NATO’s evolution, so that it continues to be effective in a changing
world, against new threats, with new capabilities and new partners:
• It reconfirms the bond between our nations to defend one another against
attack, including against new threats to the safety of our citizens.
• It commits the Alliance to prevent crises, manage conflicts and stabilize
post-conflict situations, including by working more closely with our international
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partners, most importantly the United Nations and the European Union.
• It offers our partners around the globe more political engagement with the
Alliance, and a substantial role in shaping the NATO-led operations to which they
contribute.
• It commits NATO to the goal of creating the conditions for a world without
nuclear weapons – but reconfirms that, as long as there are nuclear weapons in the
world, NATO will remain a nuclear Alliance.
• It restates our firm commitment to keep the door to NATO open to all
European democracies that meet the standards of membership, because enlargement
contributes to our goal of a Europe whole, free and at peace.
• It commits NATO to continuous reform towards a more effective, efficient
and flexible Alliance, so that our taxpayers get the most security for the money they
invest in defence.
The citizens of our countries rely on NATO to defend Allied nations, to deploy
robust military forces where and when required for our security, and to help promote
common security with our partners around the globe. While the world is changing,
NATO’s essential mission will remain the same: to ensure that the Alliance remains
an unparalleled community of freedom, peace, security and shared values.
Core Tasks and Principles
1. NATO’s fundamental and enduring purpose is to safeguard the freedom
and security of all its members by political and military means. Today, the Alliance
remains an essential source of stability in an unpredictable world.
2. NATO member states form a unique community of values, committed to
the principles of individual liberty, democracy, human rights and the rule of law. The
Alliance is firmly committed
to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and to the
Washington Treaty, which affirms the primary responsibility of the Security Council
for the maintenance of international peace and security.
3. The political and military bonds between Europe and North America
have been forged in NATO since the Alliance was founded in 1949; the transatlantic
link remains as strong, and as important to the preservation of Euro-Atlantic peace
and security, as ever. The security of NATO members on both sides of the Atlantic is
indivisible. We will continue to defend it together, on the basis of solidarity, shared
purpose and fair burden-sharing.
4. The modern security environment contains a broad and evolving set of
challenges to the security of NATO’s territory and populations. In order to assure
their security, the Alliance must and will continue fulfilling effectively three essential
core tasks, all of which contribute to safeguarding
Alliance members, and always in accordance with international law:
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a. Collective defence. NATO members will always assist each other against
attack, in accordance with Article 5 of the Washington Treaty. That commitment
remains firm and binding. NATO will deter and defend against any threat of
aggression, and against emerging security challenges where they threaten the
fundamental security of individual Allies or the Alliance as a whole.
b. Crisis management. NATO has a unique and robust set of political and
military capabilities to address the full spectrum of crises – before, during and after
conflicts. NATO will actively employ an appropriate mix of those political and
military tools to help manage developing crises that have the potential to affect
Alliance security, before they escalate into conflicts; to stop ongoing conflicts
where they affect Alliance security; and to help consolidate stability in post-conflict
situations where that contributes to Euro-Atlantic security.
c. Cooperative security. The Alliance is affected by, and can affect, political
and security developments beyond its borders. The Alliance will engage actively to
enhance international security, through partnership with relevant countries and other
international organisations; by contributing actively to arms control, non-proliferation
and disarmament; and by keeping the door to membership in the Alliance open to all
European democracies that meet NATO’s standards.
5.
NATO remains the unique and essential transatlantic forum for
consultations on all matters that affect the territorial integrity, political independence
and security of its members, as set out in Article 4 of the Washington Treaty. Any
security issue of interest to any Ally can be brought to the NATO table, to share
information, exchange views and, where appropriate, forge common approaches.
6.
In order to carry out the full range of NATO missions as effectively
and efficiently as possible, Allies will engage in a continuous process of reform,
modernisation and transformation.
The Security Environment
7.
Today, the Euro-Atlantic area is at peace and the threat of a conventional
attack against NATO territory is low. That is an historic success for the policies of
robust defence, Euro-Atlantic integration and active partnership that have guided
NATO for more than half a century.
8.
However, the conventional threat cannot be ignored. Many regions and
countries around the world are witnessing the acquisition of substantial, modern
military capabilities with consequences for international stability and Euro-Atlantic
security that are difficult to predict. This includes the proliferation of ballistic
missiles, which poses a real and growing threat to the Euro-Atlantic area.
9.
The proliferation of nuclear weapons and other weapons of mass
destruction, and their means of delivery, threatens incalculable consequences for
global stability and prosperity. During the next decade, proliferation will be most
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acute in some of the world’s most volatile regions.
10. Terrorism poses a direct threat to the security of the citizens of NATO
countries, and to international stability and prosperity more broadly. Extremist
groups continue to spread to, and in, areas of strategic importance to the Alliance,
and modern technology increases the threat and potential impact of terrorist attacks,
in particular if terrorists were to acquire nuclear, chemical, biological or radiological
capabilities.
11. Instability or conflict beyond NATO borders can directly threaten
Alliance security, including by fostering extremism, terrorism, and trans-national
illegal activities such as trafficking in arms, narcotics and people.
12. Cyber attacks are becoming more frequent, more organised and more
costly in the damage that they inflict on government administrations, businesses,
economies and potentially also transportation and supply networks and other critical
infrastructure; they can reach a threshold that threatens national and Euro-Atlantic
prosperity, security and stability. Foreign militaries and intelligence services,
organised criminals, terrorist and/or extremist groups can each be the source of such
attacks.
13. All countries are increasingly reliant on the vital communication,
transport and transit routes on which international trade, energy security and
prosperity depend. They require greater international efforts to ensure their resilience
against attack or disruption. Some NATO countries will become more dependent on
foreign energy suppliers and in some cases, on foreign energy supply and distribution
networks for their energy needs. As a larger share of world consumption is transported
across the globe, energy supplies are increasingly exposed to disruption.
14. A number of significant technology-related trends – including the
development of laser weapons, electronic warfare and technologies that impede
access to space – appear poised to have major global effects that will impact on
NATO military planning and operations.
15. Key environmental and resource constraints, including health risks,
climate change, water scarcity and increasing energy needs will further shape the
future security environment in areas of concern to NATO and have the potential to
significantly affect NATO planning and operations.
Defence and Deterrence
16. The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our
territory and our
populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. The
Alliance does not consider any country to be its adversary. However, no one should
doubt NATO’s resolve if the security of any of its members were to be threatened.
17. Deterrence, based on an appropriate mix of nuclear and conventional
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capabilities, remains a core element of our overall strategy. The circumstances in
which any use of nuclear weapons might have to be contemplated are extremely
remote. As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance.
18. The supreme guarantee of the security of the Allies is provided by the
strategic nuclear forces of the Alliance, particularly those of the United States; the
independent strategic nuclear forces of the United Kingdom and France, which have
a deterrent role of their own, contribute to the overall deterrence and security of the
Allies.
19. We will ensure that NATO has the full range of capabilities necessary
to deter and defend against any threat to the safety and security of our populations.
Therefore, we will:
• maintain an appropriate mix of nuclear and conventional forces;
• maintain the ability to sustain concurrent major joint operations and several
smaller operations for collective defence and crisis response, including at strategic
distance;
• develop and maintain robust, mobile and deployable conventional forces
to carry aut both our Article 5 responsibilities and the Alliance’s expeditionary
operations, including with the NATO Response Force;
• carry out the necessary training, exercises, contingency planning and
information exchange for assuring our defence against the full range of conventional
and emerging security challenges, and provide appropriate visible assurance and
reinforcement for all Allies;
• ensure the broadest possible participation of Allies in collective defence
planning on nuclear roles, in peacetime basing of nuclear forces, and in command,
control and consultation arrangements;
• develop the capability to defend our populations and territories against
ballistic missile attack as a core element of our collective defence, which contributes
to the indivisible security of the Alliance. We will actively seek cooperation on
missile defence with Russia and other Euro-Atlantic partners;
• further develop NATO’s capacity to defend against the threat of chemical,
biological, radiological and nuclear weapons of mass destruction;
• develop further our ability to prevent, detect, defend against and recover
from cyberattacks, including by using the NATO planning process to enhance and
coordinate national cyber-defence capabilities, bringing all NATO bodies under
centralized cyber protection, and better integrating NATO cyber awareness, warning
and response with member nations;
• enhance the capacity to detect and defend against international terrorism,
including through enhanced analysis of the threat, more consultations with our
partners, and the development of appropriate military capabilities, including to help
train local forces to fight terrorism themselves;
• develop the capacity to contribute to energy security, including protection of
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critical energy infrastructure and transit areas and lines, cooperation with partners,
and consultations among Allies on the basis of strategic assessments and contingency
planning;
• ensure that the Alliance is at the front edge in assessing the security impact
of emerging technologies, and that military planning takes the potential threats into
account;
• sustain the necessary levels of defence spending, so that our armed forces are
sufficiently resourced;
• continue to review NATO’s overall posture in deterring and defending against
the full range of threats to the Alliance, taking into account changes to the evolving
international security environment.
Security through Crisis Management
20. Crises and conflicts beyond NATO’s borders can pose a direct threat to
the security of Alliance territory and populations. NATO will therefore engage, where
possible and when necessary, to prevent crises, manage crises, stabilize postconflict
situations and support reconstruction.
21. The lessons learned from NATO operations, in particular in Afghanistan
and the Western Balkans, make it clear that a comprehensive political, civilian and
military approach is necessary for effective crisis management. The Alliance will
engage actively with other international actors before, during and after crises to
encourage collaborative analysis, planning and conduct of activities on the ground,
in order to maximise coherence and effectiveness of the overall international effort.
22. The best way to manage conflicts is to prevent them from happening.
NATO will continually monitor and analyse the international environment to
anticipate crises and, where appropriate, take active steps to prevent them from
becoming larger conflicts.
23. Where conflict prevention proves unsuccessful, NATO will be prepared
and capable to manage ongoing hostilities. NATO has unique conflict management
capacities, including the unparalleled capability to deploy and sustain robust military
forces in the field. NATO-led operations have demonstrated the indispensable
contribution the Alliance can make to international conflict management efforts.
24. Even when conflict comes to an end, the international community must
often provide continued support, to create the conditions for lasting stability. NATO
will be prepared and capable to contribute to stabilisation and reconstruction, in close
cooperation and consultation wherever possible with other relevant international
actors.
25. To be effective across the crisis management spectrum, we will:
• enhance intelligence sharing within NATO, to better predict when crises
might occur, and how they can best be prevented;
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• further develop doctrine and military capabilities for expeditionary operations,
including counterinsurgency, stabilization and reconstruction operations;
• form an appropriate but modest civilian crisis management capability to
interface more effectively with civilian partners, building on the lessons learned from
NATO-led operations. This capability may also be used to plan, employ and coordinate
civilian activities until conditions allow for the transfer of those responsibilities and
tasks to other actors;
• enhance integrated civilian-military planning throughout the crisis spectrum,
• develop the capability to train and develop local forces in crisis zones, so
that local authorities are able, as quickly as possible, to maintain security without
international assistance;
• identify and train civilian specialists from member states, made available for
rapid deployment by Allies for selected missions, able to work alongside our military
personnel and civilian specialists from partner countries and institutions;
• broaden and intensify the political consultations among Allies, and with
partners, both on a regular basis and in dealing with all stages of a crisis – before,
during and after.
Promoting International Security through Cooperation
Arms Control, Disarmament, and Non-Proliferation
26. NATO seeks its security at the lowest possible level of forces. Arms
control, disarmament and non-proliferation contribute to peace, security and stability,
and should ensure undiminished security for all Alliance members. We will continue
to play our part in reinforcing arms control and in promoting disarmament of both
conventional weapons and weapons of mass destruction, as well as non-proliferation
efforts:
• We are resolved to seek a safer world for all and to create the conditions for
a world without nuclear weapons in accordance with the goals of the Nuclear NonProliferation Treaty, in a way that promotes international stability, and is based on the
principle of undiminished security for all.
• With the changes in the security environment since the end of the Cold War,
we have dramatically reduced the number of nuclear weapons stationed in Europe
and our reliance on nuclear weapons in NATO strategy. We will seek to create the
conditions for further reductions in the future.
• In any future reductions, our aim should be to seek Russian agreement to
increase transparency on its nuclear weapons in Europe and relocate these weapons
away from the territory of NATO members. Any further steps must take into account
the disparity with the greater Russian stockpiles of short-range nuclear weapons.
• We are committed to conventional arms control, which provides predictability,
transparency and a means to keep armaments at the lowest possible level for stability.
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We will work to strengthen the conventional arms control regime in Europe on the
basis of reciprocity, transparency and host-nation consent.
• We will explore ways for our political means and military capabilities to
contribute to international efforts to fight proliferation.
• National decisions regarding arms control and disarmament may have an
impact on the security of all Alliance members. We are committed to maintain, and
develop as necessary, appropriate consultations among Allies on these issues.
Open Door
27. NATO’s enlargement has contributed substantially to the security of
Allies; the prospect of further enlargement and the spirit of cooperative security have
advanced stability in Europe more broadly. Our goal of a Europe whole and free,
and sharing common values, would be best served by the eventual integration of all
European countries that so desire into Euro-Atlantic structures.
• The door to NATO membership remains fully open to all European
democracies which share the values of our Alliance, which are willing and able to
assume the responsibilities and obligations of membership, and whose inclusion can
contribute to common security and stability.
Partnerships
28. The promotion of Euro-Atlantic security is best assured through a wide
network of partner relationships with countries and organisations around the globe.
These partnerships make a
concrete and valued contribution to the success of NATO’s fundamental tasks.
29. Dialogue and cooperation with partners can make a concrete contribution
to enhancing international security, to defending the values on which our Alliance is
based, to NATO’s operations, and to preparing interested nations for membership of
NATO. These relationships will be based on reciprocity, mutual benefit and mutual
respect.
30. We will enhance our partnerships through flexible formats that bring
NATO and partners together – across and beyond existing frameworks:
• We are prepared to develop political dialogue and practical cooperation with
any nations and relevant organisations across the globe that share our interest in
peaceful international relations.
• We will be open to consultation with any partner country on security issues
of common concern.
• We will give our operational partners a structural role in shaping strategy and
decisions on NATOled missions to which they contribute.
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• We will further develop our existing partnerships while preserving their
specificity.
31. Cooperation between NATO and the United Nations continues to make
a substantial contribution to security in operations around the world. The Alliance
aims to deepen political dialogue and practical cooperation with the UN, as set out in
the UN-NATO Declaration signed in 2008, including through:
• enhanced liaison between the two Headquarters;
• more regular political consultation; and
• enhanced practical cooperation in managing crises where both organisations
are engaged.
32. An active and effective European Union contributes to the overall
security of the Euro-Atlantic area. Therefore the EU is a unique and essential partner
for NATO. The two organisations share a majority of members, and all members
of both organisations share common values. NATO recognizes the importance of a
stronger and more capable European defence. We welcome the entry into force of the
Lisbon Treaty, which provides a framework for strengthening the EU’s capacities to
address common security challenges. Non-EU Allies make a significant contribution
to these efforts. For the strategic partnership between NATO and the EU, their fullest
involvement in these efforts is essential. NATO and the EU can and should play
complementary and mutually reinforcing roles in supporting international peace
and security. We are determined to make our contribution to create more favourable
circumstances through which we will:
• fully strengthen the strategic partnership with the EU, in the spirit of full
mutual openness, transparency, complementarity and respect for the autonomy and
institutional integrity of both organisations;
• enhance our practical cooperation in operations throughout the crisis
spectrum, from coordinated planning to mutual support in the field;
• broaden our political consultations to include all issues of common concern,
in order to share assessments and perspectives;
• cooperate more fully in capability development, to minimise duplication and
maximise costeffectiveness.
33. NATO-Russia cooperation is of strategic importance as it contributes to
creating a common space of peace, stability and security. NATO poses no threat to
Russia. On the contrary: we want to see a true strategic partnership between NATO
and Russia, and we will act accordingly, with the expectation of reciprocity from
Russia.
34. The NATO-Russia relationship is based upon the goals, principles and
commitments of the NATORussia Founding Act and the Rome Declaration, especially
regarding the respect of democratic principles and the sovereignty, independence
and territorial integrity of all states in the Euro-Atlantic area. Notwithstanding
differences on particular issues, we remain convinced that the security of NATO
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and Russia is intertwined and that a strong and constructive partnership based on
mutual confidence, transparency and predictability can best serve our security. We
are determined to:
• enhance the political consultations and practical cooperation with Russia
in areas of shared interests, including missile defence, counter-terrorism, counternarcotics, counterpiracy and the promotion of wider international security;
• use the full potential of the NATO-Russia Council for dialogue and joint
action with Russia.
35. The Euro-Atlantic Partnership Council and Partnership for Peace are
central to our vision of Europe whole, free and in peace. We are firmly committed
to the development of friendly and cooperative relations with all countries of the
Mediterranean, and we intend to further develop the Mediterranean Dialogue in the
coming years. We attach great importance to peace and stability in the Gulf region,
and we intend to strengthen our cooperation in the Istanbul Cooperation Initiative.
We will aim to:
• enhance consultations and practical military cooperation with our partners in
the Euro-Atlantic Partnership Council;
• continue and develop the partnerships with Ukraine and Georgia within the
NATO-Ukraine and NATO-Georgia Commissions, based on the NATO decision at
the Bucharest summit 2008, and taking into account the Euro-Atlantic orientation or
aspiration of each of the countries;
• facilitate the Euro-Atlantic integration of the Western Balkans, with the aim
to ensure lasting peace and stability based on democratic values, regional cooperation
and good neighbourly relations;
• deepen the cooperation with current members of the Mediterranean Dialogue
and be open to the inclusion in the Mediterranean Dialogue of other countries of the
region;
• develop a deeper security partnership with our Gulf partners and remain
ready to welcome new partners in the Istanbul Cooperation Initiative.
Reform and Transformation
36. Unique in history, NATO is a security Alliance that fields military forces
able to operate together in any environment; that can control operations anywhere
through its integrated military command structure; and that has at its disposal core
capabilities that few Allies could afford individually.
37. NATO must have sufficient resources – financial, military and human –
to carry out its missions, which are essential to the security of Alliance populations
and territory. Those resources must, however, be used in the most efficient and
effective way possible. We will:
• maximise the deployability of our forces, and their capacity to sustain
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operations in the field, including by undertaking focused efforts to meet NATO’s
usability targets;
• ensure the maximum coherence in defence planning, to reduce unnecessary
duplication, and to focus our capability development on modern requirements;
• develop and operate capabilities jointly, for reasons of cost-effectiveness and
as a manifestation of solidarity;
• preserve and strengthen the common capabilities, standards, structures and
funding that bind us together;
• engage in a process of continual reform, to streamline structures, improve
working methods and maximise efficiency.
An Alliance for the 21st Century
38. We, the political leaders of NATO, are determined to continue renewal
of our Alliance so that it is fit for purpose in addressing the 21st Century security
challenges. We are firmly committed to preserve its effectiveness as the globe’s
most successful political-military Alliance. Our Alliance thrives as a source of hope
because it is based on common values of individual liberty, democracy, human rights
and the rule of law, and because our common essential and enduring purpose is to
safeguard the freedom and security of its members. These values and objectives
are universal and perpetual, and we are determined to defend them through unity,
solidarity, strength and resolve.
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

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
următoarele luni ale anului 2012 au loc următoarele activităţi importante:
- Elaborarea şi finalizarea unor studii conform Planului de Cercetare;
- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de securitate şi
apărare;
- Actualizarea site-ului http://iss.ucdc.ro;
- Pregătirea numărului 2 (10)/2012 al revistei Univers Strategic.
Vă aşteptăm cu articole pe tematica revistei.
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