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Chiar dacă tipul de confl ict pe care îl desemnăm 
astăzi sub denumirea de război hibrid îşi are 
rădăcinile în istorie, totuşi, deplasarea treptată a 
centrului de greutate de pe mijloacele militare pe 
cele non-militare în proiectarea forţei a produs o 
diferenţă fundamentală în raport cu războiul de 
tip clasic, convenţional, impunând o aplecare 
mai atentă asupra armelor şi instrumentelor la 
care face apel, asupra metodelor de angajare a 
acestuia şi asupra forţelor de care uzează. 

Greu de anticipat şi, prin urmare, greu de 
prevenit, actualele confl icte hibride care au loc 
pe teritoriul Ucrainei, în Orientul Mijlociu şi în 
zonele adiacente necesită, implicit, o regândire şi 
o reconfi gurare radicală a ripostei, cu atât mai 
mult cu cât prelungirea lor în timp şi caracterul 
lor transfrontalier generează riscuri de securitate 
difi cil de gestionat, atât la nivel regional, cât şi la 
nivel global.

Prin urmare, vom proceda în cele ce urmează 
la o trecere în revistă a principalelor arme, 
instrumente şi modalităţi de ducere a războiului 
hibrid, prin comparaţie cu războiul de tip clasic, 
încercând totodată o identifi care a unor posibile 
metode şi mijloace viabile de contracarare a 
acţiunilor hibride.

RĂZBOI CLASIC vs. RĂZBOI HIBRID 
– O ABORDARE COMPARATIVĂ –

General-maior Ileana CHIRIŢĂ*

Abstract
The gradual shift of the center of gravity from the military to the non-military means into the 

military force projection has produced a fundamental difference between the current war and the 
conventional one. This article presents a comparative analysis on the classic and the hybrid war, with 
a focus on weapons, tools and methods of forces employment during the hybrid confl ict, taking into 
account some possible and viable retaliation means.

Keywords: hybrid war, coercive diplomacy, informational warfare, information operations, 
psychological operations, Special Forces, diversion groups, paramilitary forces, green on blue 
attacks, security culture.

Declaraţia de război vs. război nedeclarat, 
implicare în confl ict nerecunoscută 

În războiul clasic, forţele beligerante ţineau 
seama de anumite reguli, conform dreptului 
războiului, în vederea limitării efectelor confl ictu-
lui armat: declaraţia de război, respectarea unor 
convenţii internaţionale ce restricţionau tipurile de 
armament, metodele şi mijloacele de luptă folosite, 
respectarea armistiţiilor, protejarea populaţiei civile, 
neimplicate în confl ict, şi a bunurilor culturale etc. 

*General-maior Ileana CHIRIŢĂ este locţiitor al Directorului Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării.
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În antichitate, declaraţia de război era 
considerată un act de moralitate publică necesară, 
iar acest principiu s-a perpetuat până în istoria 
recentă. De pildă, potrivit Convenţiilor de la 
Haga, din 1899 şi 1907, încă în vigoare, starea 
de război este precedată, în mod necesar, fi e de o 
declaraţie de război, fi e de un ultimatum rezonabil, 
echivalent cu o declaraţie condiţionată de război, 
iar starea de război trebuie comunicată imediat 
şi statelor neutre. Din punct de vedere juridic, 
declararea războiului implică automat asumarea 
anumitor drepturi şi obligaţii de către toate părţile 
afl ate în confl ict: mai exact, odată cu declaraţia de 
război, intră în vigoare normele dreptului umanitar 
internaţional, cunoscut şi sub numele de dreptul 
confl ictelor armate sau dreptul războiului. 

Spre deosebire de războiul convenţional, în 
confl ictul hibrid agresorul nu mai face, în mod 
deschis, ofi cial, o declaraţie de război, nu mai 
dă un ultimatum şi nici nu-şi mai asumă explicit 
componenta militară a acţiunilor sale, deşi uzează 
de ea. Altfel spus, războiul hibrid este un război 
prin terţi. 

Pe de altă parte, dacă în războiul de tip clasic 
exista o precumpănire indiscutabilă a utilizării 

forţelor regulate şi a armamentului convenţional 
în raport cu forţele şi cu armele neconvenţionale, 
războiul hibrid produce o inversare a acestui 
raport şi, în plus, nu mai respectă nicio regulă 
dintre cele cunoscute. Acest aspect îi conferă, 
de altfel, caracterul insidios, ascuns, greu de 
anticipat şi de contracarat. În acest fel, entitatea 
agresoare (statală sau non-statală) reuşeşte să îşi 
proiecteze puterea în afara propriilor graniţe sau 
în afara ariei teritoriale pe care o controlează, să 
compenseze defi citul de înzestrare militară în 
comparaţie cu entitatea agresată, sau, eventual, 
să-şi atingă un obiectiv geopolitic difi cil de 
obţinut pe cale diplomatică. 

În pofi da faptului că agresorul se implică 
în război cu trupe (cel mai adesea neregulate, 
precum grupările paramilitare, grupurile de 
destabilizare, grupurile de diversiune, agenţi) 
sau oferind sprijin politic şi logistic uneia dintre 
părţile beligerante, totuşi, centrul de greutate 
în ansamblul modalităţilor şi mijloacelor de 
proiectare a forţei pare să se fi  mutat către 
mijloacele politice, economice, informaţionale, 
umanitare şi către alte măsuri non-militare. 
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În combinaţia complexă de mijloace de tip hard 
power (acţiuni militare propriu-zise) şi soft power 
(presiuni politice, economice, sabotaj, acţiuni 
subversive în plan socio-cultural şi imagologic, 
mai exact tot ce înţelegem astăzi prin sintagma 
diplomaţie coercitivă), la care face apel războiul 
hibrid, mijloacele de tip soft power avansează în 
planul întâi, fi ind mai uşor de utilizat, cu costuri 
considerabil mai mici şi, în plus, benefi ciind de 
avantajul lipsei unei legislaţii internaţionale care 
să îşi poată exercita acţiunile coercitive asupra 
lor (spre deosebire de acţiunile militare directe, 
condamnabile nu numai moral, ci şi în baza unui 
consistent pachet de legi  internaţionale). 

Prin urmare, războiul hibrid ne aduce în 
postura de „spectatori” la modul cum are loc 
ştergerea, sau cel puţin estomparea, graniţelor 
dintre starea convenţională de război şi cea 
convenţională de pace, sau trecerea de la 
stadiul de violenţă organizată la stadiul de 
infl uenţare ostilă.

Ostilităţi militare deschise vs. atacuri 
subversive 

În raport cu ofensiva militară pe câmpul de 
luptă, ce reprezenta modalitatea predilectă de 
angajare a forţei în războiul clasic, entitatea 

agresoare în războiul hibrid conferă o mai mare 
pondere, în economia acţiunilor sale, atacurilor 
subversive, urmărind prin aceasta facilitarea 
atingerii scopurilor sale militare, politice şi 
geopolitice prin provocarea imploziei statului 
agresat. Gama complexă a acţiunilor subversive 
include orice act de destabilizare a scenei politice 
a statului agresat, prin alimentarea forţelor de 
opoziţie, în special a celor radicale, precum şi a 
mişcărilor sociale antiguvernamentale. Agresorul 
urmăreşte să speculeze astfel, în interes propriu, 
nesupunerea civică sau protestele minoritarilor 
din statul ţintă – fi e că este vorba de minorităţi 
etnice sau de minorităţi religioase – ca factor de 
tensiune socială şi de destabilizare. Actualele 
confl icte din Orientul Mijlociu şi din Africa de 
Nord au un pronunţat caracter interconfesional, 
însă motivaţia lor este de natură geopolitică, 
în aceste confl icte fi ind implicate şi state terţe 
din zonă, între care există o concurenţă pentru 
creşterea profi lului regional. Tocmai de aceea le-a 
fost  atât de difi cil ideologilor să acorde acestor 
confl icte o denumire adecvată, numindu-le, în 
cele din urmă, cu termenul de confl icte civile. De 
asemenea, alimentarea artifi cială a separatismului 
pe criterii etnice în provinciile georgiene Abhazia 
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şi Osetia de Sud, în Autoproclamata Republică 
Transnistreană – în fapt, parte componentă a 
Republicii Moldova – sau în regiunile ucrainene 
Doneţk şi Lugansk, are drept obiectiv primordial 
slăbirea acestor state prin fragmentare sau 
prin aşa-numitele confl icte îngheţate (actualul 
confl ict din Ucraina putând evolua către un astfel 
de scenariu), confl icte prelungite pe termen 
nedeterminat sau confl icte latente cu potenţial de 
a fi  oricând reactivate, statul afectat neacceptând 
pierderile teritoriale. 

Ţinta geopolitică a fost, cum este lesne de 
înţeles, blocarea sine die a aderării Georgiei, 
Republicii Moldova şi Ucrainei la Alianţa Nord-
Atlantică sau la Uniunea Europeană. De altfel, 
în pofi da negării permanente a oricărei implicări 
(militare şi non-militare) a Federaţiei Ruse în  
actualul confl ict de pe teritoriul Ucrainei, însuşi 
preşedintele rus, Vladimir Putin, afi rma faptul 
că acest confl ict reprezintă efectul exacerbării 
tensiunilor geopolitice dintre Federaţia Rusă şi 
Alianţa Nord-Atlantică: „Nu aveam nicio garanţie 
că Ucraina nu va deveni mâine parte a NATO. 
(…) În aceste condiţii, noi nu puteam proceda 
altfel [anexarea peninsulei Crimeea - n.n.], 
când un teritoriu cu o populaţie preponderent de 
origine rusă risca să ajungă într-o alianţă militară 
internaţională, deşi locuitorii Crimeii voiau să fi e 
în componenţa Rusiei” 1. 

Prin urmare, pentru a compensa defi citul 
de armament convenţional în raport cu NATO, 
Rusia a recurs la vaste ofensive propagandistice, 
nemaiîntâlnite din perioada Războiului Rece, 
îndreptate împotriva Occidentului democratic. 
Ţintele prioritare au fost spaţiul ex-sovietic şi 
fosta Europă comunistă. Unul dintre cele mai 
elocvente exemple îl reprezintă retorica agresivă, 
contestatară, a unor ofi ciali de la Moscova 
la adresa unor demersuri politice întreprinse 
în spaţiul european şi contrare intereselor 
geopolitice ale Moscovei: de exemplu, declaraţia 
ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, 
făcută de la tribuna Conferinţei de Securitate 
de la München (în februarie 2015), cu privire la 
faptul că „reunifi carea Germaniei s-a făcut fără 
niciun referendum”, precum şi demersul iniţiat 
recent de Moscova, de „verifi care a legalităţii 
recunoaşterii independenţei republicilor baltice 
de către Consiliul de Stat al URSS, în 1991”, 
care nu urmăresc să destrame Germania sau să 
anexeze statele baltice, ci să conteste noua ordine 
geopolitică instituită după încheierea Războiului 
Rece, delegitimând astfel tot ceea ce s-a petrecut 
după prăbuşirea URSS şi conferind, în schimb, 
legitimitate procesului de anexare a Crimeii.  

În cazul Ucrainei, acţiunile subversive au uzat, 
în paralel, de elementul etnic şi de cel religios, 
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în sensul că Biserica Ortodoxă a Ucrainei, 
subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse 
şi Patriarhiei Moscovei, singura Biserică 
canonică a statului2, cu eparhii pe întreg teritoriul 
ţării, a derulat ample acţiuni de propagandă în 
favoarea intereselor politice ale Federaţiei Ruse, 
speculând lipsa de unitate spirituală şi culturală 
a poporului ucrainean. Atacurile sale împotriva 
Bisericii Greco-Catolice Ucrainene3 (cu sediul 
la Lvov, în vestul ţării, şi cu infl uenţă asupra 
vieţii culturale şi politice din zona cu populaţie 
de orientare pro-europeană şi din diaspora) au 
arătat o implicare politică explicită, consonantă 
cu declaraţiile publice anti-occidentale ale 
preşedintelui rus, Vladimir Putin: „Vreau să fi e 
clar şi sincer: menţineam un dialog cu partenerii 
noştri – cu europenii şi cu americanii – folosind 
doar instrumente diplomatice şi paşnice. Însă, la 
încercările noastre de a continua acest dialog, ei 
ne-au răspuns prin susţinerea unei lovituri de stat 
anticonstituţionale în Ucraina”4. 

Poate nu este lipsit de interes să spunem 
că, în discursul anti-occidental al patriarhului 
Kiril I al Bisericii Ortodoxe Ruse, era blamat 
„acordul tacit al Occidentului faţă de genocidul 
creştinilor din Orientul Mijlociu”. De asemenea, 
mitropolitul Ilarion, conducător al Direcţiei de 
Relaţii Externe din cadrul Bisericii Ortodoxe 
Ruse, denunţa consecinţele nefaste ale implicării 
statelor occidentale în Orientul Mijlociu: 
„Standardele duble sunt caracteristice pentru 
acţiunile ţărilor occidentale. Acestea proclamă 
idealurile democraţiei şi, în numele acestor 
idealuri, puterile occidentale se amestecă în 
situaţia ţărilor din Orientul Mijlociu, răsturnând 
regimurile existente acolo, dar, după aceea, 
nimeni nu mai are grijă de ceea ce se va întâmpla 
mai departe, de soarta creştinilor din aceste ţări”5.

Implicarea Bisericii în viaţa politică din 
statele din vecinătatea noastră arată, cât se poate 
de clar, faptul că instituţia ecleziastică a devenit 
un instrument important de propagandă 
politică, pus adeseori în slujba unor actori 
externi, armă nevăzută dar efi cientă în atacurile 
subversive. Conul de umbră în care se desfăşoară 
acestea, disimulând total implicarea externă, 

ridică un mare semn de întrebare asupra cauzelor 
endogene ale confl ictului din Ucraina şi asupra 
lipsei de legătură între marile focare de confl ict 
existente în prezent în Europa şi în Asia.

Aşa cum subliniază foarte corect cunoscutul 
sociolog şi politolog Dan Dungaciu, „în războiul 
hibrid, esenţiale nu sunt doar slăbiciunile militare, 
ci mai ales cele societale, adică cele non-militare, 
pe care cel care generează agresiunea încearcă 
să le fructifi ce: tensiuni etnice, instituţii slabe 
şi corupte, dependenţă economică/energetică 
etc. (…) Stat slab înseamnă stat fără instituţii 
puternice, cu cetăţeni dezangajaţi faţă de stat sau 
chiar ostili lui, dependent economic de potenţiali 
inamici, măcinat de corupţie, deci uşor de infi ltrat 
la nivelul deciziei strategice”6. Am mai adăuga 
la aceste vulnerabilităţi şi lipsa sau estomparea 
(prin diverse acţiuni de deznaţionalizare) a 
unităţii unui popor în plan identitar, adică sub 
aspectul apartenenţei socio-culturale, spirituale, 
consfi nţite istoric, la aceeaşi comunitate etnică, 
fapt care să îi asigure unitatea de acţiune în baza 
unui set comun de valori naţionale. 

În plus, prelungirea previzibilă a confl ictului 
din Ucraina (ca urmare a subminării procesului 
de pace prin nerespectarea Acordului de încetare 
a focului şi prin infl exibilitatea părţilor implicate 
în negocierile de pace) favorizează anumiţi 
actori geopolitici, întrucât provoacă o serie de 
consecinţe, în lanţ, ce nu aduc nimic bun Ucrainei: 
o slăbire economică tot mai accentuată a statului, 
scăderea tot mai severă a nivelului de trai al 
populaţiei, accentuarea disensiunilor interetnice şi 
a nemulţumirilor sociale, ce alimentează tendinţa 
de revoltă şi produc instabilitatea regimului 
politic central. Tot de acţiuni subversive este 
vorba şi aici.

Presa de război vs. războiul informaţional
Războaiele care au avut loc de-a lungul 

istoriei moderne au dovedit îndeajuns faptul 
că presa de război este diferită de cea publicată în 
vremuri de pace. Ca trăsături defi nitorii, aceasta 
se distinge prin faptul că este supusă unei severe 
cenzuri, având totodată o obiectivitate relativă, 
puternic alterată de dezinformare. 
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Faptul nu trebuie să surprindă, întrucât 
substratul cauzal este subordonat, în esenţă, unui 
scop pozitiv: statul care emite presa respectivă 
urmăreşte să nu îşi creeze, de unul singur, 
vulnerabilităţi, oferind adversarului informaţii 
care ar putea fi  speculate de acesta în defavoarea 
sa; de asemenea, autorităţile de stat trebuie să 
aibă în vedere atenuarea la maxim a tensiunilor 
sociale, inerente în perioade de confl ict; cu alte 
cuvinte, presa dobândeşte o importanţă majoră în 
gestionarea psihologiei maselor în momente de 
criză şi confl ict. 

Pornind de la această ultimă trăsătură 
a presei, războiul hibrid răstoarnă din nou 
tiparele cunoscute, transformând mass-media 
în instrument de manipulare a opiniei publice, 
în scopul destabilizării statului-ţintă. Este vorba 
aici despre întregul complex de acţiuni din 
categoria aşa-numitelor operaţii informaţionale: 
propaganda, manipularea, dezinformarea, intoxi-
carea, inducerea în eroare sunt doar cele mai 
cunoscute dintre acestea. 

Aşa cum spune foarte bine Dan Dungaciu, 
„presa joacă un rol în orice tip de război, dar 
într-un război hibrid, nedeclarat, rolul ei este 
şi mai semnifi cativ. (…) În sociologie, există o 
teorie despre efectele mass-media în termeni 
de injecţie: imediat ce se constată o problemă 

(o „boală”), se injectează o campanie media şi 
opiniile cetăţenilor sunt modifi cate radical”7.

Armă cu efecte subversive, insidioase, o 
campanie informaţională ostilă, orchestrată 
inteligent, poate garanta agresorului succese 
mai rapide decât o campanie militară, iar asta, 
adeseori, la adăpostul anonimatului dat de 
pseudonimele sub care semnează hacker-ul, 
agentul sau jurnalistul, ori de o identitate obscură 
a unei publicaţii sau a unui trust de presă, în 
legătură cu care nu se cunoaşte nici cine este 
fi nanţatorul, nici ce interese îi animă activitatea.

În plus faţă de operaţiile informaţionale, 
ceea ce înţelegem astăzi prin conceptul de război 
informaţional include şi afectarea fi zică a emisiei: 
transmisiile de televiziune şi de radio ale statului-
ţintă pot fi  supuse bruiajului, reţelele informatice 
pot fi  blocate, informaţiile pot fi  accesate ilegal, 
distruse sau alterate, tranzacţiile online pot fi , 
la rândul lor, blocate sau perturbate. Sabotajul 
informaţional incumbă numeroase forme de 
manifestare despre care nu este momentul 
potrivit să oferim detalii: există o întreagă 
literatură pe această temă. Cert este faptul că, 
în actuala eră informaţională, informaţia devine 
o armă valoroasă, ce poate ajuta agresorul în 
mod decisiv la impunerea voinţei proprii într-un 
confl ict. Accesul la informaţii a devenit o armă 
cu două tăişuri, odată cu apariţia Internetului. 
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Posibilităţile de a cunoaşte au crescut exponenţial. 
Internetul facilitează promovarea mesajelor, dar, 
totodată, oferă şi multiple posibilităţi de mascare 
a atacurilor, micşorează distanţele dintre indivizi, 
dintre civilizaţii, dintre oameni, dintre agresor şi 
ţintă, eludând, în plus, sancţiunile, ca urmare a 
carenţelor legislative în domeniu.

Este difi cil să înţelegem conceptul de război 
hibrid făcând abstracţie de rolul pe care îl joacă, în 
cadrul acestuia, acţiunile de război informaţional, 
adică întregul set de acţiuni desfăşurate în 
timp de criză sau război, îndreptate împotriva 
informaţiilor sau a sistemelor informaţionale ale 
adversarului, în paralel cu protejarea propriilor 
informaţii şi sisteme informaţionale, cu scopul 
infl uenţării unor decizii ale adversarului sau 
îndeplinirii unor obiective politice. O informaţie 
oportună, folosită cu maximă abilitate, poate oferi 
superioritate informaţională şi, implicit, avantaje 
în plan tactic. Acelaşi rezultat îl poate avea 
blocarea accesului adversarului la o informaţie 
de importanţă critică. 

Războiul hibrid se duce tot mai mult pe 
planul inteligenţei şi al psihicului, şi mai puţin pe 
câmpul de luptă. Forţa brută, limitată, este tot mai 
adesea surclasată de forţa „armelor intelligente” – 
pentru a face un joc de cuvinte. De aceea, în cadrul 

acestui tip de confl ict, războiul informaţional 
devine o modalitate indispensabilă de angajare a 
forţei, utilizată cu predilecţie în confl ictul hibrid, 
în economia căruia are o pondere mai mare decât 
alte modalităţi de atac.

De această dată, importanţa covârşitoare 
nu o mai are forţa militară brută (tradusă în 
numărul militarilor, în categoriile şi cantitatea 
de armament şi tehnică militară), ci informaţia, 
manipularea opiniei publice, spionajul, 
diversiunea, experienţa comandanţilor şi psihicul 
luptătorilor (în fapt, operaţiile informaţionale 
fi ind strâns interconectate cu operaţiile 
psihologice). Realitatea poate fi  redefi nită/
modifi cată prin schimbarea stării de spirit a 
militarilor şi prin alterarea opiniilor populaţiei 
civile, acestea, la rândul lor, putând schimba 
soarta confl ictului. Nu mai este un secret faptul 
că sentimentele, atitudinile şi comportamentele 
indivizilor pot fi  induse sau fabricate: totul 
depinde de abilitatea de care dispune agresorul în 
planul managementului percepţiilor. Mass-media 
transformate în instrument de acţiune al războiului 
hibrid reprezintă un vector deosebit de efi cient de 
proiectare a forţei prin operaţii informaţionale: 
propagandă, dezinformare, manipulare. Iată doar 
câteva dintre armele pe care un segment extrem 
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de mic al societăţii are abilitatea de a le detecta şi 
de a le respinge. Prin controlul mass-media se pot 
manipula cetăţenii unui stat, astfel încât atitudinea 
acestora faţă de autorităţile statului, faţă de o 
decizie politică sau faţă de o acţiune militară să 
devină favorabilă manipulatorului. Aproape că 
nu se poate imagina o acţiune subversivă în afara 
operaţiilor informaţionale. 

În societatea în care trăim, o societate a 
Internetului şi a reţelelor de socializare, în 
care o mare parte a informaţiilor sunt stocate 

importanţă la fel de mare, precum avea, în 
strategia şi în tactica militară clasică, dominarea 
spaţiului aerian sau controlarea unui teritoriu. 

Este deja o realitate faptul că războiul 
informaţional joacă un rol determinant în viaţa 
politică, economică şi militară a oricărui stat, 
atât pe timpul unui confl ict deschis, cât şi pe 
timp de pace. Suntem astăzi martorii includerii 
unor domenii precum relaţiile publice, activitatea 
de informaţii, tehnologia informaţiilor şi 
comunicaţiile într-o strategie de proiectare ostilă 

a forţei. Prin urmare, nu este exagerat să avem în 
vedere ca acest aspect să constituie un punct de 
plecare în direcţia unei preocupări permanente, 
la nivel naţional. Ne referim aici la necesitatea 
adoptării, la nivel naţional, a unor decizii pe 
această temă în domeniul politic, economic, 
militar şi juridic.

Diplomaţia coercitivă
În termeni generali, conceptului de diplomaţie 

coercitivă îi este circumscrisă întreaga gamă 
de presiuni non-militare exercitate, în relaţiile 
internaţionale, de regulă, la adresa unui stat sau 
a unei entităţi considerate agresoare (companie, 
organizaţie sau grupare teroristă etc.), pentru a 
îl/o determina să renunţe la acţiunile ostile pe 
care le derulează. Aşadar, diplomaţia coercitivă 
este necesară atunci când relaţiile diplomatice 
propriu-zise încetează să fi e efi ciente, atunci 

pe suport electronic, rezilienţa şi viabilitatea 
sistemului de securitate naţională nu pot fi  
concepute fără a lua în considerare operaţiile 
informaţionale şi managementul percepţiilor, 
sistemele informaţionale şi modul de exploatare 
a informaţiei (accesul la informaţie, colectarea, 
protecţia, managementul şi diseminarea 
acesteia), deoarece confl ictul hibrid tinde să 
deplaseze centrul de greutate al acţiunilor dinspre 
dimensiunea materială spre cea informaţională.

Prin modalităţile de agresiune subsumate 
războiului informaţional, confl ictul hibrid 
vizează structuri ale domeniului politic, 
economic, social sau militar, nu numai cu 
scopul de a le distruge sau paraliza, dar, mai 
ales pentru a infl uenţa procesele decizionale 
la nivelul cel mai înalt. Prin urmare, pentru 
satisfacerea intereselor de securitate naţională, 
dominarea spectrului de informaţii are o 
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când evoluţia situaţiei de securitate nu pare să 
mai dea nicio şansă negocierilor. Scopul său ar 
fi  unul pozitiv, şi anume, acela de a-l constrânge 
pe agresor sau de a-i descuraja acţiunile, 
preîntâmpinând astfel declanşarea unui confl ict 
militar. Din această categorie fac parte sancţiunile 
adoptate de un stat, de un grup de state sau chiar de 
comunitatea internaţională la adresa altui stat sau 
a unei entităţi ce desfăşoară acţiuni ostile. Câteva 
exemple revelatoare în acest sens ar fi  regimul 
de sancţiuni impuse, de-a lungul timpului, Coreii 
de Nord, Irakului, Iranului sau aripii militare a 
organizaţiei libaneze Hezbollah.

În cazul războiului hibrid, acţiunile de 
diplomaţie coercitivă sunt puse de însăşi entitatea 
agresoare în slujba atingerii mai rapide şi cu 
mai puţine resurse a unor obiective politice sau 
geopolitice, cu evitarea unui confl ict militar sau 
în paralel cu acesta. Presiunile, fi e ele politice, 
economice sau de altă natură, pot îmbrăca, în acest 
caz, forme variate, fi ind adeseori sinonime cu 
şantajul8, cu blocada economică, cu manipularea 
pieţelor internaţionale ale resurselor9, cu blocarea 
funcţionalităţii organizaţiilor internaţionale de 
securitate şi cu forţarea, în acest fel, a adoptării 
marilor hotărâri la nivelul unor grupuri de 
infl uenţă sau în formate bilaterale, între agresor 
şi state terţe, neimplicate direct în confl ict sau cu 
rol de mediator. 

De asemenea, diplomaţia coercitivă poate 
include orice act de presiune non-militară, în 
măsură să obstrucţioneze adversarul în alte zone 
de interes strategic, pe mai multe planuri, fără ca 
aceste planuri să interfereze direct cu interesele 
agresorului. Şantajul şi pierderile economice 
asociate lui sau afectarea intereselor adversarului 
prin mijloace de tipul soft power reprezintă astfel 
un cost indirect al orientării politice divergente 
a acestuia în raport cu interesele agresorului: 
agresorul alege să îşi atace sau să îşi intimideze 
adversarul în orice zonă de interes major a acestuia.

Acţiunile de lobby 
În strânsă conexiune cu diplomaţia 

coercitivă, acţiunile de lobby desfăşurate prin 
intermediul grupurilor de infl uenţă sau al 
grupurilor de presiune sunt extrem de energice 

în anumite medii politico-diplomatice, nefi ind 
complet străine de acţiunile de şantaj sau de 
cele de manipulare. Sunt cunoscute diverse 
cazuri de minorităţi etnice numeroase, care, 
fi ind bine reprezentate în Parlamentul unor state 
occidentale democratice, exercită presiuni asupra 
forţelor de guvernământ în vederea adoptării 
sau blocării unor decizii politice favorabile, 
respectiv defavorabile, statului de provenienţă 
al acestei minorităţi, în caz contrar sancţionând 
clasa politică de la conducerea statului de adopţie 
printr-un vot negativ în alegerile prezidenţiale 
sau parlamentare. Astfel, pe fondul tensiunilor 
geopolitice deja tradiţionale dintre Iran şi Israel, 
ani de-a rândul evreii din Congresul american au 
blocat politicile referitoare la eventuale negocieri 
între SUA şi Iran pe marginea programului 
nuclear iranian, din dorinţa de a preîntâmpina 
ridicarea sancţiunilor internaţionale la adresa 
Teheranului şi continuarea dezvoltării sectorului 
nuclear iranian. La fel de bine sunt cunoscute 
cazurile unor companii economice din sectoarele 
strategice, ai căror reprezentanţi au conexiuni în 
mediul politic şi caută să obţină varii contracte 
în condiţii mai avantajoase, în schimbul fi nanţării 
unor campanii electorale, de pildă. Sau cazurile 
în care foşti înalţi demnitari ai unui stat ajung 
să devină intermediari între statul de origine şi 
mari companii economice străine (uneori chiar 
companii supuse unor sancţiuni internaţionale), 
spre a masca o cooperare subterană foarte 
susţinută, între două state care, ofi cial, apără 
principii şi valori politice total diferite. Nu mai 
este un secret pentru nimeni faptul că fostul 
cancelar german, Gerhard Schröder, este de 
mulţi ani consilierul de imagine al directorului 
gigantului energetic rus Gazprom şi factor de 
infl uenţă pentru obţinerea, de către Germania, 
a unor avantaje în plan energetic, în anii în care 
Rusia recurgea la şantajul energetic al Ucrainei, 
în mai multe episoade (martie 2005, ianuarie 
2006, martie 2008, ianuarie 2009), în perioada 
preşedinţiei Iuşcenko, afectând astfel, în bună 
măsură, statele europene care se alimentau cu 
gaze ruseşti transportate prin conducte care 
tranzitau Ucraina. Era, de altfel, perioada în care 
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construirea gazoductului North Stream, care leagă 
direct Rusia de Germania, prin Marea Baltică, 
evitând tranzitarea Ucrainei sau a Republicii 
Belarus, cunoştea o accelerare semnifi cativă. De 
asemenea, criza actuală din Ucraina a transformat 
întreaga comunitate internaţională în spectator 
la un joc diplomatic abil al Federaţiei Ruse, 
care a negociat în format bilateral cu anumite 
state membre ale Uniunii Europene, reuşind să 
infl uenţeze procesul decizional la nivelul blocului 
comunitar, astfel încât sancţiunile adoptate 
de Uniunea Europeană la adresa Moscovei 
au fost, poate, mai blânde decât s-ar fi  aşteptat 
comunitatea internaţională. 

Confl ictul de tip hibrid include astfel de 
grupuri de lobby, în special în condiţii geopolitice 
tensionate sau în caz de confl ict, atunci când ţara/
entitatea agresoare urmăreşte să îşi proiecteze 
forţa prin intermediul unor terţi, spre a-şi disimula 
propria culpabilitate, pentru a eluda anumite legi 
sau pentru a preîntâmpina anumite sancţiuni. 

Mijloace de luptă convenţionale şi forţe 
militare regulate vs. mijloace de luptă şi forţe 
militare neconvenţionale

Toate modalităţile de proiectare a forţei 
enumerate până acum pot fi  utilizate, fi reşte, în 
paralel cu acţiunile militare, însă orice acţiune 
militară subsumată confl ictului hibrid aduce în 
prim-plan nu mijloace de luptă convenţionale 
şi forţe regulate, ci unele neconvenţionale, 
precum acţiunile sub acoperire, lupta prin agenţi, 
prin forţe speciale, trupe de gherilă, trupe de 
partizani, grupări paramilitare sau grupuri de 
diversiune (spre exemplu, militarii în uniforme 
fără însemne naţionale sau militanţi ai unor 
organizaţii teroriste infi ltraţi în rândurile forţelor 
de securitate ale unor state, postură din care 
iniţiază atacuri fratricide, aşa-numitele atacuri 
„green on blue” sau atacuri din interior, ce 
scad dramatic, de câţiva ani încoace, efi cienţa 
structurilor de securitate din Irak şi Afganistan). 
Aceşti executanţi pot desfăşura acţiuni pe care 
un stat nu şi le-ar putea asuma ofi cial, obligat 
fi ind să respecte convenţiile de la Geneva şi de la 
Haga privind forţele terestre, fo losirea armamen-
tului şi tratamentul populaţiei ne com batante. 

Prin urmare, statul care duce un război hibrid se 
foloseşte de astfel de forţe şi acţiuni, însă neagă 
categoric orice implicare a sa în luptă şi rolul său 
de fi nanţator sau de coordonator al acestora.

Dacă în confl ictul militar clasic lucrurile erau 
clare, ostilităţile fi ind declarate ofi cial, iar trupele 
regulate desfăşurând, cu predilecţie, acţiuni 
convenţionale, în cazul războiului hibrid se 
produc anexări tacite de teritorii străine, infi ltrări 
ale unor militari fără însemne ale armatelor 
naţionale, acţiuni subversive şi presiuni non-
militare variate, dintre care multe nu cad sub 
incidenţa niciunei legi, dat fi ind caracterul 
lor de noutate. Toate acestea, însumate, oferă 
agresorului un avantaj în raport cu entitatea ţintă, 
un avantaj greu de compensat sau de contracarat. 

Prin urmare, confl ictul de tip hibrid aduce 
entitatea-ţintă în situaţia, extrem de difi cilă, de 
surprindere strategică, fără a şti exact cine este 
agresorul, cu ce mijloace luptă acesta şi pe câte 
planuri; totodată, el este în situaţia de a nu şti 
care sunt modalităţile optime de contracarare a 
agresiunii. 

Modalităţi de contracarare a războiului hibrid
Dincolo de toată această analiză, rămâne 

deschisă o întrebare esenţială: Până unde se poate 
extinde acest război şi în ce măsură poate fi  el 
stopat cu adevărat, de vreme ce însăşi diplomaţia 
a devenit una dintre armele sale? La această 
întrebare politicienii şi militarii vor fi  nevoiţi să 
găsească un răspuns adecvat – înţelegând prin 
aceasta un răspuns care să dea o şansă păcii, 
astfel încât să nu poată fi  acuzaţi – de posteritate 
şi, până atunci, de contemporani şi, de ce nu, de 
propria conştiinţă – că au fost depăşiţi de istorie.

Prin urmare, problema cea mai spinoasă a 
momentului este identifi carea celor mai efi ciente 
modalităţi afl ate la îndemâna unui stat de a se 
apăra pe timpul derulării unui confl ict hibrid.  
În condiţiile în care unele dintre statele implicate 
în astfel de confl icte sunt şi puteri nucleare, un 
război convenţional nu este o so luţie. În plus, 
aşa cum este lesne de înţeles, statul agresat nu 
se poate apăra cu forţe de artilerie împotriva 
şantajului economic, a acţiunilor de lobby sau a 
unei campanii mediatice ostile. De exemplu, în 
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urma numeroaselor episoade ale crizei energetice 
declanşate de sistarea exportului de gaze naturale 
din Federaţia Rusă către Ucraina, criză ce a afectat 
şi numeroase state NATO, printre priorităţile 
strategice de pe agenda Alianţei a fost introdusă 
şi problematica securităţii energetice, punându-
se chiar problema activării Articolului 5, referitor 
la securitatea colectivă. Cu toate acestea, nu s-a 
operaţionalizat această solicitare, considerată 
inadecvată, fapt ce dovedeşte că alianţele de 
securitate nu dispun totdeauna de rezilienţă la 
şocurile induse de agresiunile de tip hibrid. 

Cea mai mare difi cultate pe care o generează 
confl ictul hibrid este utilizarea simultană de 
către agresor a acţiunilor de tip soft power şi a 
celor de tip hard power, acestea din urmă fi ind, 
aşa cum am spus, nerecunoscute ofi cial de către 
agresor. Astfel, într-un confl ict hibrid, agresorul 
poate recurge, în paralel, la creşterea preţurilor 
la resurse sau la blocarea accesului la resurse, la 
sprijinul extern acordat forţelor de opoziţie şi la 

alimentarea separatismului pe criterii etnice sau 
religioase, concomitent cu infi ltrarea în teritoriul 
statului agresat a unor trupe neconvenţionale, 
fără însemne militare, care să poarte o luptă 
prelungită cu forţele guvernamentale, în vederea 
slăbirii statului şi forţării acestuia să adopte 
condiţiile economice dure impuse de agresorul ce 
nu-şi recunoaşte implicarea în confl ictul militar.

Aşadar, am fi  tentaţi să spunem că războiul 
hibrid necesită un răspuns hibrid. Ceea ce 
se întâmplă în prezent în principalele zone 
fi erbinţi ale globului şi, în general, gama largă 
de metode şi mijloace de care uzează războiul 
hibrid reprezintă o preocupare majoră la nivel 
guvernamental şi al serviciilor de informaţii, ce 
ar trebui să determine statele să-şi confi gureze, în 
regim de maximă urgenţă, strategiile naţionale de 
securitate, căutând o adaptare cât mai efi cientă la 
noile realităţi impuse de acest tip de confl ict.

Principala armă de care s-a folosit, până 
în prezent, Occidentul pentru contracararea 
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agresiunilor hibride a fost reprezentată de sanc-
ţiunile economice, însă acestea nu au fost 
în măsură să reducă semnifi cativ ostilitatea 
agresorilor. Este uşor să vorbim despre nevoia 
valorifi cării la maximum a procesului politico-
diplomatic în reglementarea diferendelor, 
mergând, in extremis, până la izolarea agresorului 
pe plan internaţional, cu apărarea – fără concesii – 
a legislaţiei internaţionale. Cu toate acestea, 
actuala globalizare a economiei şi relaţiile de 
strânsă interdependenţă dintre state au dovedit 
îndeajuns cât de greu se poate obţine un consens 
între state privind izolarea agresorului (sau cât 
de relativ este acest consens!), la fel de bine 
cum au dovedit cât de limitată poate fi  efi cienţa 
demersurilor politice în contracararea agresiunilor 
de tip hibrid.

Din perspectiva noastră, având în vedere 
estomparea tot mai severă a liniei de demarcaţie 
între starea de pace şi cea de confl ict, indusă de 
mijloacele de tip hibrid utilizate în proiectarea 
forţei, la care recurge agresorul, printre mijloacele 
de contracarare a agresiunilor de această natură 
trebuie să se regăsească, cu predilecţie, acelea 
ce ţin de domeniul prevenţiei agresiunilor, 

care să devină complementare mijloacelor de 
acţiune reactive (precum sancţiunile aplicate 
agresorului). Dintre acestea menţionăm câteva 
în fi nalul acestei scurte analize, în speranţa că 
ar putea constitui eventuale repere sau chiar un 
punct de plecare pentru un demers mai amplu pe 
această linie. Împreună cu acţiunile de tip hard 
power necesare asigurării securităţii naţionale, 
ele desemnează termenul general de securitate, 
ce se extinde, aşa cum am văzut, înglobând tot 
mai multe aspecte non-militare, mai volatile şi 
mai difi cil de gestionat. 

Aceste mijloace sunt cele care asigură, în 
fapt, baza procesului de rezilienţă a unui stat în 
faţa unor agresiuni de tip hibrid, printre cele mai 
importante regăsindu-se: 

• protecţia resurselor strategice şi a activelor 
strategice, atât în sensul menţinerii acestora 
sub controlul statului, cât şi în sensul 
utilizării judicioase a acestora (mai exact, 
creşterea efi cienţei consumului), în vederea 
apărării intereselor naţionale şi prevenirii 
acţiunilor de diplomaţie coercitivă;

• protecţia infrastructurii critice, cu scopul 
primordial de prevenire a actelor de sabotaj 
şi de spionaj;
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• evitarea dependenţei faţă de un singur 
furnizor, în special atunci când este vorba 
de importul de resurse strategice;

• combaterea severă a corupţiei şi a 
criminalităţii organizate, la toate nivelurile 
aparatului de stat, cu efect direct asupra 
scăderii efi cienţei acţiunilor subversive şi 
a acţiunilor de lobby sau asupra infi ltrării 
agenţilor cu interese ostile;

• remedierea carenţelor legislative (astfel 
încât agresiunile hibride să poată fi  
combătute – ne referim aici, în special, 
la agresiunile cibernetice), în paralel cu 
simplifi carea procedurilor de aplicare a 
legii;

• iniţierea şi derularea permanentă a unei 
bune comunicări între autorităţile statului şi 
societatea civilă, de natură să preîntâmpine 
sau să dezamorseze eventuale tensiuni 
interetnice sau interreligioase, care, în caz 
contrar, ar asigura front liber de acţiune 
unor grupuri de infl uenţă şi altor agenţi de 
destabilizare;

• consolidarea culturii de securitate atât la 
nivelul autorităţilor statului, cât şi la nivelul 
populaţiei, cu referire la toate măsurile 
ce presupun evitarea riscurilor precum 
atacurile subversive, spionajul, sabotajul, 
dar şi la responsabilitatea fi ecăruia 
dintre noi în ceea ce priveşte preluarea, 

folosirea şi partajarea informaţiei, pentru 
preîntâmpinarea atacurilor mediatice sau 
a partajării neautorizate a unor informaţii 
sensibile, ce pot fi  valorifi cate de entităţi 
ostile.

Mulţi se întreabă, poate, ce înseamnă cultura 
de securitate, ce presupune şi la ce foloseşte 
cetăţeanului. Cultura de securitate este un 
domeniu foarte vast, care abordează o gamă 
complexă de problematici, de la geostrategie, 
siguranţă, integritate teritorială şi stabilitate 
statală, regională sau globală, şi până la relaţia 
permanentă a statului cu societatea, cu o adaptare 
continuă la modifi cările ce au loc în plan intern şi 
extern, la toate nivelurile vieţii politice şi sociale. 
De aceea, considerăm că dezvoltarea culturii de 
securitate la nivelul întregii societăţi reprezintă 
un factor esenţial pentru prevenirea sau buna 
gestionare a riscurilor de securitate. 

Iar piatra de temelie a securităţii unui stat este 
statuată de liniile directoare înscrise în strategia 
naţională de profi l. În absenţa unei strategii 
naţionale cuprinzătoare şi viabile, pe termen lung, 
de contracarare a războiului hibrid – o strategie 
care să se coordoneze, totodată, şi cu demersurile 
statelor Aliate –, fi ecare stat se va apăra cum va 
putea, iar entităţile ce uzează astăzi cu succes de 
practicile războiului hibrid vor câştiga tot mai 
mult teren.   

1Declaraţie a lui Vladimir Putin într-un interviu acordat postului de radio Europe 1 şi postului de televiziune TF1, 
disponibil online la adresa http://www.mediafax.ro/externe/motivul-pentru-care-vladimir-putin-a-anexat-crimeea-rusia-
nu-putea-permite-ca-peninsula-sa-devina-parte-a-nato-12696984.
2Spre deosebire de Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană şi de Biserica Ortodoxă a Ucrainei subordonată Patriarhiei 
Kievului, considerate schismatice, fi ind astfel nerecunoscute internaţional drept Biserici ortodoxe canonice. Aceste două 
structuri au luat naştere mai cu seamă ca reacţie a acţiunilor politizate derulate de Biserica canonică, încercând astfel să o 
contrabalanseze prin slujirea intereselor politice ale autorităţilor de la Kiev, după obţinerea independenţei Ucrainei. (n.a.)
3La rândul său, Biserica Greco-Catolică Ucraineană şi-a făcut simţită implicarea în acţiunile politice ale conducerii de 
la Kiev, în perioada preşedinţiei pro-occidentale a lui Viktor Iuscenko, cel care o considera drept „o inspiraţie pentru 



INFOSFERA

16

naţiune în anii cei mai grei”. Pentru detalii, recomandăm articolul „Preşedintele Yushchenko: Biserica Greco-Catolică 
Ucraineană, o inspiratie pentru naţiune”, disponibil online la adresa http://www.greco-catolica.org/a478-presedintele-
yushchenko-biserica-greco-catolica-ucraineana-o-inspiratie-pentru-natiune.aspx ).
4 Declaraţie a lui Vladimir Putin, idem.
5Interviu al reprezentantului Patriarhiei ruse, mitropolitul Ilarion, acordat publicaţiei ruse Pravoslavie, preluat de 
site-ul http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2014/11/02/crestinii-din-irak-sunt-ai-nimanui-patriarhul-moscovei-
tragedia-siriei-si-a-irakului-s-a-transformat-intr-o-imensa-tragedie-a-crestinilor-mitropolitul-ilarion-acuza-occidentul-
pentru-acordul-taci/.
6Dan Dungaciu, Interviu din 24.02.2015, disponibil online la adresa  http://www.timpul.md/articol/%28interviu-cu-dan-
dungaciu%29-este-romania-in-razboi-hibrid-ungaria-destabilizatorul-nato--70397.html?action=print.
7Dan Dungaciu, idem.
8Un astfel de exemplu este şantajul energetic, constând în întreruperea temporară a exportului de gaze sau aplicarea 
unor preţuri diferenţiate de la stat la stat şi fl uctuante în timp, care nu justifi că distanţa geografi că între furnizor 
şi benefi ciar (n.a.).
9 Există speculaţii potrivit cărora, în ultimul timp, mecanismul reglator în privinţa preţului mondial la petrol (scăderea 
producţiei pentru menţinerea unei cotaţii sufi cient de ridicate încât să nu afecteze statele producătoare) nu a fost aplicat 
din raţiuni geopolitice, existând interesul unor actori pentru menţinerea unor cotaţii scăzute la petrol, care să slăbească 
economia unor competitori geopolitici regionali. (n.a.)
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Motto: „Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia nu este un general bun. 
„Întreaga artă a războiului este bazată  pe  înşelătorie”. 
„Măiestria supremă este să îngenunchezi inamicul fără luptă”. 

SunTzu, Arta Războiului

RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL - COMPONENTĂ 
A CONFLICTULUI NECONVENŢIONAL, 

RECURS LA ISTORIE

Ilie Ovidiu FRAŢILĂ*
Abstract
The concept of war remains, in its essence, unchanged: a violent expression of the politics, a direct 

way to unblock an international complex situation, an immediate and categorical way to impose somebody´s 
will into a confrontation. Nowadays, the most violent confl icts have spread, taking new forms. Without any 
doubt, we can say that we are dealing with a permanent war. In this context, the historical moment which 
marked the outstanding development of information technology was the preparation and the deployment of 
„Desert Storm” military operation, against Iraqi army and regime, in 1991. This precise moment was the base 
of so-called „informational warfare-IW”, which was implemented under military actions.

Keywords: information warfare, confl ict, network-centric warfare, permanent warfare

*Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Sun Tzu a spus: „Războiul este o problemă 
de o importanţă vitală pentru Stat, domeniu 
al vieţii şi al morţii, calea care duce spre 
supravieţuire sau spre nimicire. E neapărat 
necesar să fi e studiat temeinic“.

Războiul, în esenţa lui, nu s-a schimbat. 
El rămâne ceea ce a fost mereu: o continuare, 
mai exact, o exprimare şi o materializare, prin 
mijloace violente, a politicii, o cale directă 
de deblocare a unei situaţii internaţionale 
complexe, o modalitate categorică, imediată  şi 
intempestivă, de impunere a voinţei în dialectica 
de confruntare dintre entităţi. Unii autori sunt de 
părere că defi niţia dată de Clausewitz războiului, 
cel puţin pentru democraţiile occidentale, ar fi  
arhaică1. Aceste democraţii preţuiesc infi nit viaţa 
şi stabilitatea.

Chiar dacă trăim o aparentă perioadă de 
pace, confl ictul, sau mai bine spus războiul, se 
infi ltrează, insidios, pe alte planuri şi prin alte căi, 

de la cele geofi zice la cele informaţionale şi de 
distrugere a mediului, de la cele socio-economice 
la acţiunile teroriste violente şi cele antiteroriste, 
continuând să facă parte din cotidian. Războiul 
nu-l dorim şi ne temem de el, îl respingem 
şi îl înfi erăm cu vehemenţă, aceasta deşi nu 
abandonăm niciun moment ideea de a ne pregăti 
pentru el şi, într-o formă sau alta, de a fi  parte 
la el. Astăzi, confl ictele cu formele lor cele mai 
violente, respectiv războaiele, s-au extins, având 
forme care, în timpurile dinainte, nu le erau 
specifi ce. Fără teama de a greşi, putem aprecia că 
avem de-a face cu un război continuu sau, altfel 
spus, cu un război permanent.

Oamenii şi entităţile umane2 au foarte multe 
de împărţit: teritorii, resurse, mentalităţi, infl uenţe 
şi, mai ales, putere. Astfel, cauzele războiului sunt 
mereu aceleaşi şi, de fi ecare dată, altele. Mereu 
aceleaşi, întrucât războiul izbucneşte totdeauna 
atunci când şi acolo unde dialogul încetează, 
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este nedorit sau reprimat, locul lui fi ind luat de 
politica de forţă sau de ripostă, şi mereu altele, 
deoarece subiectul şi obiectul sunt, de fi ecare 
dată, diferite3. 

Puterea, în formele ei cele mai conserva-
toare, este motivul esenţial şi permanent al 
confl ictului armat. Războiul este un neîntrerupt 
lanţ de bătălii pentru resurse, teritorii şi putere.

Confl ictul sau războiul continuu
În abordarea acestui subiect, apreciem că 

se impune să încercăm să răspundem la câteva 
întrebări, cum ar fi : Mai sunt oare de actualitate 
principiile clausewitziene ale războiului4? Este 
vorba de o tendinţă de revoluţionare a acestor 
principii sau asistăm doar la un alt mod de 
aplicare a lor? 

Privind legile războiului, acestea sunt, 
în general, puţin amintite sau chiar cunoscute 
publicului larg. Fapt paradoxal, având în vedere 
că războiul este un fenomen social-politic, un 
mijloc al politicii, şi se supune, deci, legilor 
societăţii, ale politicii. Totuşi, există şi legi 
obiective ale războiului, care confi gurează acest 

fenomen, această realitate, care-i dau coerenţă şi 
legitimitate. Acestea sunt: (1) legea concordanţei 
dintre scopul politic, forţe, mijloace, resurse 
şi obiective; (2) legea integralităţii, adică 
a unităţii şi complementarităţii acţiunilor; 
(3) legea dependenţei războiului de potenţial; 
(4) legea incompatibilităţii voinţelor, care duce 
totdeauna la confl ict; (5) legea fl exibilităţii şi 
interdependenţelor active. Apreciem că primele 
patru legi sunt, în general, mai clare pentru 
publicul larg, pe când legea fl exibilităţii şi a 
interdependenţelor active pare a fi  mai puţin 
cunoscută şi, totodată, deosebit de interesantă. 
Ea determină şi explică, în mare măsură, 
complexitatea războiului, fl exibilitatea şi 
intercondiţionarea doctrinelor, numeroasele lui 
meandre, faţete şi forme de exprimare – de la 
cele informaţionale la cele economice, de la cele 
ale ameninţării cu forţa la mijloacele războiului 
mediatic şi psihologic, de la descurajare la 
agresiune, de la embargo la gherilă şi, în fi nal, la 
lupta armată propriu-zisă –, uşurinţa cu care se 
trece de la o formă la alta, diversitatea opiniilor 
şi atitudinilor, intensitatea extrem de ridicată a 
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tensiunilor, frecvenţa mare a blocajelor strategice, 
complexitatea teoriei şi ştiinţei războiului, şi 
marea diversitate a practicilor acestuia5.

Războiul este, privit în perspectivă 
clausewitziană, o continuare a politicii prin 
alte mijloace (diplomatice, economice, socio-
culturale, informaţionale, morale, tehnico-
ştiinţifi ce şi militare), cu accente violente şi are 
cel puţin cinci dimensiuni complementare, care 
se condiţionează reciproc şi dau fl exibilitatea şi 
integralitatea acţiunilor: continuitatea; simetria, 
disimetria, asimetria şi violenţa.

Confruntarea continuă (războiul continuu) 
este, în fapt, o expresie a fazei competiţionale – 
faza ireconciliantă – din toate domeniile şi prin toate 
mijloacele (economice, politice, informaţionale, 
sociale, militare etc.). Putem spune că o astfel 
de etapă nu este accidentală, nu este inerentă sau 
voluntară, ci trebuie privită ca parte a unui întreg 
şi analizată din perspectiva sistemică.

Războiul nu trebuie analizat şi înţeles numai 
ca o confruntare armată; el este o angajare totdea-

una complexă, într-o confruntare cuprinzătoare, 
al cărei ultim aspect este confruntarea armată, 
adică lupta armată. Războiul continuu presupune6 
mai multe dimensiuni:

• politică: existenţa unor politici şi ideologii 
opuse (care trec prin fazele de deosebire, 
opoziţie şi confl ict), rezultate din marea 
diversitate a intereselor;

• voluntară: voinţa de a pregăti, de a susţine 
şi de a desfăşura un război sau voinţa de 
a-l preveni şi eluda;

• politică operaţională: fi xarea unui scop 
politic general al războiului şi a unor 
obiective parţiale, de regulă, alternative;

• de potenţial: existenţa unui potenţial 
necesar şi sufi cient pentru susţinerea şi 
proliferarea stării de confruntare;

• valorică: existenţa unor reguli, obiceiuri şi 
tradiţii, a unei experienţe anterioare şi a unui 
sistem de valori care să constituie o bază de 
plecare în conceperea, justifi carea, pregătirea 
şi desfăşurarea războiului continuu;
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• diplomatică: abilitatea şi capacitatea 
de a crea, întreţine şi dezvolta, prin 
mijloace diplomatice, un mediu favorabil 
războiului sau care să permită prevenţia 
politică, diplomatică sau militară;

• strategică: necesitatea unor acţiuni 
complexe, pregătite din timp, conform 
unei doctrine politice (elaborată în cadrul 
mai larg al unei competiţii în permanenţă 
alimentate, susţinute, actualizate, 
diversifi cate, activate şi reactivate mereu), 
care să ducă la dominarea adversarului;

• strategică operaţională: cucerirea şi 
menţinerea iniţiativei politice şi strategice. 

Războiul informaţional, parte a 
confl ictului continuu

Putem aprecia, în general, că abordările 
teoretice actuale asimilează informaţia unei 
comunicări sau unui mesaj care aduce date, 
ştiri despre fapte, acţiuni, evenimente, obiecte, 
procese, însuşiri, transmise pentru realizarea unui 
scop. 

Concurenţa actorilor sociali pentru informaţii 
este tot atât de veche ca şi războiul, fi ind o 
caracteristică defi nitorie a societăţii umane în 
evoluţia sa. Structurile statale, organizaţiile 
corporatiste, instituţiile şi grupurile umane şi, 
nu în ultimul rând, indivizii caută să-şi mărească 
şi să-şi protejeze propria bancă de informaţii, 
aceasta, în timp ce fac tot ce se poate să o limiteze 
şi să o penetreze pe cea a adversarului. 

Momentul istoric care a marcat amploarea 
publică deosebită dobândită de tehnologia 
informaţională l-au reprezentat pregătirea şi 
desfăşurarea operaţiunii militare cunoscute sub 
numele de cod „Furtună în Deşert”, executată 
asupra armatei şi regimului lui Saddam Husein 
din Irak, în anul 1991. Acest moment a pus 
bazele implementării în cadrul acţiunilor 
militare, a noului concept numit ulterior „război 
informaţional” (Informational Warfare - IW).

În cadrul societăţilor militare de cercetare 
operaţională, existente în lume, şi al altor grupuri 
de lucru de profi l au fost identifi cate două aspecte 
ale desfăşurării războiului informaţional. 

Primul model, mai bine cunoscut pe baza 
studiilor ample ale lecţiilor învăţate, îl vom 
numi „războiul informaţional fundamental” 
(„Cornerstone of Information Warfare”), iar al 
doilea va fi  „războiul bazat pe reţea” („Network 
Centric Warfare”). 

Conceptul de „război bazat pe reţea” a fost 
realizat, prezentat şi dezvoltat, la începutul anilor 
2000, de vice-amiralul Arthur Cebrowski, director 
al Biroului pentru Transformarea Forţei din cadrul 
Departamentului Apărării al SUA. Se poate afi rma 
că războiul bazat pe reţea reprezintă, în prezent, 
forma cea mai evoluată de manifestare a războiului 
informaţional. Acest fapt a devenit posibil doar 
datorită evoluţiei extrem de rapide a tehnologiei şi 
implementării reformelor sistemelor militare şi a 
tehnologiei acţiunilor militare.

Teoria şi practica militară prezintă acţiunile 
şi măsurile care caracterizează desfăşurarea 
războiului informaţional într-o clasifi care pe 
componente, după cum urmează:

• componenta de cunoaştere sau cercetarea 
informaţională; 

• componenta ofensivă sau atacul 
informaţional; 

• componenta defensivă sau protecţia 
informaţională; 

• componenta de mascare sau ascundere 
informaţională.

O mare parte a analiştilor şi specialiştilor 
militari contemporani au căutat să defi nească 
pentru războiul informaţional ca funcţional-
operaţionale, următoarele  forme de manifestare:

• războiul de comandă şi control (C2W/
Command & Control Warfare) – pentru 
neutralizarea comenzii şi a sistemelor de 
comandă-control ale adversarului; 

• războiul supremaţiei informaţiilor 
(IBW/Intelligence-Based Warefare) – constă 
în proiectarea, protecţia şi anihilarea 
sistemelor ce funcţionează pe baza 
informaţiilor obţinute în timp real sau 
aproape-real;

• războiul electronic (EW/Electronic  
Warfare) – utilizează tehnici de cercetare, 
neutralizare şi distrugere a sistemelor 
electronice ce generează sau transportă 
informaţii, precum şi tehnici criptografi ce;
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• războiul psihologic (ΨW[PSIW]/
Psyhological  Warfare) – în care informaţia 
este utilizată pentru a modifi ca atitudinile 
şi opţiunile amicilor/aliaţilor, neutrilor şi 
adversarilor;  

• războiul hackerilor (HW/Hacker  
Warfare) – în care sistemele informatice 
sunt ţintele preferate ale atacatorilor, 
de regulă, prin utilizarea de software 
distructiv;

• războiul informaţiilor economice (EIW/
Economic  Information Warfare) – urmăreşte  
blocarea sau canalizarea informaţiilor cu 
scopul de a obţine supremaţia economică;

• războiul „Cyber” (CybW/Cyber 
Warfare) – reprezintă alte forme confl ictuale 
bazate pe informaţii, desfăşurate într-un 
spaţiu virtual.

Alături de aceste forme, în unele publicaţii 
de specialitate au mai fost amintite alte forme, 
precum: războiul extra-atmosferic; războiul 
fi nanciar; războiul cultural; războiul religios etc., 
acestea putând fi  considerate drept manifestări 
oarecum complementare ale formelor de bază ale 
războiului informaţional.

Generic, se poate admite că războiul 
informaţional, ca element principal al confl ictului/
războiului continuu, se manifestă prin operaţii 
informaţionale.

Operaţiile informaţionale se realizează 
prin utilizarea capacităţilor umane, tehnico-
materiale şi teoretico-doctrinare care exploatează 
oportunităţile şi vulnerabilităţile inerente în 
activităţile militare de asigurare a suportului 
informaţional. De asemenea, structurile de 
comandă şi control militar, mai ales la nivel 
strategic, pot asimila operaţiile informaţionale 
ca fi ind componente ale procesului decizional, 
atunci când politicile de dezvoltare, doctrinele şi 
funcţiile (incluzând toată gama de responsabilităţi 
privind antrenarea, dotarea şi echiparea forţelor, 
mentenanţă şi susţinere) se manifestă asemănător 
componentelor de organizare-planifi care şi 
desfăşurare a operaţiilor. Din această perspectivă 
amintim:

• componentele acţionale - război 
electronic; operaţii pe reţele informatice; 
manipulare şi dezinformare la nivel 
societal şi militar; PSYOPS; securitate 
operaţională.

• componentele  relaţionale (pe funcţiuni) - 
afaceri publice; operaţii CIMIC;

• capabilităţile logistice (de asigurare 
şi suport) - asigurare tehnico-
materială; asigurarea informaţională; 
protecţie şi securitate fi zică, asigurare 
contrainformativă.
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Filozofi a războiului informaţional ca o 
componentă majoră a confl ictului continuu

Războiul informaţional nu aparţine exhaustiv 
unei categorii de forţe armate. Concurenţa în 
deţinerea informaţiei, competiţia informaţională, 
este, istoriceşte vorbind, la fel de veche ca şi 
primele nuclee ale societăţii umane. Statele, 
instituţiile şi indivizii încearcă să-şi mărească şi 
să-şi protejeze propria bază de informaţii, paralel 
cu încercarea de a o limita pe cea a adversarului.

Confruntarea în domeniul informaţiilor 
constă în căutarea şi „targhetarea” informaţiilor 
şi a funcţiilor de informare ale inamicului, alături 
de protejarea celor proprii, având intenţia de a 
înfrânge dorinţa sau capabilităţile de acţiune ale 
acestuia.

Prin controlul mass-media se pot manipula 
cetăţenii, în general, şi militarii, în special, 
astfel încât atitudinea acestora faţă de anumite 
probleme să fi e favorabilă manipulatorului. Care 
este avantajul folosirii presei, de toate tipurile 
şi în toate mediile de manifestare, pentru astfel 
de acţiuni? Ea primeşte, din start, prezumţia de 
nevinovăţie din partea populaţiei.

Acţiunile de luptă, în accepţiune clasică, 
presupun desfăşurarea de operaţiuni în spaţiul 
terestru, naval, aerian şi cosmic. Putem spune 
că aceste componente s-au dezvoltat pe rând, 
fi ind dependente de evoluţia tehnico-ştiinţifi că şi 
capacitatea omului de a domina medii din ce în ce 
mai diverse şi mai eterogene. 

Apreciem că este greşit să spunem că „în 
prezent, o nouă componentă a confl ictului 
militar este considerată cea informaţională”. 
Este cunoscut faptul că toate confl ictele din 
istoria omenirii au avut şi alte componete decât 
cele strict de luptă, militare. De la confl ictele 
din antichitate dintre hitiţi, egipteni, greci şi 
perşi, macedoneni şi geto-daci acestea au avut 
şi componete de natură economică, infl uenţare 
psihologică, de manipulare şi inducere în eroare, 
de cunoaştere a secretelor adversarului şi de 
protejare a celor proprii. 

Totuşi, putem fi  de acord că, „pentru prima 
dată, omul cucereşte un mediu imaterial lipsit de 

o fi zică palpabilă”; în fapt, este pentru prima oară 
când are o înţelegere adecvată a acestui fapt şi o 
abordare riguroasă, bazată pe o cercetare ştiinţifi că 
multidisciplinară. Astfel, războiul informaţional 
nu este un fenomen nou: el include orice activitate 
ostilă, îndreptată împotriva informaţiilor, 
cunoştinţelor şi credinţelor de orice natură.

La început de mileniu, spaţiul multicultural 
uman continuă, într-un ritm fără precedent, să 
parcurgă un proces de tranziţie de la o societate 
de tip industrial la o societate de tip informaţional. 
Dacă în cadrul societăţii informaţionale estimarea 
puterii şi viabilităţii sistemului de securitate 
naţională se face luând în considerare doar 
sistemele informaţionale şi modul de exploatare 
a informaţiei (colectarea, protecţia, transportul, 
managementul şi împiedicarea accesului la 
informaţie) şi se consideră că acestea reprezintă 
un risc major, deoarece centrul de greutate 
al acţiunilor tinde să se deplaseze dinspre 
dimensiunea materială spre cea informaţională, 
atunci abordarea războiului informaţional devine 
incompletă şi duce la erori privind posibilităţile 
de acţiune şi reacţiune. O astfel de abordare 
oferă doar instrumente din domeniul tehnologiei 
informaţiei şi al comunicaţiilor, adică o perspectivă 
incompletă care poate crea vulnerabilităţi chiar şi 
numai prin faptul că generează responsabilităţi 
exclusiv pentru structurile specializate în IT şi 
comunicaţii.

Această realitate necesită adoptarea unor 
decizii în domeniul politic, economic, militar, 
diplomatic, al informării publice şi, nu în ultimul 
rând, juridic. De asemenea, poate constitui un 
punct de plecare în direcţia unei preocupări 
permanente, la nivel naţional şi aliat, în privinţa 
războiului informaţional. 

Apreciem că, din necesitatea de a putea 
răspunde efi cient provocărilor războiului 
informaţional, este nevoie de o abordare unitară, 
la nivel strategic, pe baza unei viziuni care să 
proiecteze, în mod clar, dezvoltarea domeniului. 
Iar pentru a obţine o strategie coerentă în domeniul 
războiul informaţional, este de dorit integrarea de 
sisteme, discipline şi tehnici diferite.
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Concluzii
În perioada următoare, războiul informaţional, 

în calitate de componentă esenţială a confruntării 
continue, va juca un rol determinant în viaţa 
politică, economică şi militară a oricărui stat. 
El este o realitate care, deşi nu are o defi niţie 
universal acceptată, oferă o anumită coerenţă 
tuturor activităţilor legate de informaţie. 

Principalele trăsături ale războiului 
informaţional se desprind din natura sa cu 
adevărat complexă, respectiv: difi cultatea 
precizării adversarilor; absenţa unor frontiere de 
natură geografi că şi/sau temporale; multitudinea 
de ţinte; lipsa unor metode rapide de remediere a 
consecinţelor generate; utilizarea unei tehnologii 
relativ simple, ieftine şi larg răspândite; 
difi cultatea stabilirii unor responsabilităţi clare 
şi precise privind managementul domeniului; 
costurile relativ scăzute ale derulării acţiunilor 
specifi ce războiului  informaţional în raport cu 
rezultatele urmărite; posibilităţile de dezinformare 
şi manipulare; ştergerea deosebirilor dintre 
nivelurile de comandă.

Războiul informaţional este însoţit de noi 
mijloace de acţiune/infl uenţare care eludează 
puterea convenţională şi graniţele statelor. 
Multe dintre aceste mijloace acţionează direct 
la nivelul comenzii şi al controlului, al voinţei, 
al informaţiei, precum şi asupra elementelor 
esenţiale ale infrastructurii statale.

De asemenea, războiul informaţional 
urmăreşte evitarea confl ictelor convenţionale, a 
producerii de victime şi pagube, prin utilizarea 
acestor noi mijloace afl ate la graniţa dintre starea 
convenţională de război şi starea convenţională 
de pace. 

1Pierre Marie Gallois, Renouveau de la grande stratégie des politiques et de la stratégie des militaires, www.stratisc.org;
2Gaston Bouthoul, Le défi  de la guerre, p. 9, http://www.chez.com/saintpierre/Bouthoul.html.
3Gl. dr. Mircea Mureşan, Gl. bg. (r) dr. Gheorghe Văduva, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, pag. 11.
4Idem, cu trimitere la James Gleick, La théorie du chaos. Vers une nouvelle science, Champs Flammarion.
5Idem, pag. 21.
6Idem, pag. 27.

Războiul informaţional vizează structuri ale 
domeniului politic, economic, social sau militar, 
nu numai pentru a le distruge sau paraliza, ci mai 
ales pentru a le infl uenţa procesele decizionale. 
Astfel, se face trecerea de la stadiul de violenţă 
organizată la stadiul de infl uenţare ostilă.
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RĂZBOIUL HIBRID - PROVOCARE PENTRU 
ACTIVITATEA DE INTELLIGENCE

Adrian TEODORESCU*

Abstract
This article aims to describe the main challenges for NATO intelligence capabilities during the current 

context of hybrid threats and hybrid warfare, in order to approach these threats in a pre-emptive and fl exible 
manner and to offer the decision makers valuable and opportune intelligence, capable to give them a strategic 
advantage against their competitors in the hybrid warfare. NATO intelligence structures are evaluating the 
best options for a better understanding, adaptation and retaliation to hybrid threats, using hybrid procedures 
and methods. More than that, NATO tries to understand how these options can be implemented in an optimal 
way at the level of member states, during interagency and intergovernmental cooperation.

Keywords: hyper-competition, hybrid threats, transformation, integration, adaptation, hybrid answers.

Introducere
Activitatea de informaţii militare este 

caracterizată, în esenţă, ca un proces dinamic, 
care trebuie să ia în considerare şi să se adapteze 
oportun şi efi cient la modifi cările permanente 
ale situaţiei de securitate a mediului operaţional 
de infl uenţă, să cunoască şi să abordeze noile 
tipuri de ameninţări la adresa acesteia. Dat fi ind 
caracterul ei previzionar al acesteia, activitatea 
de informaţii generează continuu noi modifi cări 
în organizarea, procedurile, doctrinele şi 
modalităţile de acţiune, pentru a înţelege şi 
contracara totalitatea ameninţărilor şi pentru a 
administra cu pierderi minime decalajul de timp 
existent între acţiunea inamicului şi răspunsul 
structurii de informaţii. 

Caracteristicile războiului hibrid din 
Ucraina, Siria şi Irak au scos în evidenţă tocmai 
această necesitate a adaptării continue la tipurile 
de ameninţări şi, în mod special, a înţelegerii şi 
devansării acţiunilor insurgenţilor şi tacticilor 
complexe ale actorilor statali şi non-statali 
implicaţi în confl ict. 

La summit-ul NATO din Ţara Galilor 
(2014)1, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate 
din Europa/SACEUR, gl. Philip Breedlove, 

a afi rmat că acţiunile Rusiei din Ucraina au 
oferit prilejul de a observa „cel mai uimitor 
război informaţional de tip Blitzkrieg văzut 
vreodată în istoria războiului informaţional”2. În 
cadrul aceluiaşi summit, Alianţa s-a angajat să 
fi e capabilă să identifi ce şi să răspundă adecvat 
tuturor provocărilor generate de ameninţările 
războiului hibrid. Drept urmare, planul Forţei 
de reacţie rapidă a NATO - SPEARHEAD, care 
va deveni operaţional începând cu 2016, oferă 
ţărilor membre posibilitatea de a readuce în 
atenţie importanţa comunicării strategice. 

În ansamblu, contracararea ameninţărilor 
de tip hibrid necesită abordări şi răspunsuri 
noi şi ajustate, interguvernamentale şi în 
interiorul Alianţei. Însă, adevărata provocare 
este reprezentată de tot ceea ce presupun aceste 
transformări şi de măsura în care ele vor fi  puse 
în practică în mod oportun. 

Domeniul intelligence, ca factor decisiv al 
răspunsului efi cient la ameninţările războiului 
hibrid, se afl ă în faţa unor provocări majore, 
legate de asigurarea unor structuri capabile de 
luptă pe frontul informaţiilor şi de adaptarea la 
noua postură şi la noul nivel de reacţie. 

*Autorul este analist în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
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Utilizarea structurilor NATO de 
intelligence în războiul hibrid

După campania NATO din Afganistan, 
aportul comunităţii de intelligence, deşi 
evidenţiat în numeroase ocazii, a fost adus în 
discuţie din perspectiva nivelului avantajului 
informaţional. Nu se poate afi rma că s-a produs 
o superioritate informaţională sau un alt nivel al 
avantajului informaţional în cazul intervenţiei 
NATO în Afganistan, întrucât au fost foarte puţine 
manifestări de natură acţională în domeniul 
informaţional din partea insurgenţei, care să 
determine o analiză comparativă. 

Comunitatea de intelligence a realizat cu 
adevărat dimensiunea proiectelor de transformare 
pe care le va avea de parcurs, până la realizarea 
capacităţii operaţionale complete a unor structuri 
capabile să sprijine Forţa de reacţie rapidă 
a NATO, doar atunci când Rusia a schimbat 
paradigma relaţiei cu NATO, trecând de la 
parteneriat la confl ict. Aşadar, în noul context 
de securitate, NATO se vede nevoită să-şi ridice 
nivelul structurilor de intelligence pentru o 
posibilă confruntare cu un adversar comparabil 
– Rusia, care se afl ă, aparent, într-un avantaj 
temporar, într-un mediu operaţional pe care îl 
cunoaşte mai bine decât NATO. În context, se 
poate afi rma că sistemele informaţionale ale 
NATO şi Rusiei se afl ă într-o hiper-competiţie. 

Mai mult, structurile de intelligence ale 
NATO sunt orientate şi asupra altor zone de 
interes, cum ar fi  nordul Africii şi fostele teatre 
de operaţii (Irak, Afganistan, Balcani), care 
pot infl uenţa mediul de securitate al Alianţei, 
dar şi asupra potenţialilor actori globali care ar 
putea împrumuta reţeta războiului hibrid pentru 
exercitarea controlului asupra propriilor zone de 
infl uenţă (China, Iran). 

Aşadar, comunitatea de intelligence a NATO 
va trebui să parcurgă câţiva paşi importanţi pentru 
abordarea comprehensivă a ameninţărilor de tip 
hibrid, şi anume: evaluarea nivelului de ambiţie 
şi a liniilor de acţiune, defi nirea inamicului, 
planifi carea exerciţiilor şi a antrenamentelor, 
utilizarea de noi capabilităţi.
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Evaluarea nivelului de ambiţie în domeniul 
intelligence şi a liniilor de acţiune. Campania 
din Afganistan a fost cel mai important indicator 
care a arătat capacitatea NATO de a coordona 
misiuni pe scară largă în afara teritoriului său. 
Chiar şi spre sfârşitul campaniei, nemulţumirile 
au fost evidente în privinţa limitărilor logistice, 
operaţionale sau de efectiv, precum şi a 
tendinţelor guvernelor naţionale de a impune 
restricţii referitoare la anumite aspecte, precum 
unde şi cum să opereze trupele proprii. Sesizând 
această disfuncţionalitate, comandantul ISAF, 
gl. Stanley McChrystal, a cerut foarte ferm, în 
cursul anului 2009, o schimbare în cadrul ISAF3 – 
o schimbare în cultura sa operaţională. 

Astfel, ameninţările războiului hibrid 
pot genera o regândire a întregului sistem de 
intelligence la nivelul NATO (şi implicit la nivel 
naţional), pe următoarele trei direcţii: integrare – 
adaptare – transformare. 

De asemenea, pentru comunitatea de 
intelligence NATO va fi  foarte important să-şi 
reafi rme angajamentul comun, să restabilească 
nivelul încrederii sufi ciente pentru bunul mers 
al cooperării şi să identifi ce partenerii credibili 
din interiorul unei organizaţii, care nu este ferită 
de subminarea efortului colectiv de către unele 
ţări care au făcut, până de curând, un obiectiv 
naţional din aderarea la NATO. 

Alinierea strategică şi integrarea structurilor 
de intelligence ale NATO vor cuprinde, în 
principal, trecerea de la starea de conducere 
a operaţiilor, specifi că misiunii ISAF din 
Afganistan, la starea de aşteptare a situaţiilor de 
contingenţă şi crearea tuturor condiţiilor pentru 
integrarea capabilităţilor. 

Defi nirea inamicului. Dualitatea abordării 
directe şi a negării existenţei ameninţărilor 
hibride de către decidenţii din domeniul politicii 
militare şi cel al politicii de apărare, împreună 
cu incapacitatea structurilor de informaţii de a 
previziona complet şi oportun evoluţiile rapide 
ale situaţiei de securitate au creat condiţiile unei 
cunoaşteri insufi ciente a adversarului/inamicului 
şi a intenţiilor acestuia. Nu de puţine ori am fost 
martorii unor acţiuni reactive, în detrimentul 
celor proactive. În mare măsură, de modul în 
care structurile de intelligence ale NATO vor 
identifi ca paşii strategici ai oponentului depind 
pregătirea acestor structuri şi adaptarea rapidă a 
capabilităţilor pentru a face faţă noilor ameninţări. 
Un criteriu important în acest context îl reprezintă 
fl exibilitatea proiectării forţelor de intelligence şi 
considerarea anticipată a ameninţărilor hibride, 
similar fl exibilităţii actorilor regionali sau globali 
care folosesc acest tip de ameninţări. 

Planifi carea exerciţiilor şi a antrenamen-
telor comune. Odată cu teminarea campaniei 
din Afganistan, resursa umană din domeniul 
intelligence s-a regăsit în afara situaţiei în care 
şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 12 ani. Drept 
urmare, menţinerea resursei umane califi cate la 
un nivel care să-i permită trecerea cu uşurinţă la 
noua concepţie a Forţei de reacţie rapidă a NATO 
reprezintă un deziderat important al planifi catorilor. 

Provocările războiului hibrid necesită noi 
modalităţi de antrenament. Prin urmare, directiva 
exerciţiilor şi antrenamentelor comune ar putea 
fi  revizuită şi adaptată noilor scenarii care să 
corespundă actorilor mediului operaţional 
specifi c războiului hibrid. În acest sens, va creşte 
rolul centrelor de excelenţă NATO din domeniul 
intelligence. 
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Utilizarea de noi capabilităţi în sprijinul 
optimizării procesului de intelligence. Pentru 
realizarea sprijinul cu informaţii, NATO ar putea 
lua în considerare utilizarea de noi capabilităţi 
destinate optimizării obţinerii acestora. 

Este necesar ca decidenţii politico-militari 
să aibă în vedere o abordare timpurie a unui 
actor global care utilizează ameninţările hibride, 
înainte ca acesta să devină prea puternic. 
În context, este de remarcat creşterea contribuţiei 
domeniului intelligence pentru asigurarea 
decidenţilor cu informaţii oportune şi relevante, 
necesare în elaborarea unui răspuns ferm şi 
rapid, de natură să determine descurajarea unor 
potenţiale dezvoltări ale ameninţărilor hibride. 
NATO se pronunţă pentru o abordare globală, 
din perspectiva sprijinului de intelligence, în 
ceea ce priveşte mutaţiile şi provocările suferite 
de aceste tipuri de ameninţări. Deşi, în esenţă, 
ameninţările hibride nu sunt noi nici chiar 
pentru NATO, ele sunt greu de anticipat atât 
ca eveniment, cât şi ca potenţial distructiv. De 
exemplu, chiar pe timpul desfăşurării războiului 
hibrid din Ucraina se sădesc seminţele confl ictelor 

viitoare, prin crearea unor enclave psihologice în 
alte ţări ţintă, prin susţinerea şi infl uenţarea unor 
guverne corupte sau preluarea controlului asupra 
unor infrastructuri critice (prin intermediul unor 
acţiuni cibernetice de mare amploare). Odată 
cu operaţionalizarea securităţii cibernetice, 
care presupune acţiuni concrete de prevenire şi 
ripostă, NATO a abordat frontal şi oportun una 
dintre ameninţările de tip hibrid favorite ale 
Rusiei în Ucraina. 

În viitorul apropiat, o provocare majoră o 
constituie identifi carea formei, a cadrului legal şi a 
cuantumului utilizării operaţiilor informaţionale 
în mod preventiv, înaintea începerii ostilităţilor, 
fără ca aceste acţiuni deliberate să blocheze sau 
să determine întreruperea eforturilor diplomatice. 

În cadrul NATO, comunitatea de intelligence 
trebuie să se adapteze rapid noilor provocări, să 
evalueze şi să identifi ce nevoile de adaptare, 
să folosească moştenirea acelor sisteme de 
culegere dezvoltate în timpul Războiului Rece 
şi experienţa campaniilor de contrainsurgenţă, 
pentru a fi  în poziţia unui avantaj informaţional 
în competiţie cu o structură politico-militară 
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de nivel statal. De exemplu, se poate aduce în 
discuţie anvergura utilizării HUMINT la nivel 
strategic, dat fi ind riscul crescut la care se expun 
agenţii în confruntarea cu un adversar superior 
în ceea ce priveşte nivelul pregătirii operative, 
care se afl ă în situaţia dominaţiei unui spaţiu de 
infl uenţă cu mult înaintea desfăşurării structurilor 
de intelligence ale NATO. 

În acest context, Alianţa va trebui să 
identifi ce atât răspunsuri hibride la ameninţări 
hibride, cât şi modalităţile de adresare din punct 
de vedere al provocărilor societale (non-militare) 
pe care agresorul le exploatează, din perspectiva 
intelligence, precum tensiunile interetnice, 
corupţia instituţională, dependenţele de natură 
economică şi energetică. 

Concluzii
Ultimul Concept Strategic al NATO (2010) 

ia în calcul ameninţările emergente la nivel 
mondial şi îşi stabileşte noile misiuni şi sarcini 
pe linie de culegere de informaţii. 

Plecând de la cele menţionate în paragraful 36 

al noului Concept Strategic4 - ,,NATO este o 
alianţă ce asigură securitatea şi care întruneşte 
forţe militare capabile să conlucreze şi să 
desfăşoare misiuni în orice mediu” – structurile 
de informaţii resimt nevoia acută de integrare, 
adaptare şi transformare în interiorul noii 
structuri create, Forţa de reacţie rapidă a NATO/
SPEARHEAD. 

Operaţionalizarea unei forţe multinaţionale 
de nivel divizie, care să fi e în măsură să 
răspundă efi cient şi oportun unei ameninţări, 
reprezintă o provocare pe măsura rolului 
structurilor de intelligence. Asigurarea cerinţelor 
critice de informaţii pe timpul prepoziţionării 
echipamentelor militare şi pregătirea informativă 
a unui mediu operaţional specifi c războiului 
hibrid pentru desfăşurarea rapidă a câtorva 
mii de forţe terestre, sprijinite de forţe navale, 
aeriene şi forţe speciale, reprezintă provocări 
pe care structurile de intelligence le pot 
aborda în cadrul acestui proces de integrare – 
adaptare – transformare. 
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1Walles Summit Declaration, www.nato.int.
2“the most amazing information warfare Blitzkrieg we ever seen in the history of information warfare”.
3 Michael T. Flynn, Fixing Intel - A blueprint for making intelligence relevant in Afghanistan, 2010.
4 Noul Concept Strategic, adoptat cu prilejul Summit-ului de la Lisabona (19-20 noiembrie 2010) este un document de 
viziune, care stabileşte principalele repere ale acţiunii NATO pe termen mediu şi un mijloc de informare a opiniei publice 
din ţările Aliate asupra priorităţilor NATO.
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NOUA FRONTIERĂ ÎNTĂRITĂ A EUROPEI: 
LINIA DE DEMARCAŢIE DIN DONBAS

Iulian CHIFU*
Abstract
The current situation in Eastern Ukraine describes a reality which could not be predicted some years ago. 

Some events and development tendencies, such as the adaptive capacity of the EU, the ambitious approach of 
the liberal security through independency, the annexation of Crimea in March 2014 and the military aggression 
in the Eastern Ukraine generated a revolution of the geopolitics, which returns to its basic elements. We are 
coming back to the concept of ”power politics”, which describes a world where rules are imposed by interests 
of strong geopolitical actors, where international law, security commitments and international responsibilities 
can be ignored and the military power is back on the table.

In this context, we can predict a new type of Cold War, as a border between East and West – 
a border which is enforced on both sides by military means, but, now, this border is not separating regions 
following the states frontiers, but it describes, inside a country (Ukraine), a defense line of Ukrainian legitimate 
authorities, as well as an enforced border between East and West. This line will pass through the Eastern part 
of Kyiv, but West from the current demarcation line of Donbas region. Formally, everybody will reject it as a 
border, recognizing Ukraine as a sovereign and independent state, with a reference to Minsk agreements. In 
fact, this will be a real enforced geopolitical border, with weapons on its both sides, but also with some rules 
of engagement between East and West, in order to avoid an extended geopolitical war.

Keywords: enforced border, containment, power policies, soft power, interdependency, revisionism, 
exceptionalism, rules of engagement.

Căderea în realism şi politicile de putere
Căderea Zidului Berlinului a creat o dulce 

utopie a sfârşitului confruntărilor, odată ce 
ideologia comunistă a democraţiilor populare 
şi-a anunţat sucombarea pe altarul realismului 
pragmatic al inefi cienţei economice a sistemului 
centralizat al economiei de stat, fără proprietate 
privată. Nu a fost nici sfârşitul istoriei1, nici raiul 
pe pământ, ci, din contră, prăbuşirea Imperiului 
Sovietic a descătuşat confruntări vechi2, acoperite 
de plapuma puternică a solidarităţii şi duşmanului 
comun, lumea capitalistă. 

Un fenomen obiectiv s-a impus în aceşti 
ultimi 25 de ani: globalizarea. Interdependenţele 
au devenit atât de puternice, circulaţia atât de 
rapidă, tehnologia şi telecomunicaţiile atât de 

∗Iulian Chifu este preşedintele Centrului de Prevenire a Confl ictelor şi Early Warning Bucureşti, profesor asociat la 
SNSPA specializat în Analiză de Confl ict şi Decizie în Criză. A fost consilier al preşedintelui României pentru Afaceri 
Strategice, Securitate şi Politică Externă.

efi ciente şi în timp real, universale ca răspândire, 
încât globalizarea a fost acceptată unanim ca 
un fenomen natural, obiectiv şi ireversibil. Nu 
înseamnă că nu există reacţii împotriva optimizării 
prin nivelare sau a efi cientizării economice prin 
dispariţia specifi cităţilor locale, dar fenomenul 
este acceptat ca obiectiv şi ireversibil.

Dacă globalizarea s-a dovedit a fi  obiectivă 
în lupta pentru efi cienţă şi randament economic 
crescut la nivel mondial, un alt fenomen 
interesant a potenţat abordarea post-modernă: 
construcţia Uniunii Europene. O întreprindere 
care s-a accelerat după crearea UE (Tratatul 
de la Maastricht)3 şi care a dus la construcţia 
unei instituţii eminamente post-moderne, cu un 
instrumentar specifi c de agrementare a deciziilor 
la nivel european, bazat pe valori comune. 
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Un exemplu specifi c care a stârnit imaginaţia 
şi a creat viziunea extinderii, a compatibilizării 
spaţiilor la frontieră, în vecinătate, a infl uenţelor 
soft power4 şi a atractivităţii ca formulă de 
persuadare a liderilor politici, a modelelor pentru 
constructele statale şi perspectivele alipirii la 
instituţia nou-creată. 

Reuşita a fost însă moderată, atunci când 
atractivitatea pentru noile state ce-şi doreau 
să fi e membre ale UE a stârnit discuţia privind 
frontierele Europei5, când a apărut oboseala 
extinderii la statele membre ale UE şi când criza 
economică a zdruncinat puternic voinţa internă 
a statelor de a aplica modelul democratizării şi 
compatibilizării la frontiere. Rezultatul a fost 
unul previzibil, odată ce s-au observat revenirea 
în forţă a Rusiei şi dorinţa acesteia de a reconstitui 
fostul imperiu sovietic în altă formă, de a reafi rma 
politica de superputere şi de a conserva controlul 
absolut şi exclusiv asupra spaţiului post-sovietic, 
readus la statutul de vecinătate apropiată6, supus 
regulilor suveranităţii limitate7 de interesele fostei 
metropole în raport cu noile state independente. 
Modelul a clacat, pas cu pas, şi sub imperiul lipsei 
de resurse, de scădere a atractivităţii şi absenţei 
capacităţii de tip hard power”8, care să susţină 
infl uenţa UE în faţa unui actor consacrat pe 
politicile de putere cum este Federaţia Rusă. Mai 
mult, state precum Azerbaidjanul sau Armenia, 
ulterior Ucraina lui Ianukovici, au considerat 
că abordarea excepţionalistă le îndrituieşte să 
respingă proiectul modelului european şi al 
valorilor comune, retrăgându-se din proiect în 
pragul summit-ului Parteneriatului Estic de la 
Vilnius (2013).

Nu în ultimul rând, abordarea liberală a 
securităţii prin interdependenţă9 a capotat. Ideea că 
statele democratice nu fac război unele cu altele10, 
pentru că au alte mijloace de exprimare şi multe 
instrumente, este una cunoscută. Însă, atunci când 
defi neşti securitatea pe baza multitudinii de relaţii 
economice şi a interdependenţei, presupunând 
că, raţional, partenerul tău nu va determina un 
confl ict pentru că sunt mult prea multe de pierdut, 
abordarea s-a dovedit falimentară în faţa unui 
actor coeziv, determinat, care joacă cinic cartea 
interdependenţei în sens invers, al absenţei unui 
plan B, al imposibilităţii retragerii partenerului 
din interdependenţă, fapt care-i permite libertatea 

aplicării politicilor de forţă acolo unde îşi doreşte 
(chiar cu preţul de a încălca fl agrant principiile 
de bază ale colaborării, care au fundamentat şi 
au determinat dezvoltarea interdependenţelor, 
atât timp cât există o interpretare favorabilă a 
acţiunilor ce îi permit negarea credibilă sau măcar 
respingerea formală a încălcării acestor principii, 
indiferent de evidenţe).

Aceasta a însemnat anexarea Crimeii şi 
agresiunea militară rusă din Estul Ucrainei: 
revenirea la realism, la geopolitica rusă clasică, 
la teoria spaţiului vital necesar pentru apărare, 
de această dată, la vecinătatea apropiată, sferă de 
infl uenţă şi politică de forţă11 pentru a securiza 
această sferă de infl uenţă. Iar politicile au fost 
coerente în timp şi avertismentele transparente, 
odată cu ieşirea, discutabilă şi neclară juridic, 
a Federaţiei Ruse din Tratatul Forţelor 
Convenţionale din Europa, în 2007, cu războiul 
ruso-georgian din august 2008, totul culminând 
cu anexarea Crimeii la 18 martie 2014 şi, mai 
ales, cu celebrul discurs de la acea dată al lui 
Vladimir Putin12.

Punerea sub semnul întrebării a 
angajamentelor şi a regulilor dreptului 
internaţional

Discursul lui Vladimir Putin, din 18 martie 
2014, a creat baza ideologică şi conceptuală 
a politicilor revizioniste ale Federaţiei Ruse. 
Discursul introduce excepţionalismul rus, 
revendicarea neo-imperială a refacerii URSS în 
spaţiul post-sovietic cu alte instrumente, odată 
ce simpla intrare a Ucrainei în spaţiul de liber 
schimb european a determinat recurgerea la forţa 
armelor şi declanşarea agresiunii militare din 
Estul Ucrainei. Principiul apărării drepturilor 
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ruşilor, rusofonilor, compatrioţilor13 a readus 
Europa în ajunul celui de-al Doilea Război 
Mondial, cu declaraţii şi abordări amintind de 
Anschluss-ul austriac (1938)14, în cazul Crimeii, 
şi de problema germanilor sudeţi în anexarea 
Cehoslovaciei (1939)15. 

Rusia a relansat principiile excepţiona-
lismului rus, adică a unui drept exceptional al 
etnicilor ruşi care, locuind un anumit teritoriu, 
ar antrena un drept al statului rus în a-i apăra, 
eventual declarat unilateral (fără a solicita din 
partea acestora un acord spre a fi  apăraţi de statul 
rus), dar şi dreptul de ingerinţă la nivelul statului 
suveran al cărui teritoriu e în discuţie privind 
această minoritate şi, mai grav, chiar ameninţarea 
directă că acest teritoriu ar putea fi  pierdut, dacă 
pretenţiile Rusiei nu sunt îndeplinite. O formulă 
de ameninţare a statelor vecine, cu minorităţi 
ruse, privind participarea la structurile integrative 
ale Rusiei, aşa cum o dovedeşte direct şi 
acţiunea militară împotriva Ucrainei. Şi, în plus, 
o perspectivă de a pierde aceste teritorii într-o 
formă de aparenţă legală, eventual după 
referendumuri cu arma în mână16, făcute sub 
ocupaţia trupelor ruse.

Discursul anunţă şi politici publice care 
sunt clasifi cate clar de dreptul internaţional 

şi de numeroase acorduri, la care Federaţia 
Rusă este parte. Astfel, acest excepţionalism 
şi aceste drepturi speciale ale Rusiei se traduc 
prin revizionism, politică de putere şi mutarea 
frontierelor prin forţă militară în Europa (Georgia 
era deja un precedent17, reconfi rmat prin acţiunile 
din Ucraina18), confruntare armată, readucerea 
războiului în Europa, introducerea formulei 
de război hibrid19, prin intermediari, bazată pe 
războiul informaţional şi susţinută de lawfare 
(războiul legal)20.

Dar poate cel mai important efect de 
consemnat este încălcarea dreptului internaţional 
şi a acordurilor de securitate la nivel european. 
Iar lista este lungă. Astfel, primul tip de referinţă 
este cel la adresa tezei suveranităţii limitate 
(Doctrina Brejnev)21. Statele din spaţiul post-
sovietic, din sfera de infl uenţă rusă, acolo unde 
există ruşi, rusofoni şi „compatrioţii” de apărat 
de către Rusia, nu sunt pe deplin independente, 
nu li se respectă nici integritatea teritorială şi 
nici suveranitatea nu le este deplină, ci toate 
sunt limitate de interesele fostei metropole ruse. 
De jure, Rusia nu respinge principiile – deşi nu 
le pronunţă decât atunci când e neapărat nevoie 
– însă interpretează suveranitatea, relativizând, 
ca fi ind limitată de interesele sale de securitate22, 
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integritatea teritorială de autonomia şi dreptul de 
veto acordat teritoriilor separatiste sau minorităţii 
sale din acel stat23, ba chiar Rusiei direct, 
iar independenţa fi ind supusă unei subordonări 
faţă de interdependenţa prost înţeleasă a statelor 
post-sovietice cu Federaţia Rusă, a şantajului şi a 
condiţionărilor de tot felul efectuate direct de către 
Moscova. Alternativa e războiul care să instituie 
aceste elemente, să le consacre cu „acordul” 
statului învins şi prin intermediul autorităţilor 
separatiste, manevrate de Moscova şi coordonate 
militar prin trupe, arme şi conducere provenind 
din cadrul Armatei Ruse24.

Deci, în materie de drept internaţional, 
sunt deja încălcate principiile suvernităţii, 
integrităţii teritoriale şi independenţei statelor, 
precum şi cel al egalităţii suverane a statelor – 
Rusia arogându-şi în mod excepţional drepturi 
suplimentare susţinute prin forţa militară. Apoi 
e alterat principiul abţinerii de la utilizarea 
forţei şi de la ameninţarea cu utilizarea forţei, 
respectiv principiile fundamentale ale Cartei 
ONU25. În acelaşi timp, este vorba despre 
principiile fondatoare ale Actului de la Helsinki 
din 1975 - Actul fi nal al Conferinţei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa26, care 
stabilea inviolabilitatea frontierelor europene şi 
respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor. 

Pe acelaşi fi r, găsim documentele CSCE 
privind Carta de la Paris pentru Noua Europă 
(1990)27, iar ulterior documentele Conferinţei 
Helsinki 2, din 1994, care a dus la înfi inţarea 
OSCE28. Principiile fondatoare au fost direct 
încălcate aici. Nu mai vorbim despre celebrul 
Acord de la Budapesta (1994)29 privind 
includerea Ucrainei în Tratatul de Neproliferare 
Nucleară – NPT şi renunţarea la arsenalul nuclear 
moştenit de la fosta URSS şi transferarea acestuia 
către Federaţia Rusă, succesoarea directă a fostei 
URSS, contra garantării integrităţii teritoriale 
a Ucrainei de către semnatari - SUA, Marea 
Britanie, Rusia - la care s-au raliat şi ceilalţi 
membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, 
Franţa şi China30.

Dacă până aici am văzut încălcarea 
dreptului internaţional, a acordurilor de securitate 
la nivel european, în continuare ne vom concentra 

pe componenta de încălcare a angajamentelor 
Federaţiei Ruse în Europa. Astfel, aceleaşi 
principii stau la baza Actului Fondator Rusia-
NATO (Roma, 1997), dar şi a documentelor 
summit-ului NATO de la Praga (2002) de 
înfi inţare a Consiliului NATO-Rusia, organism 
de cooperare şi dialog al Alianţei cu Rusia. Actul 
Fondator mai conţine, astăzi, doar titlul care să 
nu fi  fost pus în cauză, odată ce baza cooperării, 
afl ată pe trei sferturi din document, vizează 
Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa 
(denunţat de Rusia în 2007, când s-a retras din 
acord) şi principiile fundamentale ale OSCE.

Acelaşi lucru se petrece şi cu documentele 
care statuau relaţia UE-Rusia. Acordul de 
Parteneriat şi Cooperare, încheiat în 1994 şi intrat 
în vigoare în 1997, nu a mai putut fi  renegociat 
şi semnat după anul 2007, fi ind reînnoit automat 
anual până la negocierea unui nou acord. Lucru 
din ce în ce mai improbabil astăzi. Pe de altă parte, 
acest acord care oferă cadrul pentru cooperarea 
politică, economică şi culturală între Rusia 
şi UE se bazează pe „respectul pentru principiile 
democratice şi drepturile omului, aşa cum 
sunt defi nite acestea în Actul Final de la Helsinki 
şi în Carta de la Paris pentru o Nouă Europă”31. 
Deci relaţiile comerciale, investiţiile, relaţiile 
culturale ale UE cu Rusia se bazează pe aceste 
principii. 

Revenirea la politica de îndiguire
Ceea ce a propus Rusia în Ucraina, de 

data aceasta extrem de transparent, nu camufl at 
sub prezumţia unei provocări a lui Saakaşvili, 
ca în Georgia, este revenirea la politica de 
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forţă, modifi carea frontierelor prin forţa armată 
pentru prima oară în Europa după 1975 (nu iau 
în considerare  războiul fratricid iugoslav, ca şi 
confruntările din spaţiul post-sovietic de după 
prăbuşirea URSS şi din spaţiul iugoslav, care au 
fost confl icte de rupere, de scindare şi succesiune, 
nu de cucerire). Rusia propune confruntarea 
armată cu care reacţionează faţă de opţiunea 
Ucrainei de a se ralia spaţiului de liber schimb 
european; încălcarea principiilor dre ptului 
internaţional, a eşafodajului de securitate al 
Europei de după 1975, pentru revizionism şi 
aspiraţiile imperiale ale lui Vladimir Putin; 
aventura militară contra Occidentului pentru a 
satisfi ce dorinţa de dominaţie şi recunoaşterea 
statutului de putere regională, dacă nu de 
superputere a Rusiei în Europa.

Tipul acesta de propunere nu poate rămâne 
fără urmări. Revizionismul a deschis şi altora 
apetitul de a pune sub semnul întrebării regulile şi 
frontierele. Doritori de a pescui în ape tulburi şi de 
a câştiga teritorii pe seama vecinilor încă există în 
Europa. În plus, confruntarea militară, utilizarea 
armelor pentru soluţionarea diferendelor este în 
opoziţie explicită cu acordurile de la Helsinki, 
Actul Final şi Declaraţia de principii, care stau 
la baza tuturor documentelor semnate în Europa 
după prăbuşirea Zidului Berlinului.

Războiului i se va răspunde cu război. 
Un război rece, în cel mai bun caz. O politică 
de îndiguire a Rusiei, lansată deja. O linie de 
apărare a Ucrainei şi a Occidentului se pregăteşte 
în Ucraina de Est, un gard cu şanţuri de apărare 
întărite dincoace de linia de demarcaţie, de-a 
lungul frontierei cu Rusia şi cu zona de confl ict din 
Donbas. De asemenea, îndiguirea32 ar răspunde 
nevoii de a înlocui o frontieră spiritualizată33, cum 
a fost cea a Europei de Est, anterior evenimentelor 
din Crimeea, cu una întărită.

Într-adevăr, revenirea la îndiguire şi la 
frontiera întărită a fost o atitudine naturală, tocmai 
pentru că această frontieră spiritualizată a fost 
contestată de către Moscova. Până la izbucnirea 
confl ictului, exista o zonă, între frontiera UE/
NATO şi cea a Federaţiei Ruse, de state care 
erau partenere cu NATO în cadrul Parteneriatului 
pentru Pace34, membre ale Parteneriatului Estic35 
cu UE şi ale Politicii de Vecinătate a UE36. De fapt, 

un spaţiu în care erau acceptate toate infl uenţele, 
urmând ca populaţia să decidă, în timp, orientarea 
şi direcţia de evoluţie şi integrare.

Aici orientările sunt împărţite: evoluţia 
opţiunii populaţiei s-a dovedit a fi  variabilă. 
În timp ce apetenţa liderilor de a înclina balanţa 
într-o parte sau alta a fost una inconstantă. Belarus 
(fondator, alături de Kazahstan şi Rusia, al Uniunii 
Vamale37 şi al Uniunii Euro-Asiatice38) a optat 
constant pentru orientarea estică. Acum pare a fi  
mai puţin aliniat politicilor revizioniste ale Rusiei. 
Dar tot fără un plan individual de parteneriat cu 
NATO şi fără plan de acţiuni naţional cu UE, în 
cadrul Parteneriatului Estic. Apoi, Armenia, stat 
membru OTSC - Organizaţia Tratatului pentru 
Securitate Colectivă39, ca şi Belarus, a migrat din 
postura semnării Acordului de Asociere cu UE şi 
a Acordului de Liber Schimb în cea de membru 
cu drepturi depline în Uniunea Euro-Asiatică40. 
Astăzi încearcă formule de revigorare a relaţiei cu 
UE pe o variantă bivectorială, doar să nu afecteze 
relaţiile sale strategice cu Rusia; şi parteneriat 
cu NATO, chiar dacă e membru OTSC.

Urmează Azerbaidjanul, un stat special şi cu 
forţă politică şi economică, un stat care a fost în 
siajul occidental, are acord de parteneriat cu NATO, 
dar a respins Acordul de Asociere cu UE şi Acordul 
de Liber Schimb pe motiv că există condiţionările 
legate de drepturile omului şi că îşi doreşte un 
parteneriat strategic care să refl ecte statutul său de 
furnizor de energie pentru UE. Dacă era profund 
angajat pe direcţia occidentală, ultimele evoluţii îl 
apropie mai mult de poziţia Rusiei, o independenţă 
cu păstrarea „mâinilor libere” şi a unor relaţii 
bilaterale avantajoase cu Moscova.

În ordinea apropierii de UE, urmează 
Ucraina. Deturnată de la semnarea Acordului 
de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb la 
Vilnius (2013), Ucraina a revenit mai puternic 
în siajul occidental, după alegerile generale 
şi prezidenţiale determinată şi de agresiunea 
miliatară rusă şi de anexarea Crimeii. Ucraina 
doreşte să adere la NATO, într-un procent majoritar 
astăzi, şi la UE, semnând Acordul de liber schimb 
şi Acordul de Asociere. Primul urmează să intre 
în vigoare la 1 ianuarie 2016, în timp ce libera 
circulaţie ar trebui evaluată în viitorul apropiat. 
Cât despre Republica Moldova şi Georgia, 
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ambele au semnat acordurile de asociere cu UE 
şi acordurile de liber schimb; Republica Moldova 
are şi libera circulaţie, un plan de parteneriat cu 
NATO şi neutralitatea constituţională, în timp ce 
Georgia aspiră la admiterea în NATO şi are deja 
pe teritoriul său un centru de pregătire NATO41.

Viitoarea frontieră a Europei: în Donbas
Distrugerea opţiunii frontierei spiritualizate 

a Europei în statele independente din spaţiul 
post-sovietic, partenere NATO şi membre ale 
Parteneriatului Estic, a determinat repunerea în 
discuţie a tipului de frontieră dintre Occident şi 
F.Rusă, respectiv revenirea la apărare militară, 
îndiguire şi frontiera întărită42. Rusia a propus, 
prin anexarea Crimeii, agresiunea militară din 
Estul Ucrainei şi discursul privind apărarea 
ruşilor, rusofonilor şi compatrioţilor43, revenirea la 
politica de forţă şi a respins frontiera spiritualizată, 
preferând sferele de putere. Practic, Moscova 
a anunţat că spaţiul post-sovietic este sfera sa 
de infl uenţă, zona sa de control exclusiv, unde 
limitează suveranitatea statelor independente.

De aceea, preocuparea statelor din 
răsăritul Europei nu putea să determine decât 
înarmare, întărirea frontierei, reasigurare, apărare 
întărită, îndiguirea Rusiei şi coeziune în blocuri. 
Summit-ul NATO din Ţara Galilor (Newport, 
2014) a înregistrat deja angajamentele Alianţei de 
reasigurare a aliaţilor din fl ancul estic, care apără 
frontiera Alianţei, fi ind imaginat atât un sistem de 
comandamente de integrare şi pregătire a forţelor, 
cât şi un sistem de exerciţii masive şi repetate care să 
asigure forţe rotaţionale nepermanente la frontiera 
de Est a Alianţei. Însă summit-ul de la Newport a 
mai însemnat şi sprijinirea partenerilor, între care 
Republica Moldova şi Georgia44, şi susţinerea 
reformelor în domeniul securităţii în Ucraina45. 
De altfel, Ucraina şi evenimentele din Crimeea şi 
Estul acestei ţări au ţinut prim-planul agendei.

Ceea ce se preconizează este înarmarea 
Ucrainei46. O întreprindere difi cilă şi care 
trebuie realizată cu subtilitate şi nuanţe, pentru 
a nu provoca escaladarea confl ictului. De altfel, 
înarmarea astăzi cu tehnică modernă ar fi  una 
inefi cientă pentru că nu există forţele militare 
capabile să manevreze această tehnică. Deci, 
procesul de înarmare presupune, mai întâi, un 
angajament de utilizare a armelor pentru apărare, 

pe varianta strict defensivă, nu utilizarea lor pentru 
recuperarea teritoriului pierdut de sub control. 
Apoi, este necesară reforma completă a sectorului 
de securitate: prea multe cadre şi comandanţi din 
armata ucraineană, din serviciul de securitate şi 
din alte categorii de forţe au plecat la inamic sau 
au fost/sunt urmărite pentru înaltă trădare, pentru 
că au comunicat date operative părţii ruse, pentru 
a risca o înarmare fără reformă. În al treilea rând, 
sistemul de vetting şi verifi care trebuie adus la 
zi şi aplicat în plan general în structurile de forţă 
ucrainene. În fi ne, urmează reforma şi antrenarea 
trupelor rămase pentru ca acestea să poată 
utiliza armamentul modern; totul culminând 
cu înarmarea Ucrainei cu echipamente militare 
moderne, defensive, pentru apărarea populaţiei 
şi a teritoriului afl at sub controlul autorităţilor 
legitime ale Ucrainei, dar şi a Occidentului.

Trebuie încheiată construcţia noii linii de 
apărare a Ucrainei şi a Occidentului, respectiv 
a noii frontiere interne a Ucrainei, frontiera de 
facto între Est şi Vest48. Nimeni nu va recunoaşte 
vreodată scindarea Ucrainei sau amputările 
teritoriale din Crimeea şi Donbas, dar realismul 
trebuie să impună construcţia liniei de apărare 
şi amplasarea trupelor de-a lungul acesteia, 
împreună cu toată tehnica militară modernă.

În fi ne, sunt absolut obligatorii negocierea 
şi stabilirea regulilor de angajare. Am văzut 
prea multe cazuri de interferenţe şi contact între 
capabilităţile militare ale NATO şi ale Rusiei 
pe toată linia de separare, de la Polul Nord şi 
Norvegia, la frontierele Suediei, Finlandei, 
Mării Baltice, până în sudul fl ancului estic al 
NATO, pe Marea Neagră. În acest context, lipsa 
unor reguli de angajare poate genera problema 
escaladării într-un confl ict deschis la orice 
contact, provocare sau accident. Pentru a stopa un 
asemenea deznodământ, este necesară negocierea 
unor reguli de angajare, pentru ca fi ecare parte 
din zona militarizată de la frontiera întărită dintre 
Est şi Vest să ştie când au început, cu adevărat, 
războiul şi confruntarea. Deja câţiva paşi s-au 
făcut la nivelul SUA şi al NATO.

Mai rămâne să vedem ce se va întâmpla 
în vestul noii linii de demarcaţie dintre Occident 
şi Rusia, care s-ar putea reproduce şi în nordul 
Peninsulei Crimeea, şi în Georgia. Ei bine, rămân 
state sau regiuni ale unor state sub controlul 
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autorităţilor legitime care trebuie compatibilizate 
cu regulile occidentale. Obiectivul imediat 
nu ar fi  integrarea în NATO şi UE, ci crearea 
compatibilităţii depline a sistemelor locale 
cu cele din statele NATO şi UE, construcţia 
instituţională, normativă, aplicarea legislaţiei 
europene şi crearea culturii democratice. 

Adică o integrare de facto în spaţiul comun de 
securitate, democraţie şi economic al Europei;
iar în timp, de ce nu, chiar primirea în NATO 
şi UE. Până să decidă politicienii unde se afl ă 
limita geografi că şi politică a Europei, au decis 
geopolitica şi nevoia de securitate a Europei: 
la linia de demarcaţie din Donbas.
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CUM DISCUTĂM DESPRE
POLITICĂ ŞI ECONOMIE?1

Prof. univ. dr. Vasile SECĂREŞ*

Abstract
This a rticle enhances the necessity to change the approach of the decision making in the economic 

policy, starting from the relationship between politics and economy and from the infl uence of this relationship 
onto Romanian national security. In our opinion, we are facing the imperative to create a coherent strategy, 
on the medium and long term, concerning the development of Romania. In this context, the experts must detain 
the main role into the elaboration and the implementation of this strategy.

Given the more and more problematic and unpredictable security challenges into the euro-atlantic 
eastern neighborhood, this new approach would permit Romania – as a national actor and NATO member – to 
have an effi cient use of its national resources.

Keywords: politics, economy, power, change, development strategy, uncertainty, education

În prezent, este necesară o discuţie care 
să abordeze poziţionarea României în raport 
cu „noile provocări economice”. Aş spune însă 
că este nevoie de o altfel de discuţie. Această 
problematică trebuie fundamentată pe o „armătură 
tehnică”, pe analiză - în primul rând, pe cifre, pe 
reperele pe care ţi le pune la îndemână „meseria”. 
Este vorba, desigur, de ştiinţa economică şi, 
într-un plan mai larg, de ceea ce numim 
„government” - ştiinţa guvernării. 

Sigur, dezbaterea nu se poate desfăşura - 
şi nu are cum să se desfăşoare - într-un templu 
academic sau economic, departe de „frământările 
politice” ale zilei. Cristian Pârvulescu scria, în 
urmă cu câteva săptămâni, despre avatarurile 
„Codului fi scal” sub titlul „politică sau economie”. 
Cred că aici nu se pune problema de „sau”, ci este 
vorba de „politică şi economie”, fi e că vrem sau 
nu... Pentru că avem în vedere interesul public, 
politicile publice, drumul pe care va merge 
această ţară. Astăzi, mâine şi în anii ce vin... 
Problema este cum înţelegem această legătură. 
Ştiu, avem de-a face aici cu o agendă destul de 
complicată şi, poate, şi aridă. Uneori e greu să 
treci frontiera unei discuţii publice accesibile. 

*Prof. univ. dr. Vasile SECĂREŞ este profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adminitrative (SNSPA), în cadrul Departamen-
tului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Institutului Bancar Român.

     Iar dacă media mai are şi o altă grilă de 
interpretare... Da, politică şi economie... 

Aşa cum spuneam, cred că în această 
privinţă este nevoie urgent de o schimbare de 
abordare. Trebuie să schimbăm modul în care 
privim lucrurile, modul în care le discutăm şi, 
evident, modul în care se iau deciziile de politică 
economică, deciziile legate de dezvoltarea ţării în 
perioada următoare. Câteva  sublinieri aş face în 
acest context.

Prima constă în faptul că adesea felul în 
care aşezăm deciziile economice, fi scale etc. în 
spaţiul politic este greşit şi cu consecinţe „rele”, 
cu consecinţele pe care le-am văzut în dezbaterea 
din ultimul timp. Profesorul Y. Dror, marele 
specialist în guvernare şi administraţie publică, 
încerca acum vreo 20 de ani să ne convingă, pe 
noi cei din Europa Centrală şi de Est, că deciziile 
care privesc dezvoltarea ţării trebuie scoase din 
zodia politicii de partid sau a intereselor asociate 
ciclului politic, a intereselor electorale, de 
guvernare... Bun, putem să spunem că nici în Vest 
nu s-a învăţat ca lumea lecţia asta... Problema 
este ce facem noi aici, pe malurile Dâmboviţei.
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A doua: da, atunci când este vorba de 
dezvoltarea economică a ţării, dimensiunea 
politică este puternică şi trebuie să fi e aşa. 
Dar ea trebuie să se sprijine întotdeauna pe 
reperele profesionale, economice şi fi nanciare, 
pe soluţiile pe care le propun, în cadrul unei grile 
politice de interpretare, specialiştii, grupurile de 
analiză, expertiza.

În sfârşit, a treia: nu poţi discuta, fi e el 
şi Codul fi scal, fără a avea în vedere multe 
alte lucruri, corelaţiile fundamentale şi, din 
nou, cerinţa macrostabilităţii. Avem nevoie de 
o viziune integrată şi nu doar asupra construcţiei 
bugetare, cu toate componentele sale, în 2016 şi 
mai departe, în anii următori, ci asupra creşterii 
economice şi a dezvoltării ţării în perioada 
următoare.

Felul în care văd eu legătura dintre 
politică şi economie ne spune că avem nevoie de 
o concepţie solidă privind evoluţia României în 
perioada actuală şi în anii ce vin. Am să încerc 
să explic de ce cred asta. Nu înainte de a sublinia 
că dezbaterea, din ultimii ani, cu privire la 
evoluţiile ce caracterizează economia lumii - sau 
la cele din spaţiul UE - a arătat foarte limpede - 

vezi comentariile unor mari economişti ai lumii, 
Stiglitz sau Krugman - că aici nu este vorba doar 
de economie, ci de putere şi politică.

Din această perspectivă, să ne referim 
la provocările pe care le avem de înfruntat... 
Am spus, încă de acum 2-3 ani, că vin vremuri 
grele! 2014 şi 2015 au confi rmat o asemenea 
evaluare. Mărturisesc însă că nu credeam că 
lucrurile vor sta aşa cum stau acum! Este vorba, 
pe de o parte, de ceea ce ştim cu toţii: situaţia 
creată în Est. Ameninţarea militară a reapărut 
pe frontiera euroatlantică. Vorbim acum de 

„războiul hibrid” din Ucraina. Mi-aş permite 
să atrag atenţia asupra numărului în creştere de 
„zone gri” apărute, de-a lungul frontierei euro-
atlantice, cu sprijinul Rusiei. Astfel, Transnistriei 
şi regiunilor separatiste din Georgia li se adaugă 
acum „republicile populare” din Estul Ucrainei. 
Ar trebui să ne întrebăm, desigur, ce urmează? 
Recenta întărire a prezenţei NATO - mai ales a 
SUA - în România ne oferă, desigur, un sentiment 
sporit de securitate. Dar nu este vorba doar de 
asta. Nici pe departe. Aş spune aici o propoziţie 
foarte simplă: perioada cu care ne-am obişnuit în 
ultimii 25 de ani s-a terminat!

Am intrat într-o etapă de incertitudine 
extremă. Sunt şi vor fi  vremuri tulburi, marcate de 
evoluţii strategice, de reaşezări geopolitice, mult 
mai complicate decât până acum. Această ultimă 
etapă a tranziţiei începute în 1989-1991 este 
caracterizată de aliniamente intersectate (uneori 
ele par să pună în discuţie alianţele actuale), 
de confruntări dure şi ameninţări multiple. Să 
nu uităm că este vorba de un joc de sumă nulă, 
care va produce lista lui de câştigători şi învinşi 
(„winners and losers”). 

Din Europa până în Asia-Pacifi c ne confrun-
tăm mai mult cu întrebări decât cu răspunsuri. În 
Franţa, elita politică vorbeşte despre „multiplele 
pericole care ameninţă ţara”. Am fost recent în 
Japonia - am avut discuţii la MAE şi în zonele de 
expertiză de securitate naţională: am descoperit 
mari incertitudini şi mari îngrijorări. Un raport făcut 
public la începutul lunii iulie a.c. era „cautiously 
optimistic” în legătură cu alianţa acestei ţări cu 
SUA şi efectele ei în noul mediu strategic.

Noi cum ar trebui să fi m? Mediul în care 
evoluează şi va evolua România în următorii ani 
- spun din nou - este tulbure. Aş sublinia şi aici 
doar două-trei lucruri. Nu putem să nu vedem că 
România este ţinta unor acţiuni care aparţin unui 
instrument major al „războiului hibrid” de care 
aminteam mai sus: destabilizarea! Manipularea, 
intoxicarea, atacurile mediatice sunt prezenţe 
care îţi sar în ochi. Ca să nu mai spun că ar trebui 
să ne preocupe ceva mai mult vulnerabilitatea 
noastră la „războiul electronic”. Mai departe: 
mediul în care ne mişcăm în UE este tot mai 
incert. Nu mă refer doar la fractura NV-SE - 
„adusă la zi” de criza Greciei - care se va adânci. 
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Am redescoperit, în anii din urmă, distribuţia 
de putere din UE. Mai mult încă, asistăm la 
manifestări dintre cele mai diverse care vizează 
reaşezarea „geografi ei politice” a continentului. 
Ele merg de la domeniul economic şi fi nanciar - 
iar în această privinţă n-ar trebui să uităm că şi 
în UE, la fel ca în restul lumii, criza a fost, şi este 
în continuare, un instrument dur de redistribuire - 
până la demografi e şi migraţie. Poate nu doar ca 
o pată de culoare - este mult mai mult - ar trebui 
să ne amintim (ştim oare?) că avem 5 milioane de 
români care lucrează peste graniţă. Ne preocupă 
ce au de gând? Ca să dau doar un exemplu, în 
Spania, peste 90% dintre românii de acolo nu vor 
să mai revină (ei şi, cu atât mai puţin, copiii lor). 
Politica spaniolă sprijină rămânerea lor în această 
ţară. Spun lucrurile astea ceva? Nu ar trebui să ne 
întrebăm ce avem de făcut în ţară?!

Vorbeam de un mediu strategic şi de 
securitate în schimbare. Aş adăuga că nu am cum 
să nu fi u preocupat, acum şi în anii ce vin, şi să 
fi u „cautiously optimistic”, în legătură cu politica 
SUA în Europa şi pe frontiera euroatlantică, 
cu relaţia SUA - Germania şi implicaţiile ei pe 
continent sau cu relaţia specială dintre Germania şi 
Rusia şi realinierile care se produc plecând de aici. 

Vremurile de azi supun la o încercare 
dură capacitatea elitei politice de a acţiona cu 
înţelepciune, demonstrând nu doar viziune, 
ci şi un neabătut sens al direcţiei, chibzuială 

şi profesionalism. În faţa acestei „lumi noi”, 
România trebuie să se îngrijească într-o măsură 
mult mai mare de resursele sale de putere - inclusiv 
militare - şi de politicile de care are nevoie în anii 
ce vin. Ce alegeri vom face? Nu pot să nu mă 
întreb: citim cum trebuie noul mediu strategic? 
Nu cred că ne putem juca cu aceste lucruri.

Pornind de la consideraţiile de mai sus, 
cred că este vremea să schimbăm lucrurile! Toate 
discuţiile actuale despre disciplină fi nanciară vs. 
relaxare fi scală, despre echilibre macro şi creştere 
economică... trebuie să devină urgent parte a 
unei abordări care să pună temeliile dezvoltării 
României în următorii zece ani. Această perioadă 
se poate dovedi şi critică, dar şi esenţială pentru 
destinul României.

Aş spune că există două ancore puternice ale 
unui asemenea început de drum. Am în vedere, în 
primul rând, apartenenţa noastră la comunitatea 
euroatlantică. Nu există alternativă la aceasta. Când 
spun că trebuie să privim cu ochii deschişi ceea ce 
se întâmplă în spaţiul european şi euroatlantic aş 
adăuga, în acelaşi timp, că acesta este familia din 
care facem parte. Cu bune şi cu rele. Sigur, este 
nevoie să avem o altă voce în această comunitate. 
În al doilea rând, este vorba de lucrurile pe care 
le-am câştigat în planul echilibrelor macro-
economice, al stabilităţii fi nanciare. Am atins 
o anumită maturitate şi ar fi  absolut caraghios 
ca - mergând pe drumul care trebuie - să ajungem, 



INFOSFERA

41

fără să ne dăm seama, în şanţ! Nu este mai puţin 
adevărat că aceste „ancore” nu sunt sufi ciente, nu 
ne rezolvă toate lucrurile.

Recent, am marcat la BNR 150 de ani 
de la naşterea regelui Ferdinand, iar ministrul 
Noica ne-a prezentat cartea sa despre „lucrările 
publice” din anii ’20 ai secolului trecut. Sigur, 
ştim de mult că avem ce învăţa de la puterile 
emergente de pe Coasta Pacifi cului, de la Coreea 
de Sud sau Singapore. Dar n-ar trebui oare să ne 
aducem aminte de modul în care s-au conturat 
„cercurile concentrice” ale dezvoltării României 
la sfârşitul secolului 19 şi, mai ales, după Primul 
Război Mondial, când regele Ferdinand, ne spune 
profesorul Noica, a hotărât începerea unui „amplu 
program de reconstrucţie în toate direcţiile”. Este 
exact ceea ce ne trebuie acum. Generaţia care s-a 
înhămat atunci la un asemenea program venea 
după câştigarea unui război. Era generaţia care 
făcuse România Mare. În ’89, România, alături 
de celelalte ţări din Est, pierduse un război. 
Acest fapt ar fi  trebuit poate să ceară, cu atât 
mai mult, mobilizarea resurselor noastre pentru 
reconstrucţie. Aş spune însă că avem şi mai multe 
motive acum să gândim astfel. Iar dacă ascultăm ce 
spune domnul Florin Georgescu, resursele pentru 
asta există - sigur dacă punem ordine în economie.

Avem nevoie de un program de dezvoltare 
a României în cursul următorilor 10 ani, care 
să-şi propună o agendă căreia i-aş spune „5+1”: 

dublarea PIB-ului ţării înainte de 2025 (desigur 
cu ţintele corelative privind PIB/loc., salariul 
mediu etc.); să treacă, în sfârşit, Carpaţii şi să 
înlăture „precaritatea” infrastructurii noastre de 
transport (autostrăzi, căi ferate, porturi etc.); 
să reducă semnifi cativ decalajele care separă 
România de media UE în privinţa nivelului 
de dezvoltare economică şi calitatea vieţii; să 
înlăture dezechilibrele regionale care privesc 
estul şi sudul ţării (care au devenit o problemă de 
securitate naţională) şi, în sfârşit, să „domolească” 
fracturile sociale care s-au adunat în România 
în ultimii 20 de ani. La toate acestea aş adăuga 
întărirea capacităţii de apărare a ţării.

Sigur, avem nevoie de o „alianţă politică 
naţională” - de consens, de un pact, cum vreţi 
să-i spuneţi - pentru a conveni obiectivele sale 
principale şi pentru a scoate un asemenea program 
din capcana ciclului politic. În alte ţări s-a putut. 
La noi, de ce nu s-ar putea? Ne trebuie un program 
serios (plictisitor de serios, cum ar spune domnul 
Mugur Isărescu), care să pună la lucru toate 
instrumentele de politică economică, bugetară şi 
fi scală, monetară sau socială ale statului român. 
Cred de aceea - în acest context - că trebuie să 
desenăm o curbă a adoptării Euro care să se ducă 
spre sfârşitul acestei perioade de 10 ani. Avem 
nevoie de un program care să însemne planuri, 
calcule, termene, un program fără artifi cii, fără 
show-uri politico-mediatice, dar care să schimbe 
în 10 ani faţa ţării, defi nitivând structurile 
României moderne.

Guvernatorul BNR vorbea, cu ceva timp 
în urmă, despre acele „cercuri concentrice” 
de după Primul Război Mondial. Cum ar trebui 
să arate ele acum? Am în vedere „un plan în 
zece puncte” care ar trebui să vizeze: construcţia 
instituţiilor; capacitatea de evaluare şi cheltuirea 
banului public; educaţia; infrastructura; 
reindustrializarea; agricultura şi dezvoltarea 
rurală; dezvoltarea urbană; întărirea capacităţii 
de apărare; politica externă şi de securitate, în 
măsură să asigure României, alături de Polonia, 
o voce în UE şi în NATO.

Am să mă refer însă doar la două - trei 
dimensiuni, subliniind de la bun început caracterul 
critic al educaţiei. Mă gândesc din nou la ce 
spunea academicianul Mugur Isărescu, în prefaţa 
cărţii profesorului şi ministrului Noica, despre 
„climatul (de după Primul Război Mondial - 
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nota mea) dominat de şcoli bune, de societăţi 
de dezbateri şi, cu deosebire, de personalităţi 
remarcabile…”. Avem nevoie de asta ca de aer…

Avem nevoie de întărirea statului, a 
instituţiilor, a capacităţii de acţiune publică. 
Nu în sensul în care s-a vorbit despre asta în 
ultimii 10 ani. Mă refer la un set de soluţii şi 
instrumente concrete de management public 
care au ca obiectiv aşezarea practică a unui stat 
puternic, serios, responsabil, defi nit de legi care 
nu au nevoie neapărat de norme de aplicare; legi 
care se pun în aplicare cu fermitate. Aşa cum 
spunea domnul Florin Georgescu, avem nevoie 
de întărirea cadrului legal şi instituţional capabil 
să pună ordine în economie şi să reducă drastic 
evaziunea fi scală; să echilibreze drepturile şi 
obligaţiile, libertatea şi responsabilitatea, partea 
„de activ” şi cea „de pasiv”.

Arhivele de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
ne spun că generaţia care a creat cadrul legal şi 
instituţional al României moderne a plecat de la 
ideea că vor trece vreo 2-3 generaţii până când 
acele legi aveau să fi e respectate. Au fost puse 
bazele culturii „formelor fără fond”. Au trecut, 
de atunci, vreo 150 de ani şi putem spune acum 
că abordarea a fost greşită. Coreea de Sud şi 
Singapore au plecat la drum cu ideea că, de mâine, 
legile se aplică... Aşa ar trebui, de mâine... Wishful 
thinking? Nu cred. Încă de la începutul anilor ’90 
au fost discutate în zona de reformă condiţiile, 
procedurile, modul de fundamentare... cum se 
elaborează o lege sau o hotărâre de guvern. Se 
putea face... Atunci reacţia a fost „pragmatică”: 
păi, aşa, nu mai adoptăm nicio hotărâre de guvern 
şi nicio lege… Aşa trebuie însă procedat.

Ne trebuie un stat care să depolitizeze, din 
2016, administraţia publică şi să o reconstruiască 
pe baza meritului şi a meseriei; o administraţie 
plătită ca lumea şi imună la corupţie. Poate învăţăm 
ceva din experienţa reformelor administrative 
performante. Nu trebuie să inventăm roata. Există 
algoritmul necesar.

Avem nevoie de o construcţie bugetară 
care să asigure resursele necesare unui asemenea 
program de dezvoltare, abordând prudent 
raportul dintre veniturile şi cheltuielile statului. 
Ştim deja ce înseamnă dezvoltarea pe credit. 
Sigur, este nevoie să investim în infrastructură, 
în educaţie, în apărare şi să rezolvăm enorme 
probleme sociale. A fost stupid să vorbim, în 
ultimii 10 ani, de dispariţia rolului statului - 

cine investeşte în infrastructură şi în serviciile 
publice? - sau de încetarea responsabilităţii 
sociale a statului. Creşterea economică trebuie să 
înceapă să producă benefi cii reale pentru oamenii 
simpli. Dar trebuie să găsim „proporţia de aur” 
între investiţiile publice şi cheltuielile sociale ale 
statului. Înlăturând, în primul rând, cheltuirea 
iresponsabilă a banului public, jaful. Aceasta 
trebuie să devină o prioritate absolută. Ministrul 
Noica vorbea despre rolul Consiliului Tehnic 
Superior al Ministerului Lucrărilor Publice în 
anii ’20 ai secolului trecut. Acesta aproba toate 
proiectele după care se realizau investiţiile 
statului, inclusiv în ceea ce priveşte cheltuirea 
banului public. Sigur, au fost destule afaceri 
dubioase în acei ani, dar descoperim şi modele 
de urmat. Mai ales că acum ştim mai mult. 
Ştim cum trebuie construite politicile publice 
bazate pe programe şi cum ar trebui să facem 
evaluarea programelor şi politicilor publice. 
În acest context este nevoie de creşterea rapidă 
a capacităţii de evaluare a politicilor publice, a 
intervenţiilor statului care presupun cheltuirea 
banului public. Ar trebui să nu uităm nicio clipă 
jaful din domeniul retrocedărilor. Păi, nu era 
nevoie de monitorizare şi evaluare?!

Acum nu avem un cadru normativ clar  
pentru fundamentarea deciziilor de politică 
publică, pentru monitorizarea şi evaluarea 
intervenţiilor publice. Avem cadru doar pentru 
programele fi nanţate din fonduri europene. 
Au dispărut unităţile de evaluare din ministere 
şi cultivăm ideea că aici e doar o problemă de 
raportare. Greşit! Trebuie să punem, în perioada 
următoare, bazele unui sistem serios de evaluare 
la nivel naţional. Ştim din experienţa UE ce 
impact enorm are asta. Avem analize, comparaţii 
etc. E wishful thinking în cazul nostru? Nu! Am 
în vedere posibilitatea de a impune reglementări 
efi ciente în acest domeniu şi necesitatea 
înfi inţării unei Agenţii naţionale de evaluare. 
Avem resurse de expertiză, evaluatori pregătiţi 
(designul instituţional există deja la SNSPA). Este 
un punct de plecare esenţial pentru schimbarea 
situaţiei actuale în acest domeniu şi a opririi 
irosirii iresponsabile a banului public.

România nu-şi poate permite multe ţinte. 
Există însă o cheie pentru fi ecare uşă. Trebuie 
doar să o găseşti pe cea potrivită. Ţintele de care 
vorbesc pot fi  acoperite. Să ne aducem aminte 
câţi bani au dispărut în ultimii zece ani. Puteam 
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reclădi nu una, ci vreo trei Românii! Ca să nu mai 
spun că în privinţa modernizării infrastructurii ţării 
nu putem avea nicio ezitare. Dezvoltarea noastră 
şi  înlăturarea fracturilor regionale depind de asta. 
După Războiul de Independenţă, Carol I „a trecut 
Dunărea”: Anghel Saligny a construit între 1890-
1895 podul de la Cernavodă. După Primul Război 
Mondial, căile ferate din Vechiul Regat au fost 
racordate cu cele din Transilvania şi din celelalte 
provincii reunite cu ţara. Acum vrem să facem 
conexiunea dintre Transilvania şi Moldova abia 
în 2019? De ce? Când trecem cu adevărat Carpaţii 
în Sud? Ne grăbim în unele privinţe şi întârziem 
tocmai acolo unde nu trebuie: vezi absorbţia 
fondurilor europene sau discutarea legilor „care 
vor reglementa achiziţiile publice în viitor” şi încă 
multe altele, de pildă un program pentru atingerea 
unei rate de ocupare de 70% la nivelul populaţiei 
cu vârste cuprinse între 20 şi 64 ani.

„Şcoala” rămâne cheia dezvoltării 
României în următorii 10 ani. Nu putem să nu 
ne minunăm că în 1921, când nu se vorbea de 
bugetare multianuală, se avea în vedere pentru 
perioada 1921-1927 fi nanţarea corespunzătoare 
a construcţiei de şcoli. Şi, de fapt, cu educaţia 
ar trebui să începem şi acum. Mica laureată a 
premiului Nobel pentru pace, Malala Yusafzai, 
spunea în toamna anului 2014: „one child, one 
teacher, one pen and one book can change the 
world. Education is the only solution”. Ştim 
lucrurile astea de ani buni de zile. De altfel, 
rapoartele Băncii Mondiale vorbeau încă înainte 
de Revoluţie de impactul economic al educaţiei.

Parcursul industrial al Coreei de Sud - acum 
a 12-a, cred, economie a lumii - a început cu bani 
utilizaţi în educaţie. În anii ’60 şi ’70 ai secolului 
trecut, România era mai dezvoltată decât Coreea 
1Text adaptat după expunerea susţinută pe 24 iulie 2015 la Banca Naţională a României.

de Sud. Unde suntem acum? Răspunsul are 
legătură cu situaţia educaţiei. România are cifra cea 
mai scăzută a investiţiei în educaţie din UE: 4,1% 
din PIB. Educaţia continuă vocaţională e la 
pământ! … Nu ne mai mirăm de rezultat: cam 
spre 40% dintre copiii de 15 ani abia ştiu să 
citească, să scrie şi să numere. Cel mai rău stau 
copiii din familiile sărace şi din mediul rural. 
Cei bogaţi benefi ciază mult mai mult de educaţie 
decât cei săraci. Cum vrem să modernizăm 
România? Înainte de război exista o politică pentru 
a deschide drumul şcolilor înalte pentru copiii de 
ţărani.

Haideţi să ne uităm la problemă şi din 
perspectivă „fi nanciară şi economică”. La nivel de 
ţară, cu actualul volum al investiţiei în educaţie, 
România va pierde în următorii 10 ani - spune un 
recent raport UNICEF - între 12 şi 17 miliarde de 
Euro - adică 7-9% din PIB-ul din acest an (2015). 
În schimb, “the economic return of an additional 
year of schooling” este egal cu aprox. 8% din PIB. 
Dacă vom urca treptat la 6% din PIB, estimările 
pentru deceniul de care vorbesc indică, posibil, 
un ritm de creştere economică de 2,7-2,95% (faţă 
de ritmul proiectat de 2%), cele 12-17 miliarde 
vor fi  câştigate în următorii 10 ani. Creşterea 
ponderii persoanelor cu educaţie superioară în 
cadrul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25-64 
de ani de la 13,6% la 19% în 2025 ar avea un 
impact calculat la 3,6% din PIB. Creşterea în sfera 
educaţiei secundare de la 58% la 59,6% ar aduce 
alţi 0,52% din PIB. Şi la nivel personal studiile 
internaţionale arată că 1 an de educaţie duce la 
creşterea câştigului personal cu 8-9% şi reduce 
probabilitatea unor probleme de sănătate cu 8%. 
Spune asta ceva? Da! Îmbunătăţirea radicală 
nu doar a accesului la educaţie, ci şi a calităţii 
acesteia - având ca prioritate primele trepte ale 
sistemului - trebuie văzută ca o dimensiune 
esenţială în orice strategie de dezvoltare a 
României, destinată să reducă disparităţile 
sociale şi să sporească, în mod serios, calitatea 
capitalului uman. Este nevoie de reconstrucţia 
din temelii a învăţământului vocaţional şi a 
învăţământului superior, în strânsă legătură cu 
cerinţele comunităţii de afaceri cu privire la 
califi cările de care va fi  nevoie în următorii zece 
ani. Resursele vor putea veni atât din fondurile 
europene, cât şi din alocările - sporite treptat - 
ale bugetului naţional.
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Mesajul celui mai renumit istoric al 
timpului său, Nicolae Iorga, credem că are o 
rezonanţă peste decenii şi este un îndemn salutar 
dat României, valabil şi azi, în calitatea sa de stat 
membru al NATO şi UE. Situaţia de conjunctură 
economică, dar şi politică, de pe continentul 
european repetă, într-un fel, una dintre cele 
mai complexe înlănţuiri de evenimente, ceea 
ce ne determină să credem cu tărie că nu criza 
fi nanciară internaţională din ultimii ani a fost 
detonatorul lor. Această criză a reprezentat doar 
unul dintre simptomele care anunţau prezentul, 
mai ales cel din Europa, şi ale cărui caracteristici 
aduc atingere securităţii continentului. 

Motto: „Ca istoric spun: eu nu am întâlnit de la 1866 
în acţiunea diplomatică a ţării încă atâta unitate
… şi inteligenţă, şi un succes atât de hotărât. 
Vă urez din inimă să continuaţi pe această cale”.

Nicolae Iorga, 
pasaj din discursul ţinut la consfătuirea 

de la Palat din 15 aprilie 1939.
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Este foarte adevărat că efectele în lanţ 
ale crizei fi nanciare au deturnat multe dintre 
preocupările complexe ale liderilor europeni, 
după cum statura diferenţiată a acestora, ca şefi  
de stat şi guverne, şi-a pus amprenta şi asupra 
evaluărilor analiştilor. Tratarea pur economică a 
consecinţelor crizei fi nanciare privat de atenţie 
alte desfăşurări, de altă natură, dar care fac toate 
parte din ceea ce numim politica mare a unui stat. 

În ceea ce priveşte România, ca stat membru 
al UE, situaţia actuală o putem defi ni (oarecum 
în termenii secolului XX) ca având nevoie de 
o diplomaţie bine structurată, inteligentă, în 
sensul unui activism participativ la marile decizii 
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comunitare care privesc Europa şi interesele 
naţionale. O diplomaţie de succes în condiţiile 
prezente se bucură de instrumente şi instituţii cu 
totul noi faţă de „momentul Iorga”, dar eşecurile 
nu ne părăsesc, din păcate. 

Miza securităţii europene este expusă 
multor fenomene adverse care trebuie gestionate 
integrat, sistemic, UE afl ându-se sub imperativul 
adoptării unei viziuni în acest sens. Nicolae Iorga 
s-a referit tocmai la un moment în care România 
a avut o viziune proprie, generată de oamenii ei 
politici, şi pe care reprezentanţii marilor puteri 
care au câştigat Primul Război Mondial au 
refuzat-o, probabil din egoism, iar eşecul a fost al 
lumii întregi. Credem că suntem în faţa unei noi 
lecţii care nu trebuie luată în deşert.

Contextul prezent - un avertisment
Rostogolirea efectelor crizei fi nanciare 

pare similară cu secvenţialitatea unui război din 
secolul XX, distrugerile fi nale, echivalate valoric, 
trebuind să fi e puse în responsabilitatea cuiva. Nu 
suntem departe în timp de exemplele „închiderii” 
celor două războaie mondiale, cu menţiunea că 
datoriile foarte mari, produse de declanşatorii 
confl agraţiilor, negestionate înţelept, au făcut 
mai mult rău decât bine. Povara grea pusă 
asupra Germaniei după Primul Război Mondial, 
practic de nesoluţionat, s-a dovedit cauza unor 
transformări pe continentul european de necrezut 
pentru mulţi lideri la vremea respectivă, cu fi nalul 
celei mai sângeroase confl agraţii mondiale.

Am putea face multe comparaţii din 
vremea ascensiunii nazismului cu ascensiunea 
partidelor radicale din Europa de azi, iar ele 
ar putea fi  cel puţin la fel de îngrijorătoare, cu 
câteva amendamente legate de contextul politic 
al ordinii internaţionale pe care o trăim, pe fondul 
globalizării. 

În primul rând, Europa postbelică este 
cu totul altceva din punct de vedere al 
democraţiei de tip occidental, mersul ei istoric 
fi ind dominat de un proces de integrare care, încă 
sperăm, vizează o uniune politică cu instrumente 
şi mecanisme în construcţie de peste 70 de ani, 
care să nu mai facă posibil un adevărat carnagiu 
între popoarele ei.

În al doilea rând, căderea Zidului Berlinului 
a făcut posibil ca proiectul politic european să 
cuprindă o geografi e mai mare a continentului 
european, spaţiul împărtăşirii aceloraşi valori 
fi ind nu numai mai larg, dar şi mai profund, 
integrarea europeană cuprinzând noi domenii 
şi paliere de conlucrare, cel puţin cu caracter 
interguvernamental. Noţiunile de „comunitar, 
comunitate” au căpătat o extindere benefi că, 
iar cea de „unică” a făcut ca statele membre 
ale Uniunii Europene de azi să uite de o serie 
de frontiere, conferind factorilor generatori de 
dezvoltare şi progres – capitalul, forţa de muncă, 
bunurile şi serviciile – o circulaţie liberă pe o piaţă 
de mărime semnifi cativă în concertul globalizării 
ofertei şi cererii.

În al treilea rând, construcţia europeană 
bazată pe integrarea reprezentată de Uniunea 
Europeană a urmat crearea de instituţii 
reprezentative, de schelet durabil, de instituţii 
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preventive care să le pună la adăpost pe primele, 
şi de instituţii de gestiune a crizelor, care să poată 
interveni acolo unde prevederea a fost înlocuită 
de surprize. Criza fi nanciară a demonstrat din plin 
necesitatea unei noi inter-relaţionări a instituţiilor 
comunitare, defi cienţele unora dintre acestea, dar 
mai ales lipsa acelor instituţii esenţiale viziunii 
proiectului politic european.

Ajungând însă la criza din Grecia, putem 
afi rma că aceasta demonstrează simptomul 
unei încrâncenări în spaţiul Uniunii Europene, 
care denotă slăbiciunea punerii în practică a 
conceptelor dragi proiectului: uniune, comunitar, 
comunitate, unică, solidaritate, coeziune, 
subsidiaritate. Noţiuni care sugerau convergenţa, 
înţelegerea forţei centripete exercitate de proiectul 
european, îşi demonstrează slăbiciunea aplicării 
lor practice, cu recunoaşterea faptului că ţările, 
prin simpla lor evoluţie  - economică, structurală, 
a guvernanţei naţionale, a tradiţionalismului sau 
a conservatorismului în relaţionarea cu state din 
afara UE, din motive de dependenţe etc. - s-au 
îndepărtat de la calea convergenţei, cu naşterea 
unor noi interese.

S-a sugerat de către foarte multe analize 
legate de efectele crizei fi nanciare (Sotiropoulos, 
2013) că statele membre ale UE, oarecum copleşite 
de problemele interne – de fapt de o perpetuare 
a puterii în timpuri de eşec – s-au introvertit 
spre naţional împotriva comunitarului, au impus 
zidul izolării faţă de problemele Uniunii, uitând 
că proiectul european avea nevoie de soluţii în 
dublu sens, de la comunitar spre naţional şi de 
la naţional spre comunitar, recurgând la noi 
forme de naţionalism economic1, pe fondul unei 
xenofobii gestionate în folosul puterii. 

Putem continua cu sensul invers al 
convergenţei, dar cauza acesteia, a încăpăţânării 
vizibile în prezent, nu este nici criza fi nanciară şi 
nici criza datoriei Greciei, ci modul de conlucrare 
dintre Comisia Europeană şi statele membre. 
În acest context criticabil, Consiliul European, 
reunit la nivel de şefi  de state şi guverne, nu a 
făcut altceva decât să valideze – cu impresia 
celor mai bune intenţii – conlucrarea insufi cientă, 
cu jumătăţi de măsură, cu renunţări şi amânări, 
cu accent pe lucruri oarecum mărunte ale zilei 
de mâine, cu alte cuvinte lipsa unui parcurs 
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al viziunii iniţiale date de părinţii fondatori ai 
proiectului Uniunii Politice.

Voci din interiorul UE şi din afară2 vorbesc 
tot mai mult de artifi cialităţile la care s-a recurs 
în construcţia unor mecanisme sau instituţii, fi e 
cu grabă, fi e fără evaluare funcţională, dar cu 
omiterea unor elemente esenţiale de manual, 
crezându-se că voinţa politică a unor lideri slabi 
poate ţine locul unor reguli ferme pentru ceea ce ar 
însemna Uniunea Bancară3, Uniunea Energetică, 
Uniunea Fiscală sau Zona Euro, de exemplu, 
pentru închegarea unei Uniuni Politice, amânate 
sine die. Ceea ce rămâne curios este că fi nalitatea 
integrării a fost menţionată4, în contextul crizei 
fi nanciare, ca o soluţie cheie (Angela Merkel), 
însă o Uniune Politică are nevoie de multe alte 
uniuni care trebuie să o preceadă, aşa că am 
rămas la Uniunea Bancară. 

În acest context, sunt voci care anunţă 
dezmembrarea UE (George Soros), iar criza 
datoriilor suverane, prin care trec mai toate 
statele UE (chiar dacă Irlanda este pe cale 
să-şi revină, Spania şi Italia par să fi e pe drumul 
bun, dar să nu uităm cum au fost schimbate 
guvernele acestora, iar Portugalia recuperează), 

cu excepţia Germaniei, poate fi  detonatorul 
unui confl ict politic cu consecinţe nebănuite. O 
eventuală ieşire a Greciei din Zona Euro este 
considerată de unii sfârşitul UE, iar de către alţii 
sfârşitul monedei unice, aşa cum o cunoaştem 
în prezent5. În ambele cazuri, va exista un efect 
asupra reconfi gurării ordinii fi nanciare globale, 
pornind de la rolul cheie jucat de moneda euro în 
cadrul acesteia. Oare o astfel de perspectivă nu 
este indisolubil legată de problematica securităţii 
europene comune, pe care Jean-Claude Juncker 
s-a angajat recent să o reactiveze de o cu totul 
altă manieră?

Cert este că, după propagarea efectelor 
crizei fi nanciare pe continentul european timp 
de ani buni, mai ales în spaţiul UE, în timp ce 
în SUA şi Japonia lucrurile par să fi  intrat în 
normal, cei mai mulţi experţi se exprimă în 
sensul că persistenţa percepţiei de criză, încă 
puternic vizibilă în UE, denotă complexitatea 
crizei prin care trece Europa, iar analiza ei trebuie 
să depăşească contemplarea unor statistici, chiar 
fi nanciare, bine detaliate. Mesajul îi priveşte 
direct pe liderii europeni, mai ales în contextul 
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îngustimii preocupării lor faţă de Grecia, 
când multe alte ţări au probleme similare în 
esenţă. Linia de despărţire dintre unii şi alţii este 
subţire şi circumscrisă unei noţiuni încă cu greu 
defi nită şi teoretizată: sustenabilitatea datoriei 
suverane. 

Pragurile cu care se opera până în prezent 
(60% din PIB pentru datoria publică) au fost 
depăşite semnifi cativ, iar mersul general al 
economiilor lumii (SUA, Canada au declarat 
performanţe sub aşteptări în trim. I 2015, iar 
în China a avut loc o prăbuşire a bursei din 
Shanghai etc.) pun în pericol respectiva 
sustenabilitate, chiar dacă este mai puţin înţeleasă 
de public. Încasări mici la bugetele statelor şi 
profi turi scăzute la nivelul companiilor fac nesuste-
nabilă plata datoriilor suverane contractate. Doar 
rating-urile bune mai susţin refi nanţarea respecti-
velor datorii, dar prima cheltuială care se va tăia 
în caz de restructurare a lor va fi  cea dedicată 
apărării. Exact acest lucru l-a făcut Grecia la 
transmiterea ultimelor propuneri către creditorii 
săi, imediat după referendum. Alte state membre, 
chiar în faţa unor realităţi geopolitice critice 
(criza Ucrainei), acceptă cu greu să le mărească.

Interrelaţionarea statelor UE - consecinţe
Criza europeană nu a fost şi nici nu este 

un teren fertil de dialog între state, atunci când 
acceptăm o introvertire a acestora motivată de 
putere prin presiuni interne economice şi sociale. 
Desigur, există momente când aşezarea la masa 
comună este absolut necesară, iar instituţiile 
europene economice şi de securitate oferă cadrul 
necesar – legal şi de ambient – pentru ajungerea 
la decizii comune. Din păcate, acelaşi fundal al 
crizei face ca diferenţa dintre decizii şi acţiune 
să devină mai mare decât de obicei, scoţând în 
evidenţă constrângerile naţionale faţă de cele 
decise în comun. Trebuie acceptat că politicul 
naţional, peste o anumită limită, fi e „ascultă de 
popor”, fi e caută motive puse în cârca acestuia.

Criza datoriilor suverane a concentrat 
eforturi politice pentru soluţionarea ei (doar) 
economică, reţeta fi ind austeritatea pur 
matematică, ce a scos din ecuaţie societalul şi 
socialul. Acceptarea programelor de austeritate 
de către multe ţări, am putea spune în forma lor 
clasică şi făcând abstracţie de realităţile etapei de 
dezvoltare a UE, s-a dovedit în timp o greşeală. 
O Europă socială, care se defi neşte prin politici 
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tari de protecţie socială, a aplicat programe care 
au lovit în social. Enunţul ar fi  foarte simplu dacă 
nu l-am corobora cu fenomene structurale de 
anvergură, asupra cărora insistăm.

Criza economică a produs un şomaj în 
Europa la niveluri depăşite de istorie: 10-20% 
din populaţia activă şi până la 40% în rândurile 
tinerilor. Măsurile de austeritate au lovit în 
chiar întreţinătorii şomerilor, ca urmare nivelul 
şomajului nu a scăzut semnifi cativ, iar resorbţia 
lentă s-a făcut conform altor reguli ale economiei 
de piaţă. Aceleaşi măsuri au redus cheltuielile 
publice cu investiţii productive, creatoare 
de locuri de muncă cu o auto-susţinere prin 
punerea pe picioare a unei redresări economice 
generale. Sectorul privat, bântuit de neîncrederea 
bancherilor şi de noile interpretări privind 
contribuţia lui la formarea datoriei suverane, şi-a 
redus activitatea, numărul falimentelor fi ind pe 
măsură, iar creditarea economiei stagnând.

Dacă ţinta austerităţii a fost greşită, studii 
realizate de experţi ai FMI6 vin să susţină că 
măsurile au fost dure, iar efectele lor aşa-zis 
benefi ce au fost sub aşteptări. Ele au subminat 
cererea de consum, ca vehicul de tracţiune asupra 
producţiei de bunuri şi servicii şi, implicit, a 
sursei de venituri publice prin taxe şi impozite. 
Corecţiile de defi cit bugetar prin consolidarea 
fi scală – citeşte taxe mai mari la venituri mai mici 
– rămân departe de a aduce sustenabilitate părţii 
publice din datoriile suverane. Criza bancară 
a redus, la rândul ei, din sustenabilitatea părţii 
private din datoria suverană, iar efectul fi nal a 
fost constatarea că salvarea băncilor (de interes 
sistemic) se face tot din resurse bugetare, ceea ce 
implică o nouă presiune pe datoria suverană. 

Ca economişti, noi nu credem în mecanisme 
perfecte de intervenţie prin care să se realizeze 
o închidere mulţumitoare a unor efecte, dar, 
privite dintr-o anumită poziţie macroeconomică 
consolidată şi nu de cea de criză a marii majorităţi 
a economiilor din cadrul UE, situaţia poate fi  
altfel, dar în niciun caz permanentă. Este cazul 
Germaniei, cu surplusuri de cont curent şi bugetar 
demne de luat în considerare, realizate printr-o 
economie „export-oriented” (în chiar ţările UE 
supuse austerităţii) şi prin îngheţarea salariilor 
pe o perioadă de un deceniu în benefi ciul unei 
productivităţi şi forţe competitive cu mult peste 
cele ale ţărilor partenere, care arată că un plan 
de austeritate cadru general ca cel aplicat/
recomandat altora poate fi  efi cient.

Nu ne miră că analiza empirică a efectelor 
austerităţii aplicate la început de mileniu trei i-a 
făcut pe mulţi economişti să vorbească despre o 
anumită naivitate, atât în formularea politicilor 
de austeritate, cât şi a politicienilor care le aplică. 
Steve Keen (2014), de la Kingston University, 
remarcă faptul că a avut dreptate când a afi rmat 
că redresarea economiilor SUA şi Marii Britanii 
nu vor fi  sustenabile în urma unor măsuri de 
austeritate aşa cum s-au aplicat (ambele economii 
cu performanţe discutabile în 2015), pentru că, 
într-adevăr, ele nu au sesizat nivelul ridicat al 
datoriei private în cadrul datoriei suverane. 

De regulă, un plan de austeritate se aplică 
drept remediu al datoriei publice devenite 
nesustenabile, dar se uită faptul că el scoate din 
circuitul cererii de bunuri şi servicii asigurate 
de sectorul privat o mare masă de consumatori, 
inclusiv statul care nu mai investeşte. Keen 
afi rmă că nivelul datoriei publice este doar un 
simptom şi nu o cauză a bolii economiei, aşa 
cum se credea. Laboratorul economic ar trebui 
să facă această distincţie în formularea măsurilor 
de austeritate, întrucât aplicate aşa cum au fost 
gândite vor duce pe termen mediu şi lung la 
stagnare economică şi nu la creştere. Se pare că 
în 2015 se vor simţi deja „gâfâielile” prevestite, 
în ciuda bucuriei redresării pe termen scurt. Să 
nu uităm că, deşi s-a scris mai puţin, Keen a fost 
unul dintre puţinii economişti care au prevestit 
criza fi nanciară din 20087, spunând că a putut 
face acest lucru criticând economia neoclasică 
şi califi când-o drept inconsistentă, neştiinţifi că şi 
nesusţinută empiric.

Un aspect cu o conotaţie deosebită în 
globalizare, căruia şi statele Uniunii îi sunt 
victimă, este problematica inegalităţii sub două 
tendinţe majore. Prima este creşterea inegalităţilor 
în cadrul aceleiaşi societăţi, ceea ce însemnă 
o polarizare excesivă a diferenţei veniturilor 
dintre cei bogaţi şi săraci, în ciuda unei imagini 
de ansamblu bune a unei economii, în termeni 
macroeconomici, de dezvoltare şi progres. 
Se vorbeşte, inclusiv în SUA, de dispariţia clasei 
mijlocii, după cum aşezarea ei pe scara socială 
în Europa se apropie de starea de sărăcie. A doua 
este adâncirea inegalităţii între statele lumii din 
punct de vedere al veniturilor medii, pe fondul 
apariţiei de noi centre de putere economică 
(de exemplu, BRICS).
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FMI, Vaticanul, Biserica ortodoxă greacă, 
s-au exprimat, în ultimii doi ani, asupra acestui 
aspect mai mult decât îngrijorător. Au reluat 
tema unui exerciţiu eşuat al celor trei decenii de 
dezvoltare iniţiate de ONU în anii ’60-’80, când 
se spunea că cea mai teribilă bombă de distrugere 
a lumii este pecinginea sărăciei. Intrarea în 
globalizare a creat speranţe, tema sărăciei 
trecând în subsidiar, dar fi ind urmărită în sensul 
unei posibile reglări prin oportunităţile aduse 
de globalizare. Însă, fenomenul globalizării 
a adus, printre alte rele, cum sunt procesele de 
contaminare rapidă şi transmisia cu viteză a 
şocurilor asimetrice, noi aspecte ale inegalităţii 
în lume.

Conform opiniei exprimate de către Papa 
Francisc8, manifestarea şi adâncirea inegalităţilor 
fac ca globalizarea să capete cu totul alte conotaţii - 
izolare, însingurare - decât speranţa iniţială. 
Mesajul lui a fost demonstrat ulterior şi economic 
de instituţii şi organizaţii internaţionale (OCDE, 
FMI), trăgându-se un semnal de alarmă. FMI a 
publicat un studiu9 conform căruia „inegalităţile 
sunt una din cele mai importante cauze ale 
misterioasei tendinţe de încetinire a creşterii 
economiei mondiale (observată pe termen lung - 
n.n.)”. Concluzia: inegalitatea pune o presiune 
uriaşă asupra datoriei publice şi atunci despre 
ce sustenabilitate a acesteia putem vorbi pentru 
viitor, dacă există „un relantissement tendanciel” 
al creşterii economice?

Simularea econometrică a studiului FMI, 
bazată pe fenomenul actual de răspândire 
a inegalităţii, poate fi  sintetizată foarte simplu. 
O creştere a veniturilor cu 1% din PIB-ul global 
a 20% din populaţia cea mai bogată a lumii va 
duce la scăderea creşterii economiei globale cu 
0,08 puncte procentuale în următorii cinci ani. 
Aceeaşi creştere a veniturilor pentru 20% din 
populaţia cea mai săracă a lumii poate accelera 
creşterea economică globală cu 0,38 puncte 
procentuale. Diferenţa este vizibilă şi explicabilă 
nu prin mix-uri de politici devenite ameţitoare 
prin tehnicitate, ci prin comportamentul social. 
Cei bogaţi sunt predispuşi spre economisire, 
cei săraci au nevoie să consume, iar consumul 
rămâne motorul creşterii economice.

Un studiu OCDE10 relevă faptul că lipsa 
de atenţie a politicilor publice faţă de creşterea 
fenomenului sărăcirii (politici generând practic 
„accentuări ale inegalităţii” de venituri) duce la 
o pierdere majoră de ritm economic. Accentuarea 

inegalităţilor în Noua Zeelandă şi Mexic au dus 
la pierderea a 10 puncte procentuale (pp) din 
creşterea economică, de 9 pp în Marea Britanie, 
de 6-7 pp în SUA, Italia şi Suedia.

Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim 
despre mitul Germaniei, acoperind ipocrizie şi 
hegemonie, care, dacă pentru moment poate va 
aduce o soluţie la criza Greciei (Thomas Piketty, 
2015), să nu uităm că în spaţiul public european şi 
american s-au auzit voci, în opinii şi declaraţii cât 
mai diplomatice, că acest comportament implicit 
şi explicit ar trebui evitat, nefi ind de natură să 
detensioneze neîncrederea între statele membre 
ale UE într-un moment cheie. Piketty, Lagarde 
(Christine) şi, mai recent, un editorial nesemnat 
al Bloomberg, ne amintesc de lecţii ale istoriei 
unde Germania a fost un caz. Încrâncenarea din 
vara acestui an legată de criza Greciei poate avea 
o soluţie privind în urmă, mai ales din punct de 
vedere al consecinţelor.

Nu ne permitem, noi autorii, să judecăm 
aspectul „moralităţii Germaniei” în circumstan-
ţele date, istorice şi prezente11, dar vom cita din 
Bloomberg şi Piketty, măcar pentru generaţiile 
mai noi, pentru a înţelege legătura, fi e dintre un 
mod de a administra datoria suverană şi pacea, 
fi e dintre indiferenţa faţă de aceasta şi război.

A rămas celebru Discursul Speranţei ţinut 
de James Byrnes, Secretar de stat al SUA, din 
data de 6 septembrie 1946, la Stuttgart, într-un 
moment în care Germania învinsă era pe cale 
să fi e complet dezindustrializată, ca penalizare 
pentru atrocităţile produse. Byrnes a fost unul 
dintre cei care s-au opus vehement unei răzbunări 
economice de acest fel şi a pledat pentru a da o 
şansă corectă ţării învinse, spunând: „Germania 
este o parte a Europei (…) şi redresarea Europei 
va fi  mai mult decât lentă dacă Germania, cu 
resursele ei bogate, (…) va fi  transformată într-o 
casă săracă”. Poate este rândul Germaniei, peste 
decenii, să acorde o şansă Greciei, spunea fostul 
ministru de fi nanţe al Greciei, Yanis Varoufakis12.

De această şansă, care putea fi  gândită nu 
acum, ci cu mai mulţi ani înainte, a vorbit şi 
renumitul economist de la Columbia University, 
Joseph Stiglitz, în zilele fi erbinţi ale negocierilor: 
„Nu mi-am închipuit o asemenea depresiune 
(citeşte criza Greciei) produsă deliberat şi cu 
asemenea consecinţe catastrofi ce”, când Grecia 
avea nevoie mai degrabă de o reducere a datoriei 
şi nu de tăieri de cheltuieli şi majorări de taxe.
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Thomas Piketty afi rma şi el că superioritatea 
unei Germanii morale ar fi  trebuit să se manifeste, 
în interesul întregii Europe, prin organizarea unei 
conferinţe de reducere a datoriilor pe continent. 
„Istoria datoriilor publice este plină de ironii, spune 
Piketty, (…) ea rar dovedeşte că dă atenţie ideilor 
de ordine şi justiţie (…) când aud că germanii susţin 
o conduită morală în ceea ce priveşte datoria şi 
susţin cu putere că ea trebuie plătită, mă gândesc 
că asta este o mare glumă. Germania este ţara care 
niciodată nu şi-a plătit datoriile. Nu are dreptul de 
a da lecţii altor naţiuni”13. 

La terminarea celei de-a doua confl agraţii 
mondiale, Germania avea o datorie de peste 
200% din PIB, iar în următorii 10 ani datoria 
ei publică scăzuse la 20%. Dar să nu uităm că 
în 1953, Marea Britanie, printr-un acord (Debt 
Agreement), a anulat 60% din datoria externă a 
Germaniei către ea. Franţa a trecut prin aceeaşi 
experienţă, dar, în opinia lui Piketty, scăderea 
rapidă a datoriilor la acea vreme nu ar fi  putut 
avea loc prin disciplina fi scală recomandată în 
prezent Greciei.

Fără îndoială că negocierile cu Grecia „au 
obosit” Europa, iar sensul lor şi modul de abordare 
au creat o stare antagonică larg răspândită şi un 
bun fundal pentru a aduce ca argumente propriile 
frustrări. S-a format, astfel, o puternică opoziţie 
în jurul Germaniei, inclusiv din partea unor 
parteneri care s-au revoltat faţă de programele de 
austeritate îndreptate împotriva lor. Astfel, liderii 
Spaniei, Portugaliei şi Irlandei au fost printre 
cei mai vehemenţi critici ai Greciei, făcând-o să 
înţeleagă faptul că şi ea trebuie să ia pilula amară 
a austerităţii. A acorda concesii Greciei ar putea 
să dea aripi altor partide de stânga din alte 
ţări (Podemos, în Spania), care să facă grea 
viaţa Uniunii etc. 

Lungimea negocierilor cu Grecia a creat 
un adevărat bulgăre de zăpadă, fi ecare dintre 
statele membre ale UE privindu-le desfăşurarea 
din perspectiva propriilor interese. Din păcate, 
rezultatul vizibil este încetinirea sau oprirea 
convergenţei în cadrul Uniunii pe multe planuri, 
aducându-ne la timpul începuturilor integrării: un 
efort de (re)armonizare, (re)înţelegând viziunea 
proiectului, faţă de care ne-am exprimat şi în 
alte intervenţii, că reparaţiile conjuncturale 
aduse parcă nu ţin cont de exigenţele integrării; 
o agendă a UE mult mai încărcată cu probleme 
nerezolvate decât cu cele solid defi nitivate şi pe 

care s-ar putea construi. Iar timpul se scurge, în 
timp ce cetăţenii europeni nu par mai liniştiţi, 
conştientizând altfel pericolele negestionate.

În 2011, un Grexit determina frisoane 
în ţările din Zona Euro, în prezent -  chiar pus 
explicit pe tapet ca variantă după negocieri - se 
pare că asistăm la o contemplare cu „o poliţă de 
asigurare” determinată de iluzia că, între timp, 
UE a reuşit implementarea unor noi mecanisme 
care să prevină contagiunea.

Infl exibilitatea fl exibilităţii
În duminica fatidică de 12 iulie 2015, 

cancelarul german Angela Merkel afi rma că „nu 
va exista un acord cu orice preţ’’ pentru salvarea 
Greciei14. În subsidiar s-a vorbit de un document 
elaborat şi distribuit de partea germană statelor din 
euro-zonă (neconfi rmat ofi cial, iniţial informaţia 
fi ind lansată de Deutsche Presse Agentur), prin 
care se propunea „o pauză” (ieşire temporară) de 
cinci ani pentru Grecia, de a nu mai fi  în Zona 
Euro. 

Este însă foarte adevărată şi afi rmaţia, tot 
a cancelarului german, că „valoarea cea mai 
importantă - încrederea, fi abilitatea - a fost 
pierdută’’ în discuţiile cu Atena. Întrebarea logică 
este de ce s-a aşteptat să se ajungă aici după trei 
ani de negocieri. 

În contrast cu declaraţia Angelei Merkel, 
s-a făcut auzită şi poziţia Franţei: „Franţa va 
face totul pentru ajungerea la un acord care 
să-i permită Greciei să rămână în Zona Euro’’, 
declara François Hollande, şeful statului francez 
excluzând chiar gândul ieşirii temporare a Greciei 
din Zona Euro. De ce? Dintr-un motiv mai demn 
pentru statura unui lider european: „…pentru 
că miza este Europa. Nu este o simplă problemă 
de a decide despre Grecia, deşi este tema zilei, 
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ci de a marca bine concepţia noastră despre 
Europa”. Încheiem prin a spune că, pentru 
Europa, „Franţa va face totul pentru a se 
ajunge la un acord…”, afi rma Hollande (opusul 
declaraţiei „nu va exista un acord cu orice preţ’’ a 
cancelarului german).

Observatorii au constatat iritarea din relaţia 
franco-germană, care nu este una recentă. A pune 
în pericol motorul franco-german al integrării este 
un mare risc. Desigur, calitatea acestuia depinde, 
în mare măsură, de statura şi de necesitatea ca cei 
doi lideri de stat să nu-şi uite misiunea transmisă 
istoric de marii învingători.

Preşedintele Hollande a subliniat că liderii 
din Zona Euro trebuiau să decidă în cadrul 
discuţiilor din 12-13 iulie 2015 „dacă Grecia va 
mai fi  mâine în zona euro”. De remarcat faptul 
că poziţia Franţei a fost mai fl exibilă, militând 
pentru ajungerea la un acord care să-i permită 
Greciei să rămână în zona euro” şi excluzând 
opţiunea, avansată de Germania, privind o ieşire 
temporară a Greciei din zona euro.

De altfel, în opinia noastră, poziţiile 
divergente exprimate în cadrul negocierilor cu 
Grecia în chestiunea refi nanţării datoriei suverane 
şi a eliberării unei noi tranşe de sprijin fi nanciar 
ilustrează faptul că proiectul solidarităţii europene 
comportă unele fi suri, ce pot fi  generatoare de 
riscuri pe termen mediu şi lung în problematica 
securităţii europene. Unele analize15 subliniază 
faptul că, prin criza greacă, se poate crea un efect 
de turbină în ceea ce priveşte încrederea cetăţenilor 
în viitorul solidar şi unit al Uniunii. Modul în 
care s-au desfăşurat negocierile ilustrează - prin 
ezitările părţii franceze în a susţine cu claritate 
şi fermitate necesitatea neabandonării Greciei, 
pe de o parte, şi radicalismul german, pe de altă 
parte – că întreg proiectul european se poate afl a 
într-un impas major, cauzat de lipsa de unitate 
politică. De altfel, dezacord există chiar şi în ceea 
ce priveşte opiniile exprimate de partea franceză. 
Astfel, într-un interviu acordat publicaţiei 
Le Monde, fostul preşedinte francez, Nicolas 
Sarkozy, critica acordarea tranşei de fi nanţare 
pentru Grecia şi menţinerea sa în zona euro cu 
orice preţ. Poziţia fostului preşedinte francez nu 
este surprinzătoare, acesta fi ind, alături de Angela 
Merkel, un partizan susţinut al austerităţii. Mai 
surprinzătoare este, însă, atitudinea, califi cată 
de către unii analişti16 ca ambiguă şi insufi cient 
de fermă, a actualului preşedinte, Hollande, care 

deşi pare a milita împotriva scenariului Grexit, a 
utilizat expresii vagi, cum ar fi  „responsabilitate” 
şi realizarea unui „acord echilibrat”. În cele din 
urmă, impasul negocierilor în privinţa crizei 
greceşti a fost un indicator al necesităţii conjugării 
eforturilor pentru a menţine viitorul proiectului 
european.

Hotărârea Eurogrupului, din 13 iulie 2015, 
de a mai debloca, dar numai sub imperativul 
îndeplinirii unor condiţii de către Grecia, o tranşă 
de sprijin fi nanciar de 35 de miliarde de euro 
pentru următorii cinci ani, la care s-ar mai putea 
acorda un fond suplimentar de 86 de miliarde de 
euro, indică faptul că liderii europeni, inclusiv 
partea germană, nu au abandonat ideea depăşirii 
difi cultăţilor prin solidaritate, dar nici nu renunţă 
la ideea austerităţii.

Unele analize (Stratfor, 2015) arată că 
poziţia Eurogrupului nu oferă o soluţie cu efect 
imediat pentru criza datoriei suverane a Greciei. 
În aceste condiţii, situaţia Greciei rămâne una 
difi cilă, iar Greekment-ul, cum a fost numit 
de către analişti un nou acord, este subsumat 
îndeplinirii unor serii de condiţii: alinierea TVA 
(până în prezent exista un TVA redus pentru 
insulele turistice şi un TVA diferenţiat pentru 
diverse domenii de activitate) şi creşterea 
gradului său de colectare la nivel naţional, 
reformarea sistemului pensiilor astfel încât să 
devină sustenabil pe termen lung, implementarea 
directivei BRRD (privind rezoluţia şi 
restructurarea bancară) şi adoptarea noului Cod 
de Procedură Civilă pentru accelerarea reformei 
în domeniul justiţiei. Pe lângă aceste condiţii, 
mai sunt recomandate autorităţilor de la Atena 
şi o serie de alte măsuri ce vizează: dezvoltarea 
unui program de privatizare efi cientă la scară 
naţională şi îmbunătăţirea guvernanţei (în acest 
scop, autorităţilor elene le-a fost recomandat 
să invite un organism independent să evalueze 
activele ce ar putea fi  incluse în procesul de 
privatizare; în acelaşi timp, active ale statului 
grec în valoare de 50 de miliarde de euro vor fi  
transferate într-un fond extern şi independent, 
ca, de exemplu, Institution for Growth din 
Luxemburg, pentru a fi  privatizate şi a contribui, 
în timp, la reducerea datoriei suverane). În acest 
context, este esenţial să subliniem că atitudinea 
Eurogrupului este una fermă şi destul de puţin 
fl exibilă, lăsând autorităţilor elene puţin spaţiu de 
manevră şi condiţionând deblocarea programului 
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de asistenţă fi nanciară din Mecanismul European 
de Stabilitate (prin intermediul căruia ar putea fi  
alocate 10 până la 25 de miliarde de euro către 
băncile greceşti pentru costuri de recapitalizare şi 
rezoluţie) de subordonarea Greciei viziunii sale 
despre ieşirea din criză.

Alţi autori17 au afi rmat, în vara acestui an, 
că un eventual eşec al negocierilor ar fi  putut 
conduce la trei scenarii pentru zona euro: 
Gremain, Grimbo şi Grexit.

Scenariul Gremain (Greece/Remain) în care 
negocierile se soldează cu un succes, implică 
rămânerea Greciei în zona euro şi conservarea 
tuturor drepturilor de stat al Uniunii Europene 
Monetare. Analizând parcursul difi cil al 
negocierilor şi poziţiile divergente, s-a presupus 
că există şanse de realizare a acestui scenariu, 
dar şi riscuri legate de rigidizarea poziţiei 
părţilor. În cadrul negocierilor a devenit evident 
faptul că o ştergere a datoriilor pentru Grecia 
nu poate fi  luată în calcul, dar s-a discutat o 
posibilă prelungire a maturităţii datoriilor şi o 
scădere a ratelor dobânzilor. Germania s-a arătat 
o oponentă declarată a prelungirii maturităţii 
datoriilor, dar chiar şi dacă acest lucru ar putea 
fi  aprobat în cadrul Eurogrupului, pentru a intra 
efectiv în practică este nevoie de ratifi carea 
acestei decizii în parlamentele tuturor statelor 
membre (o acţiune cu şanse destul de modeste de 
succes). Trebuie menţionat faptul că atitudinea 
fermă a Germaniei a condus la difi cultăţi sporite 
pe parcursul negocierilor, în timp ce climatul 
social, economic şi fi nanciar din Grecia s-a 
deteriorat progresiv, fapt ce a forţat autorităţile 
elene să accepte concesii, chiar şi în condiţiile în 
care votul de la referendumul din 5 iulie a fost 
majoritar nefavorabil continuării austerităţii.

Scenariul Grimbo (Greece/Limbo) nu 
implica ieşirea din zona euro, dar nici acordarea 
unei noi tranşe de sprijin, Grecia fi ind abandonată 
infernului situaţiei sale economice actuale. 

Scenariul Grexit (Greece/Exit) implica 
ieşirea din zona euro. Dacă Grecia nu reuşea 
încheierea fermă a unui acord, scenariul 
introducerii drahmei şi ieşirii din zona euro ar 
fi  devenit realizabil, cu toate consecinţele sale 
de efect de contagiune şi destabilizare. Pe lângă 
efectele economice, mesajul unui asemenea eşec 
ar avea impact pe termen lung asupra credibilităţii 
proiectului european în ansamblul său. În cazul 
scenariului de tip Grexit, băncile greceşti se vor 

confrunta cu difi cultăţi de lichidităţi sporite, 
nemaiprimind asistenţă din partea Băncii Centrale 
Europene, prin facilitatea de fi nanţare destinată 
lor şi numită ELA. În aceste condiţii, fl uxul de 
lichidităţi în euro din Grecia ar putea rămâne 
activ pentru o perioadă, dar valoarea sa intrinsecă 
s-ar disocia de evoluţia monedei euro în alte 
state. Pe termen scurt, efectul ar fi  de creştere a 
stocului de lichiditate, fapt ce ar susţine plăţile 
zilnice, dar nu ar rezolva problema fundamentală 
a economiei elene. Importurile şi exporturile ar fi  
blocate, dacă facturile nu pot fi  plătite prin bănci, 
iar unele produse vitale, cum sunt medicamentele, 
ar putea să se confrunte cu scăderea drastică a 
ofertei. În aceste condiţii, este de presupus că UE 
şi unele state membre ar putea începe să furnizeze 
asistenţă umanitară, dar, în esenţă, situaţia ar fi  
aceea a unui stat afl at în colaps, ca după război. 
În cele din urmă, întregul sistem bancar elen ar 
colapsa şi, împreună cu el, întreaga economie, 
care nu ar mai putea funcţiona fără plăţile online. 
Singura soluţie ar fi  ca guvernul grec să introducă 
un sistem de plăţi paralel prin IOU, dar valoarea 
de facto a noii monede (drahma) ar fi  extrem de 
scăzută, iar datoria în euro a Greciei ar continua 
să se multiplice exponenţial.

Ajuns în acest punct, scenariul Grexit 
impune două căi de ieşire: fi e ştergerea datoriei 
(prin negocieri cu UE), fi e o declarare unilaterală 
a falimentului din partea Greciei (default suveran). 
Întrebarea care se impune de la sine este cui i-ar fi  
folosit un asemenea scenariu şi ce coeziune ar mai 
putea fi  invocată în UE, dacă un stat membru este 
lăsat în acest fel să se prăbuşească? Răspunsul, 
în opinia noastră, este că Grexit-ul reprezintă un 
scenariu de tip „loose-loose”, cu atât mai mult cu 
cât o parte din vină revine şi celor care au acceptat 
intrarea Greciei în zona euro, în 2001, în condiţiile 
în care economia sa nu era pregătită, dar se dorea 
afi rmarea unui principiu prin includerea sa. La 
intrarea în zona euro, în ianuarie 2001, situaţia 
economiei elene se modifi ca fundamental. Moneda 
unică determina scăderea ratelor dobânzilor de 
la  10-18% (în 1990) la 2-3%, în timp ce Grecia 
benefi cia de încrederea pieţelor, generată de faptul 
că puternica economie germană garanta pentru 
solvabilitatea celei elene. 

Aşa cum se întâmplă întotdeauna într-o 
perioadă în care creditele sunt uşor accesibile, 
foarte multe împrumuturi au fost contractate, 
iar defi citul grec a crescut, mai ales în condiţiile 
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în care autorităţile au urmărit realizarea unor 
obiective extrem de costisitoare (de exemplu, 
organizarea Jocurilor Olimpice din 2004). 
Investiţiile realizate în acea perioadă au majorat 
exponenţial datoria publică, dar această evoluţie 
a fost camufl ată de o aparentă creştere a PIB (vezi 
Grafi cul 1) până la declanşarea crizei economice 
internaţionale.

Aşa cum a arătat şi cazul economiei 
Japoniei în anii ′70, după expansiunea creditului 
se declanşează ciclul de boom-bust, iar, în cazul 
Greciei, ocurenţa crizei economice şi fi nanciare 
internaţionale (în 2008) a grăbit acest proces. 

Ca şi în cazul altor economii europene, 
încetinirea ritmului creşterii economice, ca efect 
al manifestării crizei economice internaţionale, a 
condus la creşterea şi mai mare a datoriei publice, 
ca urmare a faptului că guvernul încerca să 
menţină ritmul economiei prin cheltuieli publice. 
Astfel, în numai un an de la declanşarea crizei, 
defi citul bugetar al Greciei urca de la 10%, în 
2009, la 15% în anul 2010. 

În 2010, Grecia se confrunta deja cu spectrul 
intrării în incapacitate de plată şi, ca urmare, 
primea primul pachet de asistenţă fi nanciară 
internaţională (110 miliarde), dar condiţionat de 
primele măsuri de austeritate.

Pentru Grecia, însă, „reţeta austerităţii” 
nu a funcţionat. Tăierile masive de cheltuieli şi 
concedierile din aparatul bugetar au condus la 
una dintre cele mai mari prăbuşiri ale ritmului 
PIB, comparabil cu scăderile experimentate de 
alte economii doar după un război sau în perioada 
Marii Depresii (vezi Grafi cul 2), şi la un nivel 
fără precedent al şomajului (25,6%, potrivit 
estimărilor Comisiei Europene, 2015). 

În prezent, după ce a benefi ciat de 240 de 
miliarde de euro ca asistenţă, Grecia se afl ă în 
faţa unui viitor incert, luptându-se singură în 
problema datoriei sale suverane şi, deşi state afl ate 
într-o situaţie similară (Irlanda, Portugalia, Italia 
şi Spania) nu s-au declarat deschis ca susţinătoare 
ale cauzei sale, soluţia în problema crizei datoriei 
suverane este intens dezbătută în aceste ţări. 

Astfel, în februarie a.c., ministrul irlandez 
al agriculturii afi rma că, în cazul în care Atena 
va benefi cia de orice formă de scutire de datorii, 
Irlanda ar fi  îndreptăţită să pretindă acelaşi lucru. 
De asemenea, în martie a.c., liderul Partidului 
Democratic din Italia afi rma, într-o scrisoare 
transmisă premierului Matteo Renzi, că este 
necesară o atitudine solidară cu Grecia în problema 
negocierilor legate de rambursarea datoriei sale. 

Grafi cul 1: Evoluţia ritmului de creştere a PIB şi a datoriei publice în perioada 2001 -2007(%)18
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În Portugalia, Partidul Socialist (afl at în opoziţie, 
dar benefi ciind de o largă susţinere populară 
potrivit sondajelor de opinie) a lansat o dezbatere 
publică în problema datoriei suverane a statului 
portughez, un fenomen similar înregistrându-se 
şi în Spania.

Concluzii
Efectul urmărit în analiza impactului 

datoriilor suverane asupra securităţii europene 
trebuie să urmărească fi rul logic al asigurării 
acesteia, pornind de la valorile democraţiei şi 
economia securităţii până la gestionarea liniştii 
sociale europene. Ceea ce se uită în politici de 
către politicieni este subiectul securităţii în sens 
larg de furnizor şi benefi ciar, respectiv Omul.

Principalul factor al securităţii – naţionale şi 
comunitare – este capitalul uman, dar nu în sensul 
în care intră în formula PIB-ului, ci în conotaţia 
lui extinsă de acţiune umană, cu capacitate 
productivă, de implicare, evident sub idealuri 
pe care trebuie să le înţeleagă. Programele de 
austeritate au erodat solicitudinea acestui capital 
sub înfl ăcărarea unui ideal, cum este cel al unei 
Europe Unite, prima lui necesitate devenind 
supravieţuirea, un loc de muncă. Se mai pune la 
socoteală sacrifi ciul acestuia pentru securitatea 

propriei ţări, ca să nu mai vorbim de securitatea 
comunitară, înţelegând că politicienii creează 
iluzia securităţii fără ei?

Programele de austeritate, născute din 
gestionarea unei datorii suverane generate mai 
degrabă din ambiţii politice electorale decât 
din raţiuni economice impuse de impregnarea 
unei dezvoltări pe termen lung, au produs 
multă instabilitate socială şi politică în Europa, 
în momente în care acest lucru ar fi  fost de 
evitat. Factorul social şi-a urmat instinctul, 
lucru ştiut de către politicienii şi birocraţii 
(în multe cazuri partizani politici) de la 
Bruxelles. Euroscepticismul, formarea de partide 
radicale şi apariţia reprezentanţilor acestora în 
Parlamentul European reprezintă riscuri majore 
care pot afecta succesul proiectului politic 
european şi, implicit, securitatea europeană, 
dacă nu pierdem din vedere scopul proiectului 
bine declinat imediat după al Doilea Război 
Mondial. Scopul proiectului politic european 
a fost fundamentat şi pe gestiunea de o altă 
manieră a datoriilor suverane determinate de 
marea confl agraţie, ceea ce a dat încredere 
într-un ideal.

Dacă plecăm de la cazul Greciei, prima 
întrebare este dacă cetăţenii statelor membre ale 

Grafi cul 2 – Cele mai mari scăderi ale ritmului PIB începând cu anul 1900 (%19)
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UE au asimilat cu adevărat calitatea de cetăţeni 
europeni. Referendumul din Grecia, dar nu 
numai, a demonstrat că votul copleşitor de „NU” 
denotă o slabă cultură de cetăţean european, 
care poate fi  testată şi în alte ţări. Votanţii greci 
nu au înţeles, în fapt, care era problema asupra 
căreia trebuiau să se exprime, dacă avem în 
vedere că, în opinia multor experţi, acordul fi nal 
cu creditorii a fost chiar mai dur decât cel iniţial. 

Dar, sensul oarecum devastator pentru 
populaţia unei ţări, în cazul de faţă Grecia, stat 
membru al UE, este neînţelegerea „conceptului 
unei Europe grandioase, ideea care stă în 
spatele euro”. Se pare că în negocieri absolut 
toţi politicienii europeni au uitat acest ideal, 
fi ind concentraţi doar pe matematica datoriei 
suverane. Ce mai pot face cetăţenii greci sau în 
ce să mai creadă, afl aţi în chingile unei economii 
care s-a contractat cu 25% şi cu toată vina numai 
asupra lor?

Infl exibilitatea fl exibilă, demonstrată de 
unii politicieni în termenii prezentaţi de noi, 
nu a făcut decât să crească neîncrederea între 
statele UE, iar procesul în sine de a căuta soluţii 
în acest context se pare că ne va conduce spre 
un cerc vicios. Se spune că presiunea uriaşă la 
care a fost supusă Grecia, şi răspunsul acesteia 
în consecinţă, este o invitaţie la revoltă a altor 
state „delincvente” din sudul Europei, care se 
văd suferind de „jugul german“. Acest lucru se 
va termina într-o şi mai mare lipsă de încredere 
şi negocieri proaste”.

Cine crede că Europa este un continent 
liniştit în prezent se înşeală. Este sufi cient să 
privim la evenimentele legate de Ucraina şi la 
ameninţările potenţiale declanşate de acestea. 
Se mai adaugă recrudescenţa terorismului purtat 
de concetăţeni europeni indigenizaţi şi nativi 
împotriva altor cetăţeni, în capitale notabile, pe 
fondul unor mişcări sindicale generate de politici 
publice de sorginte austeră. 

Criza Greciei este şi ea un eveniment nefast 
pentru liniştea nu numai a Europei, prin perioada 
lungă de căutare de soluţii la datoria suverană şi 
profunzimea acesteia. A vorbi deja de falimentul 
şi ieşirea din Zona Euro a unui stat european, 
membru al UE, chiar şi în etapa când ar exista 
speranţe de a se ajunge la un acord, pare să fi e 
în totală contradicţie cu construcţia europeană 
printr-un proces de integrare izvorât totalmente 

din necesitatea unei securităţi a cetăţeanului 
european, după cea mai mare confl agraţie 
mondială cunoscută.

Fenomenul de contagiune în globalizare a 
devenit mai pervers şi mai rapid, el atinge mereu 
percepţia cetăţeanului şi securitatea fi nanciară 
a acestuia. Mulţi analişti afi rmă că Grecia este 
doar un simptom, din păcate la limită, care pune 
în lumină calitatea guvernanţei la nivelul UE, în 
chiar inima triunghiului instituţional reprezentat 
de Consiliul European, Comisia Europeană şi 
Parlamentul European. În cazul Consiliului se 
vorbeşte de statura liderilor europeni, gata să 
sacrifi ce necesitatea unor decizii comunitare cu 
probleme naţionale, una, cu excepţia Germaniei, 
fi ind datoria suverană. Administrarea ei este 
calată doar pe un prototip de măsuri care nu 
mai corespund unei Europe a mileniului trei, cu 
efect asupra standardului de viaţă al cetăţenilor 
europeni. Fidelizarea acestora printr-un proiect 
de integrare dedicat securităţii lor este un 
proces ajuns la limita reversibilităţii, ceea ce 
ridică problema gestionării ei, în noile condiţii 
antagonice pe plan naţional şi extern, printr-o 
politică comună de securitate a UE, pe fondul unei 
lipse de încredere generate de criza fi nanciară şi 
extinse acum spre atitudinea liderilor europeni.

Comisia Europeană este de mult tirul 
celor care critică birocraţia imensă, generată de 
tehnocraţii impregnaţi cu reguli din manuale 
excedate de realitate şi care a pierdut calea 
viziunii pentru proiectul european, gândit de 
fondatorii lui pentru securitatea cetăţenilor 
europeni, bazat pe multă voinţă politică şi o bună 
comunicare a decidenţilor cu cetăţenii chemaţi să 
acţioneze. În plus, se observă partizanate politice 
în cadrul birocraţiei Comisiei, care dăunează prin 
percepţia publică creată în multe state ale UE. 

Există iluzia continuă că cei puşi să decidă 
la nivel tehnic pot veni şi cu soluţii infailibile. 
Ceea ce se observă este faptul că multe proiecte 
europene nu sunt terminate din punct de vedere 
al unor principii tari, cazul Zonei Euro devenind 
de actualitate. Din păcate, recunoaşterea acestui 
lucru (practic nici un fel de înaintare spre o 
Uniune Fiscală, în peste 70 de ani de integrare, 
într-o epocă modernă, comparativ cu SUA 
căreia i-au trebuit 103 ani să o realizeze în alte 
timpuri poate mai difi cile, spre anul 1903) nu-şi 
găseşte rezolvarea pornind (şi) de la fi nalitatea 
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proiectului – Uniunea Politică –, ci căutând etape 
şi creând instituţii costisitoare noi, generatoare de 
antagonisme în plan naţional (vezi mecanismul 
de rezoluţie şi accesibilitatea la fondurile de 
garanţie naţionale), cum este Uniunea Bancară. 
Este evident că se adună mai multe reticenţe la 
ţările care ar trebui să adere la moneda unică, 
chiar dacă îndeplinesc criteriile nominale şi reale, 
decizia politică la un proiect politic cum este cea 
a creării euro prevalând substanţial. Noi vedem 
aderarea la euro în actuala situaţie geopolitică 
de la graniţa de est a UE şi a NATO ca o ancoră 
a securităţii României şi a celei europene. 
Rămânerea încă incertă a Greciei în Zona Euro 
va crea probleme serioase viitorului monedei 
unice, pe fundalul, deja foarte mult comentat, 
al dualităţii create între ţările puternice şi slabe, 
din centru şi de la periferie, axa nord-sud etc. în 
cadrul UE şi al Zonei Euro. 

Un anumit hegemonism german nu scapă 
neobservat, iar presiunea acestuia în negocierile 
cu  Grecia, venite în urma presiunilor pentru 
programe de austeritate dure aplicate şi în alte 
state ale UE, a frizat (şi poate nu pentru prima 
dată în ultimii ani) conceptul democratic de 
comportament în situaţii limită şi/sau critice, 
lucru reconfi rmat de un interviu făcut cu ministrul 
de fi nanţe grec demisionar. Adjunctul acestuia, 
cerându-şi demisia, a declarat că nu poate prelua 
povara rezultatelor unor negocieri care public au 
apărut ca fi ind tehnice, iar în realitate au fost pur 
politice, cam unilaterale din punct de vedere al 
presiunii Germaniei, exercitate de ministrul de 
fi nanţe al cancelarului în toate negocierile, cu 
alinierea celorlalte voci mai vehement sau mai 
timid, prin care nu se va înţelege ce s-a dorit de 
fapt. SUA au atras atenţia, şi de data aceasta, 
aşa cum a făcut cu premierul britanic, că UE şi 
Zona Euro trebuie să-şi continue existenţa şi 
nu trebuie puse în pericol de aceeaşi cauză a 
datoriilor suverane care au declanşat primele 
două războaie mondiale. Temerea pentru un 
nou război a fost exprimată şi în interiorul UE, 
în perioada vârfului crizei fi nanciare, când un 
ministru de fi nanţe polonez a afi rmat că există 
condiţii întrunite pentru un astfel de eveniment.

Parlamentul European, deşi şi-a câştigat 
dreptul implicării în decizii ale Comisiei şi 
speranţa unei mai bune informări a cetăţenilor 
europeni pe care îi reprezintă, nu poate avea o 

putere decisivă dincolo de declaraţiile politice, 
forţele lui fi ind slabe, comparativ cu fermitatea 
multor luări de poziţii prin care se atrage atenţia 
alunecării Comisiei de la fundamente de valoare 
ale UE, iar prezenţa deja a unor parlamentari 
europeni ai unor partide radicale şi resuscitarea 
euroscepticismului sunt dovada orientării greşite 
a guvernanţei Comisiei în perioada crizei, validate 
de un Consiliu cu lideri prinşi în capcana puterii 
şi invocând problemele naţionale ca scuze, fără a 
menţiona că ele sunt produsul propriei guvernări.

În cazul infl exibilităţii Eurogrupului, care 
pare să fi e întărită de cazul Greciei (cine ştie ce 
va urma din acest punct de vedere al abordărilor 
altor negocieri), altă sursă de antagonizare la 
nivel politic şi al cetăţenilor europeni, a intervenit 
FMI cu promisiunea unei soluţii mai cuprinzătoare 
prin care ar trebui încetate variantele cu impact 
practic de eşec pentru UE. Cineva spunea: 
„Dar cine este FMI?“ Da, se ştie că este un 
canal de comunicare al SUA, măcar prin puterea 
conferită de participarea cu capital la această 
organizaţie fi nanciară internaţională, iar esenţa 
acestei comunicări este ca Europa să nu fi e pusă în 
situaţia alarmării propriei securităţi, în condiţiile 
relaţiilor deja tensionate între NATO – Rusia şi 
ale eşecului presiunilor Franţei şi Germaniei 
(încă presupus motor politic al rezilienţei UE faţă 
de forţe externe) asupra Moscovei. Rusia a ajuns 
să ameninţe făţiş (dacă urmărim declaraţiile unor 
înalţi ofi ciali – ministrul de externe şi reprezentatul 
Rusiei la NATO –) statele UE, membre NATO, 
care vor să contribuie la securitatea fl ancului 
de est al Alianţei. 

Negocierea ultimului program de asistenţă 
fi nanciară pentru Grecia ne trimite, din păcate 
şi la parabola biblică a confruntării dintre Goliat 
şi David. Românii au un proverb, probabil născut 
din această parabolă, că „buturuga mică răstoarnă 
carul mare”. Asasinatul de la Sarajevo, datoria 
Germaniei de după primul Război Mondial, 
„mici buturugi” faţă de problematica europeană, 
au copleşit securitatea cetăţeanului european. 
În numele ei s-a ajuns la Uniunea Europeană 
de azi, iar acest scop nu ar trebui uitat de liderii 
europeni, indiferent de difi cultăţile prin care trece 
unul dintre partenerii care o constituie.
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ABORDĂRI RUSE PRIVIND 
„ARMELE PSIHOTRONICE”

Magdalena SĂVUICARU*

Abstract  
The international media reacted to the idea of the open use of psychotronic weapons by the publication 

of some scientifi c experiments from 1913, when electromagnetic waves were used to transmit simple sounds 
into the human brain. However, most of them avoided to say that, since then, this kind of experiments made 
the object of extensive scientifi c research all over the world. Probably, these capabilities which enable the 
remote control of the human nervous system or the remote infl iction of health impairment are available to many 
modern governments. 

Keywords: psychotronic weapons; human brain; remote control of the human nervous system, 
mind control

          Scurtă introducere 
Armele psihotronice, considerate de 

mulţi ca fi ind de domeniul ştiinţifi co-fantastic, 
constituie totuşi subiectul unor ample dezbateri, 
în special la nivel neofi cial, şi, cu toate că liderii 
politici şi militari nu neagă categoric existenţa 
acestora, nici nu oferă amănunte sau exemple 
edifi catoare. În general, păstrând un anume 
element de mister, atât abordarea occidentală, 
cât şi cea rusească, pleacă de la premisa că arma 
psihotronică este o armă non-letală a cărei esenţă 
se referă la faptul că acţionează asupra minţii sau 
fi ziologiei umane. Originile acestor arme sunt 
legate de practicile oculte antice şi de ritualurile 
esoterice din perioada medievală, şi abia începând 
cu secolul al XIX-lea putem vorbi de existenţa 
unor studii ştiinţifi ce sau la limita dintre ştiinţa 
normală (în sensul dat de Thomas Khun acestui 
concept)1 şi practicile oculte.

În acest articol vom face doar o scurtă trecere 
în revistă a unor repere cronologice şi concepte 
care jalonează evoluţia tehnicilor şi mijloacelor 
de control total sau parţial al comportamentului 
sau/şi fi ziologiei umane, din perspectiva rusă. 

Dincolo de elementul senzaţional, 
parcurgând rândurile următoare, trebuie să avem 
în vedere faptul că frontul principal în războiul 
de nouă generaţie este psihicul uman, care 
reprezintă centrul său gravitaţional, dar în acelaşi 

timp nu trebuie uitat că dacă supraestimăm nivelul 
ameninţării vom ajunge să ne autosubminăm2. 

Principalii termeni asociaţi3 acestui 
domeniu sunt: armă psihotronică (orice entitate, 
umană sau materială, care, în urma unei acţiuni 
deliberate, controlate şi subsumate unui scop, 
afectează funcţia mentală sau/şi fi ziologică a 
fi inţelor umane), armă psihofi zică (metode, 
tehnici, dispozitive, substanţe care, individual 
sau conjugat, afectează violent sau latent funcţia 
psihică, în special subconştientul unei persoane, 
în scopul modifi cării comportamentului sau/
şi afectării stării de sănătate, prin degradarea 
organelor sau proceselor fi ziologice), tehnologie 
psihotronică (tehnici de folosire a dispozitivelor/
aparatelor psihotronice, în scopul controlului 
mental al indivizilor/grupurilor sau afectării 
fi ziologiei umane), dispozitiv psihotronic 
(instrument/aparat care foloseşte forme diverse 
de energie, cunoscute sau mai puţin cunoscute, 
singular sau conjugat cu o acţiune umană 
sau procese ale minţii umane sau instrumente, 
şi care, în baza unei metodologii adecvate, 
mijlocesc procesele de infl uenţare mentală 
şi/sau fi ziologică), biogenerator psihotronic 
(dispozitiv electronic prin intermediul căruia se 
reproduc semnale, mesaje, procese de factură 
bio-psihică ce pot determina un control total 
sau parţial al minţii, comportamentului sau/şi 

*Autoarea este masterand al Academiei Naţionale de Informaţii.
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fi ziologiei unor indivizi/grupuri), substanţe 
psihotrope (compuşi chimici sau substanţe 
naturale care acţionează selectiv asupra minţii 
umane, la nivel conştient sau subconştient, 
psihoterorism (termenul a fost consacrat de 
către scriitorul rus N. Anisimov4, de la Centrul 
Anti-Psihotronic din Moscova5), psihotropica 
(ramură a medicinei care se ocupă cu inducerea 
stărilor de transă, de euforie sau depresie). 

Acestea sunt numite şi „bombe cu efect 
întârziat”. Simptomele unui atac psihotronic se 
pot manifesta prin dureri de cap, ameţeli, zgomote, 
voci sau comenzi percepute direct în creier, 
dureri în cavitatea abdominală, aritmie cardiacă 
sau chiar distrugerea sistemului cardiovascular6.

Scurt istoric al cercetărilor ruse în domeniu 
În lucrarea Secretele oculte ale NKVD şi SS, 

Anton Pervushin susţine că anul 1854 reprezintă 
un moment de referinţă al dezvoltării studiilor şi 
cercetărilor specifi ce a ceea ce, mai târziu, va fi  
considerat în literatura rusă de specialitate  (atât 
în samizdat7, cât şi în abordările comune) ca fi ind 
arma psihotronică8. În acel an, chimistul Alexandr 
Butlerov a avansat ipoteza că electroinducţia 
stă la baza proceselor hipnotice şi, astfel, organismele pot interacţiona prin intermediul 

undelor electromagnetice. El considera că dacă 
impulsurile nervoase sunt similare circulaţiei 
curentului electric prin conductori atunci pot fi  
controlate şi măsurate, iar impusurile emise de un 
creier ar putea fi  receptate de un alt creier9. 

Un pas important pentru confi rmarea 
ipotezei lui Butlerov este făcut, în anul 1913, 
de profesorul Vladimir Pravdich-Neminski, 
care a realizat prima electroencefalogramă din 
lume10 (acesta a valorifi cat şi cercetările realizate 
în anul 1887 de Julian Ohorovici, profesor la 
Universitatea din Lvov, care scoteau în evidenţă 
că activitatea mentală are la bază fenomene 
similare electroinducţiei11). 

Ulterior, cercetările realizate în acest 
domeniu au fost legate de numele academicianului 
Vladimir Bekhterev, fondatorul Institutului 
pentru Studiul Creierului şi Activităţii Mentale, 
în 1918. Acesta a iniţiat primele experimente 
care îşi propuneau să explice fenomenele de 
sugestie mentală între oameni şi/sau animale 
prin intermediul unor procese similare inducţiei 
electromagnetice. Valorifi când studiile experimen-
tale ale fi zicianului Bernard Kajinski, care a 
cercetat natura electromagnetică a impulsurilor 

Vladimir Bekhterev

Alexandr Butlerov



INFOSFERA

61

cerebrale, Vladimir Bekhterev a realizat primele 
experimente în care s-a confi rmat puterea de 
infl uenţă a creierului uman asupra câinilor12. 
Bekhterev a publicat concluziile cercetărilor sale 
în anul 1919, în articolul Experimente de sugestie 
asupra animalelor13 şi a prezentat un raport în 
cadrul unei conferinţe desfăşurate la Institutul 
pentru Studiul Creierului şi Activităţii Mentale, 
arătând că între om şi animal au fost identifi cate 
mecanisme cerebrale de contact extrasenzorial, 
prin care omul a putut controla animalul14. 

De remarcat faptul că neurologii de la 
începutul secolului XX îl apreciau foarte mult 
pe Bekhterev şi obişnuiau să spună că „doar doi 
cunosc structura creierului: Bekhterev şi D-zeu”15.

În anul 1920, academicianul Piotr Lazarev 
face cunoscute rezultatele experimentelor sale în 
lucrarea „Activitatea centrilor nervoşi din punct 
de vedere al teoriei inducţiei electromagnetice”16, 
demonstrând natura electromagnetică a undelor 
cerebrale şi avansând ipoteza că gândirea 
poate fi  decriptată cu ajutorul impulsurilor 
electromagnetice ale creierului17.

Între 1920 şi 1923, Bernard Kajinski18 şi alţi 
cercetători ruşi (Vladimir Durov, Edward Naumov 
şi Alexandr Chizevsky) vor continua cercetările 
de control mental pe oameni şi animale, inclusiv 
prin izolarea acestora în cuşti Faraday. Aceste 
cercetări se vor fi naliza cu lucrări teoretice, 
unele dintre acestea foarte controversate: în 
1924, Vladimir Durov, preşedintele Consiliului 
ştiinţifi c de Psihologie Animală, a publicat 
lucrarea „Instruirea animalelor”19, în care 
prezenta experimentele de sugestie mentală, iar, 
în 1925, Alexandr Chizevsky scria articolul20 
intitulat „Transferul gândurilor de la distanţă”21.

După anul 1923, CEKA începe să fi e 
interesată direct de aceste experimente şi să le 
supravegheze atent, Felix Djerdjinski primind 
personal rapoartele asupra cercetărilor (ulterior 
OGPU, NKVD, KGB, FSB şi GRU se vor implica 
direct, atât în cercetări, cât şi în valorifi carea 
rezultatelor acestora).

Cercetările au fost continuate de 
Leonid Leonidovici Vasiliev, ale cărui lucrări 
se concentrează pe studiul telepatiei şi 
hipnozei 22. Succesor al lui V. Bekhterev la 
conducerea Institutului pentru Studiul Creierului, 
Vasiliev publică mai multe studii şi rapoarte: 
Bazele psihofi ziologice ale fenomenelor 
telepatice - 1934; Bazele fi zice ale sugestiei 

mentale - 1936; Actele mentale ca motor al 
sugestiei - 1937”23.  Grupul lui Vasiliev a 
demonstrat că undele cerebrale nu sunt ecranate 
de camerele Faraday, dar Vasiliev nu a admis 
existenţa fenomenelor telepatice, ci numai a 
caracterului electromagnetic al undelor cerebrale. 
Concomitent cu cercetările lui Vasiliev s-au 
desfăşurat şi cercetări paralele sub conducerea 
academicianului Serghei Yakovlevich Turlygina, 
ale căror concluzii au fost publicate abia în 
anul 1942. Cert este că, începând cu anul 1938, 
studiul proceselor telepatice este interzis, cu atât 
mai mult cu cât unele concluzii ale controlului 
mental contraziceau teza bolşevică a rolului 
personalităţii în istorie sau intrau în contradicţie 
cu ego-ul unor lideri.

Implicarea NKVD în cercetări se leagă de 
numele lui G.S. Kalendarov care, în anul 1922, 
la recomandarea generalului Mihail V. Frunze, 
a fost trimis la Academia Militară Medicală din 
Sankt Petersburg şi apoi la Institutul de Medicină 
Experimentală. În această perioadă, în timp 
ce specialiştii căutau să explice fenomenele 
telepatice prin unde electromagnetice, NKVD 

Leonid Vasiliev



INFOSFERA

62

era interesată de infl uenţarea psihicului uman 
prin acţiunea unor persoane supradotate. Însuşi 
Stalin era foarte interesat de aceste fenomene 
şi îl invita la Kremlin pe vestitul telepat evreu 
Wolf Messing24.

NKVD se pare că a recrutat şi folosit 
persoane cu puteri telepatice pentru a infl uenţa 
depoziţiile unor martori sau acuzaţi în diferite 
procese şi a folosit substanţe chimice pentru 
suprimarea voinţei oamenilor (soţia şefului 
SMERS – contraspionajul militar - din timpul 
războiului, generalul Viktor Abakumov, ulterior 
şef al NKVD, a fost fi ica unui hipnotizator).

Odată cu izbucnirea Războiului Rece se 
declanşează şi competiţia ruso-americană pentru 
dezvoltarea armelor psihotronice, remarcându-se 
faptul că, în timp ce americanii pun accent pe 
tehnicile orientale, folosirea dispozitivelor, 
pe utilizarea substanţelor psihotrope sau 
pe antrenarea oamenilor, ruşii continuă să 
fi e concentraţi pe dezvoltarea capacităţilor 
telepatice şi pe recrutarea şi antrenarea unor 
persoane capabile să infl uenţeze mintea şi/
sau fi ziologia umană. Conform unor studii 
realizate în baza mărturiilor fostului agent 
NKVD, Nikolia Kokhlov, care a dezertat în 
anul 1950, a reieşit că, încă din acea perioadă, 
erau alocate fonduri imense pentru acest tip 
de cercetare25.

Începând cu anii 1960, KGB va superviza 
cercetările din cadrul secţiunii Bioinformaţie a 
Societăţii de Inginerie Radio şi Telecomunicaţii, 
conduse de I.M. Kogan şi A. Spirkin. În această 
perioadă, studiile se vor axa pe controlul la 
distanţă, dar şi pe crearea unor dispozitive 
bazate pe infrasunete, energie dirijată, mesaje 
subliminale. Conform unor rapoarte americane, 
URSS a început în anii 70 construirea unor 
dispozitive acustice de psihocorecţie a 
comportamentului militarilor inamici26. 

Referitor la cercetările ruse din perioada 
Războiului Rece, unul dintre experţii războiului 
psihotronic, V. F. Prokofi ev, arată că armata 
rusă a acordat o atenţie deosebită, astfel că „în 
anii ′80, generalul Moiseev, şeful Statului Major 
al Armatei, a cerut KGB să selecţioneze persoane 
cu capacităţi extrasenzoriale cu care a format o 
grupare de aproape 10.000 de oameni, condusă 
de Alexei Iurevici Savin”. Aceştia au fost folosiţi 
pentru derularea unor acţiuni privind: cercetarea, 
identifi carea şi contracararea acţiunilor americane; 

dezvoltarea de tehnici şi mijloace specifi ce 
acţiunilor de război psihotronic; identifi carea 
unor metode pentru protecţia împotriva atacurilor 
psihotronice. În acest scop, a fost înfi inţată o 
unitate militară specială, cu indicativul 10003, în 
care, pe lângă specialişti militari, au fost cooptaţi 
şi reprezentanţi ai mediului academic27.

De asemenea, există unele elemente 
care indică faptul că, în 1982, Iuri Andropov a 
ordonat construirea unui laborator de cercetare 
în domeniul armelor psihotronice, unde au 
fost create mai multe tipuri de generatoare 
psihotropice. De asemenea, în 1987, a fost iniţiat 
un proiect de control al acţiunii oamenilor, care 
nu a fost agreat de comunitatea academică, dar a 
fost promovat de armată, în special de GRU. 

Abordări în era post-sovietică
Conform unei declaraţii din anul 2007 a 

generalului rus Boris Ratnikov, URSS a dezvoltat 
arme psihotronice încă din anii 1920-1930, iar 
până la mijlocul anilor ’80 în toate marile oraşe 
existau centre secrete, deţinute de KGB, destinate 
experimentării impactului generatoarelor psiho-
tronice asupra populaţiei28. 

După dezintegrarea URSS, cercetările 
în domeniu au continuat sub coordonarea 
armatei, a FSB, dar şi a unor instituţii civile, 
care erau folosite mai mult ca acoperire. Astfel, 
în anul 1991, în cadrul Programului general de 
dezvoltare ştiinţifi că şi tehnică, se constituia 
Centrul Interdisciplinar pentru Tehnologii 
Avansate, condus Anatoli E. Akimov. Deşi, 
în mod ofi cial, aceste laboratoare secrete au 
fost închise după destrămarea URSS, mulţi 
cercetători au continuat să lucreze la dezvoltarea 
noilor prototipuri de arme care acţionează asupra 
psihicului şi fi ziologiei umane. Potrivit lui 
Ratnikov, în următorii ani armele psihotronice 
vor fi  mai efi ciente şi mai periculoase decât cele 
nucleare, capabile să distrugă moralul şi psihicul 
unor ţări întregi, transformându-le cetăţenii în 
personaje fără voinţă sau discernământ. În opinia 
sa, aceste arme vor fi  capabile să controleze 
comportamentul populaţiei, să altereze serios 
funcţiile psihice şi chiar să-i determine pe indivizi 
la acţiuni de sinucidere în masă29. 

Un alt ofi ţer rus, maiorul I. Cernişev, 
prezintă în publicaţia militară Orienteer 
(februarie 1997) punctul său de vedere referitor 
la dezvoltarea pe întreg globul a armelor „psi”30, 
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susţinând că „statul care va crea şi va dezvolta 
primul astfel de arme va avea o superioritate 
incontestabilă”31. Tipurile specifi ce de arme 
menţionate de el în această publicaţie sunt:

• generatoare psihotronice - care produc o 
radiaţie electromagnetică puternică, ce 
poate fi  transmisă prin liniile telefonice, 
TV, radio, ţevi de alimentare şi lămpi cu 
incandescenţă. Semnalul astfel transmis 
va manipula comportamentul celor cu 
care ajunge în contact; 

• generatoare de semnal - operează în banda 
10-150 Hz şi care, atunci când se reduce 
frecvenţa la 10-20 Hz, creează o oscilaţie 
infrasonică ce este distructivă pentru toate 
organismele vii32; 

• generatoare care acţionează asupra 
creierului - proiectate să paralizeze 
sistemul nervos central;

• casete audio - permit suprapunerea unor 
tipare de voce de frecvenţe joase peste 
fondul muzical. Aceste sunete nu pot fi  
percepute de urechea umană, dar sunt 
receptate de subconştient (ruşii pretind că 
folosesc aceste „bombardamente” psihice 
şi pentru a trata dependenţa de alcool şi 
fumat);

• efectul celui de-al 25-lea cadru - tehnică 
în care fi ecare al 25-lea cadru al unei 
înregistrări video conţine un mesaj ce este 
perceput doar de către subconştient şi care 
infl uenţează mintea conştientă.

De asemenea, Cernişev precizează că, 
pentru dezvoltarea acestor arme trebuie avute 
în vedere şi elemente de telepatie, telekinezie, 
clarviziune etc.33 

În ultima perioadă, analiza surselor 
deschise evidenţiază că se acordă o mare atenţie 
mecanismelor de modifi care a minţii umane 
bazate pe tehnologia purtătorilor subliminali 
din aşa-zisul spectru de difuzare a sunetelor 
tăcute. Tehnologia a fost descoperită de 
Oliver Lowery şi descrisă în Patentul SUA 
nr. 5159703 - Sistem de Prezentare Subliminală 
Tăcută, din 27 octombrie 199234. Această 
tehnologie are la bază un sistem de comunicare 
silenţioasă, pe bază de purtători non-aurali 
(care nu se pot auzi), din spectrul foarte jos sau 
foarte înalt al frecvenţelor audio sau din spectrul 
ultrasonor adiacent (ultrasunete). Aceşti purtători 

sunt modulaţi în amplitudine sau în frecvenţă 
cu informaţiile dorite şi propagaţi acustic sau 
vibratoriu, pentru a ajunge la creier, prin folosirea 
difuzoarelor, căştilor audio sau traductorilor 
piezoelectrici. Purtătorii modulaţi pot fi  transmişi 
direct, în timp real, sau pot fi  înregistraţi şi 
depozitaţi pe medii de stocare, magnetice sau 
optice pentru transmisii programate şi repetate 
către ascultător. Conform celor susţinute de 
Silent Sounds Inc., societatea care a brevetat 
sistemul, acum este posibil, prin folosirea 
supercalculatoarelor, să se analizeze amprenta 
emoţională materializată în electroencefalograma 
umană (EEG) şi să se modeleze „amprente 
emoţionale” care pot modifi ca starea emoţională 
a fi inţei umane35.

Iuri Leonov, un alt specialist în domeniu, 
evidenţia, într-un interviu acordat, în data de 
26.10.1999, publicaţiei Zavtra, că în atenţia FSB au 
stat tot timpul nu numai metodele de atac ofensive, 
ci şi cele de protecţie şi contracarare a acţiunilor 
de control mental extrasenzorial sau atacuri cu 
impulsuri acustice asupra unor lideri ruşi. 

Interesul deosebit al elitei politice ruse 
pentru dezvoltarea armelor psihotronice a 
fost reconfi rmat în aprilie 2012. Atunci, într-o 
declaraţie de presă, ministrul apărării, Anatoli 
Serdiukov, a apreciat armele psihotronice ca fi ind 
mai efi ciente în atingerea scopurilor strategice 
decât armele nucleare, evidenţiind şi că armele 
bazate pe principii noi ale fi zicii, armele cu 
energie dirijată şi armele psihotronice sunt 

Oliver H. Lowry
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incluse în planul de modernizare a armatei ruse 
în perioda 2011-202036.

De asemenea, o analiză recentă a generalului 
rus Alexei Savin, evidenţia faptul că, simultan 
cu perfecţionarea armelor convenţionale şi non-
convenţionale, au fost puse la punct noi tehnici 
şi arme care se bazează pe forţa minţii şi gândirii 
umane, pe infl uenţarea telepatică de la distanţă. În 
acest sens, generalul aprecia că „tehnicile de atac 
psihotronic asupra creierului conducătorilor unei 
armate, a soldaţilor, nu trebuie neglijate, având 
în vedere capacitatea lor distructivă”. Unul dintre 
experţii războiului psihotronic, citat de Savin, 
V.F. Prokofi ev, considera că „se poate controla 
conştiinţa individuală, dar şi conştiinţa colectivă a 
unui grup social sau a unui popor, prin infl uenţarea 
subconştientului minţii umane”. Prokofi ev susţine 
că „oamenii pot fi  programaţi fără ca aceştia 
să ştie şi în baza programării ei să reacţioneze 
atunci când li se transmite un cuvânt cheie, care 
declanşează la nivelul subconştientului un model 
de conduită corespunzător programării”37. 
 Un punct de vedere este prezentat în 
lucrarea Metacontact şi secretele KGB-ului, scrisă 
de Dmitri Nicolaevici Fonareff, preşedintele 
Asociaţiei Naţionale a Gărzilor de Corp din Rusia, 
fost ofi ţer al serviciilor secrete ruse. În această 
lucrare este prezentată activitatea din domeniul 
tehnologiilor informaţional-energetice pentru 
dezvoltarea studiilor referitoare la percepţia 
extrasenzorială sau hipnoză. Conform concepţiei 
autorului, metacontactul reprezintă un contact în 
afara lumii fi zice, iar esenţa tehnologiei acestui 
tip de conexiune constă în obţinerea informaţiei 
ca rezultat al energiilor universale care se 
întrepătrund. 

Originalitatea lucrării constă şi în faptul 
că, aşa cum susţine autorul, unele materiale 
documentare au fost puse la dispoziţie de către 
şefi i departamentelor de profi l din KGB (FSB), 
Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării din 
F. Rusă38.

În loc de încheiere 
Sursele deschise ruseşti, dar şi anglo-

saxone, continuă să ofere informaţii despre 
armele psihotronice şi cercetările în domeniu. 
Abundenţa informaţiilor despre aceste arme, 
existentă în mediul on-line din F. Rusă, ar putea 
conduce şi la ideea, deloc de neglijat, că ele susţin 
o linie de propagandă elaborată în laboratoarele 

de „tehnologii politice” ale Kremlinului. Asta 
nu înseamnă că în bătălia pentru minţi şi sufl ete 
(titlul unui articol referitor la propagandă şi 
manipulare, publicat de Teodor Raţ în revista 
Sinteza/iunie 2015) armele psihotronice nu ar 
putea deţine un loc major.

Este evident că despre armele psihotronice 
s-a scris foarte mult şi se va scrie în continuare. 
Acest domeniu va continua să rămână învăluit 
în mister pentru că dincolo de restricţiile impuse 
de guverne, domeniul cercetărilor referitoare la 
infl uenţa asupra minţii şi fi ziologiei umane, prin 
însăşi esenţa sa, este un domeniu deloc accesibil 
în termenii ştiinţei normale şi, din acest motiv, 
literatura de specialitate abundă în speculaţii şi 
manipulări. Dar, înainte de a pune o etichetă sau 
alta asupra acestor studii, trebuie să refl ectăm 
asupra unui adevăr spus de Einstein: „Mintea 
umană trebuie să construiască mai întâi 
formele, independent, înainte de a le putea găsi 
în lucruri”.
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„Timpul este regizorul evenimentelor, 
liderul – regizorul timpului” reprezintă formula 
succesului în exercitarea puterii, fi e ea politică, 
militară sau economică.

Criteriul de evaluare a activităţii liderului 
este reprezentat nu de acţiunea ca rezultat, ci de 
capacitatea sa de a infl uenţa rezultatul. Astfel, 
este necesară analiza activităţii în plan strategic, 
stabilirea naturii puterii, dar şi sursele infl uenţei 
sale.

Având ca fundament previziunea strategică, 
defi nită ca un proces sistematic şi organizat 
ca reducere a incertitudinii privind viitorul, 
evaluarea profi lului personalităţii liderilor, în 
contextul asumării şi exercitării puterii politice, 
militare sau economice, oferă factorilor de decizie 
posibilitatea să cunoască pe baze ştiinţifi ce atât 
motivaţia asumării unor decizii la nivel strategic, 
cât şi pârghiile de control asupra comunicării 
verbale şi nonverbale a mesajelor folosite în 
gestionarea crizelor.

Necesitatea apariţiei metodei
Infl uenţa personalităţii liderului asupra 

cursului istoriei a fost, este şi va rămâne o 
temă intens dezbătută. Evaluarea psihologică la 
distanţă a fost validată ca metodă în Statele Unite 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ LA DISTANŢĂ 
A LIDERILOR

             Manuela VÂRLAN*

Abstract
The infl uence that has leaders’ personality upon history has been and will continue to be subject of 

active debates. In Thomas Carlyle’s opinion, the external politics of a state is marked by its leader’s profi le. 
As an example, King George III and Lord North have lost the Britannic colonies due to their arrogance and 
uninspired decisions. Later, Adolf Hitler put the fi re on Europe because of his madness. Perhaps these familiar 
examples are refl ecting our human tendency to extremely simplify the complex situations, by transforming a 
complex political and military crisis into a simple consequence of leaders’ decisions. 

On the other hand, the history of the twentieth century shows us that the main political events are 
not only a consequence of the foreign policy, ignoring the impact of such giant fi gures (as Woodrow Wilson, 
Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Josef Stalin, Adolf Hitler, and Mao Ze-dong) have had.

Keywords: personality, psychological evaluation, political leadership, decision, prediction, negotiacion

*Expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

ale Americii şi a apărut din necesitatea evaluării 
psihologice a liderilor străini de către ofi cialităţile 
guvernului american. Prin această metodă au 
putut fi  înţeleşi lideri politici aparţinând unor 
culturi diferite sub aspectul manifestărilor lor 
comportamentale. Acest lucru şi-a dovedit 
valoarea în procesul de negociere bilaterală legat 
de gestionarea crizelor politico militare. 

O personalitate politică este analizată, 
de cele mai multe ori, prin prisma activităţii 
sale, a deciziilor pe care le-a luat şi a modului 
în care a infl uenţat istoria. Astfel, în anul 1919 
Wodrow Wilson a câştigat războiul, dar a pierdut 
pacea pentru că a negociat inefi cient, a avut un 
stil retoric confuz şi a refuzat compromisul. 
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Două decenii mai târziu, Adolf Hitler a aruncat 
Europa în război cu personalitatea sa marcată 
de patologie. Dacă ar fi  să cercetăm istoria 
secolului XX, observăm că aceasta a purtat 
amprenta unor personalităţi accentuate, precum 
Wodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, 
Winston Churchill, I.V. Stalin, Adolf Hitler, 
Mao Ze-dong, Ronald Reagan şi Mihail Gorbaciov.

Situaţiile în care este necesară evaluarea 
psihologică la distanţă a liderilor

În 1969, Fred I. Greenstein sugera 
că în evaluarea personalităţii 
liderului politic trebuie să se ţină 
cont de următoarele aspecte: 
poziţia strategică, situaţia 
politică ambiguă/instabilă, 
imprevizibilitatea deciziilor, 
situaţia de criză.

La rândul ei, Margaret 
Hermann (1983) a identifi cat 
condiţiile în care personalitatea 
liderului poate infl uenţa politica 
externă:

• implicarea prin mesaje sau decizii 
manifestate acţional;

• asumarea puterii capătă dimensiuni 
dramatice;

• liderul este charismatic;
• liderul este o mare autoritate a politicii externe;
• situaţie de criză la nivel internaţional;
• situaţia politică este nediferenţiată şi 

persistă ambiguitatea.
În timpul perioadei de relativă stabilitate 

ce a urmat celui de-al Doilea Război Mondial, 
SUA şi URSS au creat falsa impresie că forţele 
rivale ale celor două blocuri politico-militare 
au redus semnifi cativ capacitatea individuală 
a liderilor de a afecta cursul evenimentelor în 
arena politicii externe. Cu toate măsurile luate, 
câţiva lideri s-au remarcat prin deciziile lor: 
John F. Kennedy, Fidel Castro şi Nikita Hruşciov 
în octombrie 1962; Richard Nixon în relaţia 
SUA-China; Jimmy Carter cu prilejul încheierii 
Acordului de la Camp David; Ronald Reagan, 
Mihail Gorbaciov şi Boris Elţîn în amurgul 
Războiului Rece.

Direcţii de cercetare
Cercetarea evaluării psihologice la distanţă 

a liderilor politici s-a făcut prin prisma a două 
perspective: una academică, în scopul dezvoltării 
cunoştinţelor de psihologie a puterii politice, 
iar cealaltă ca aplicaţie psihologică în sprijinul 
politicii guvernamentale, în vederea acordării 
asistenţei la nivel înalt pe timpul negocierilor 
şi al crizelor politico-militare. Iniţial, studiile 
academice asupra liderilor politici s-au axat 
pe psihologie socială şi politologie, în timp 

ce aplicaţiile de psihologie clinică 
şi psihiatrie au făcut obiectul 

studiului în sprijinul structurilor 
guvernamenta le .S tud i i l e 
academice s-au concentrat 
asupra trăsăturilor de caracter 
şi pe constelaţia de trăsături 
specifi ce liderilor. Acestea au 
fost cercetate cu rigurozitate, 

folosindu-se metodele de 
evaluare psihologică cantitativă. 

Dacă reprezentanţii domeniului 
academic nu au cercetat cazurile 

izolate, acestea în schimb au fost analizate 
din perspectiva politicii guvernamentale, prin 
studiile de caz calitative ale psihobiografi ei şi 
psihologiei personalităţii. Cele două perspective 
s-au completat una pe cealaltă, contribuind 
astfel la crearea unei metodologii de evaluare a 
profi lelor la distanţă a liderilor. 

Metodologia a fost îmbogăţită cu sprijinul 
antropologiei culturale, psihologiei clinice, 
sociologiei politice şi istoriei. David D. Winter 
a cercetat relaţia dintre procesele cognitive şi 
motivaţie în cadrul nevoii de putere, de realizare 
şi afi liere. Margaret G. Hermann a studiat 
trăsături ca: naţionalismul, suspiciunea, încrederea 
în sine şi performanţa cognitivă. Studiile lui 
G. Walker au evidenţiat relaţia dintre motivaţie şi 
sistemul de credinţe, aceasta fi ind determinată de 
tipurile de motivaţie care impulsionează sistemul de 
credinţe politice. George Marcus a avut o contribuţie 
majoră în a explica modul în care îşi pun amprenta 
sentimentele şi pasiunile asupra comportamentului 
şi procesului decizional în demersul politic. 
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În ultimii ani, specialiştii în psihologie 
politică au dezvoltat mai multe metode de evaluare 
la distanţă a variabilelor personalităţii. Acestea 
s-au axat pe analiza cuvintelor din discursuri, 
evaluarea limbajului nonverbal, comportamentul 
în situaţii inedite etc. Multe trăsături ale 
personalităţii sunt operaţionale în itemii testelor 
care nu pot fi  folosite în cazul liderilor politici 
deoarece lipseşte accesul la cercetarea directă. 
Cei mai mulţi dintre liderii politici contemporani 
nu pot fi  testaţi direct şi, în eventualitatea că ar fi  
posibil, din consideraţii etice profi lele acestora ar 
fi  difi cil de dezvăluit. Prin urmare, metoda cea mai 
simplă pentru a face predicţii asupra modului de 
comportament, a atitudinilor în situaţii cheie şi a 
demersului decizional este evaluarea psihologică 
la distanţă. Aceasta se poate utiliza prin analiza 
materialelor scrise şi vorbite, cuvintele fi ind 
resursa care există din abundenţă. 

Aleksandr Konfi sahor, în lucrarea 
Psihologia puterii, realizată în urma unei analize 
interesante a evenimentelor desfăşurate în URSS 
în a doua jumătate a anilor ’80, evidenţiază patru 
modele de lideri care au avut un rol decisiv în 
marcarea istoriei:

• Tradiţionaliştii – Lideri obişnuiţi cu poziţia 
şi rolul din sistem. Ei şi-au însuşit legenda 
ofi cială a societăţii în care trăiesc şi, la 
rândul lor, au devenit parte integrantă şi 
promotori ai acesteia. Sunt satisfăcuţi de 
situaţie şi au percepţia că toţi simt la fel. 

• Pragmaticii – Caracteristica lor principală 
este că îşi doresc mai mult decât primesc 

în condiţii obişnuite. Consideră că pot 
reorganiza societatea. În vremuri de criză 
sunt buni aliaţi, în schimb la putere sunt 
periculoşi, deoarece nu le place să împartă 
cu nimeni absolut nimic.

• Idealiştii – Îşi doresc puterea nu pentru 
a se folosi de ea, ci pentru a schimba 
lumea în bine, fi ind convinşi că sunt 
capabili să realizeze acest lucru. Ei sunt 
entuziasmaţi de credinţa în oameni şi într-
un viitor mai bun. Aceasta, de fapt, este şi 
vulnerabilitatea lor. Deşi sunt inteligenţi 
şi maleabili, se mişcă încet în luarea 
deciziilor. Pot fi  aliaţi folositori pentru 
distragere, dar pentru restructurare sunt 
inutili, dovedindu-se slabi şi fără voinţă.

• Jucătorii – Ambiţioşi, orgolioşi, vin din 
mediile joase ale societăţii şi, de regulă, 
au reuşit singuri. Pentru ei contează 
rezultatul, indiferent de consecinţe. 
Sunt greu de folosit direct, de corupt şi 
de intimidat, deoarece sunt dedicaţi în 
totalitate carierei şi luptei pentru poziţie. 
Exploatând voinţa lor de putere pot fi  uşor 
de manipulat.

A. Konfi sahor demonstrează, prin crearea 
unui scenariu, cum pot fi  folosite aceste tipologii: 
„Idealiştii sunt sprijinul principal în războiul 
informaţional-psihologic împotriva potenţialului 
adversar. Ei trebuie să pornească procesul de 
distrugere şi o vor face mai repede şi mai bine 
decât ceilalţi, plini de abnegaţie şi credinţă în 
menirea personală. Ei vor distruge, demonstrând 
tuturor, dar şi lor, că fac reparaţia necesară în 
sensul că vor înlocui structurile sociale uzate. 
Idealiştii pot convinge pe oricine că au dreptate 
şi vor fi  crezuţi de majoritatea oamenilor simpli, 
care, în fi nal, îi vor sprijini. În continuare, ei 
vor comite o mulţime de greşeli, care nu le vor 
fi  iertate. Idealiştii sunt uşor de expus – ei nu se 
pot apăra, nu pot răspunde cu lovitură la lovitură. 
Ei vor decepţiona, vor zdruncina întregul sistem 
social şi vor pleca, iar în schimbul lor, pentru 
o perioadă de timp alocată de istorie, vor veni 
jucătorii, apoi va veni dictatorul”.
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Studiu de caz: Mihail Gorbaciov 
Aspectele realizării puterii prezidenţiale 

sunt relevate prin relaţia dintre mizele puterii, 
strategiile politice, personalitatea liderului 
(încrederea şi mulţumirea de sine, tendinţa 
de a devansa aşteptările etc.). În cazul lui  
Gorbaciov, conjunctura politică externă a fost 
infl uenţată de o serie de strategii promovate 
de SUA în timpul mandatelor preşedintelui 
Ronald Reagan: 

 - sprijin fi nanciar şi tehnic pentru Mişcarea 
Solidaritatea din Polonia şi pentru 
mujahedinii din Afganistan;

 - blocarea căilor de acces al URSS spre 
noile tehnologii, prin crearea „Comitetului 
de coordonare a controlului exporturilor 
mărfurilor de interes strategic în ţările 
socialiste”;

 - SUA au început activitatea de interceptare a 
achiziţiilor ilegale şi a furtului tehnologiilor 
cu dublă întrebuinţare de către URSS 
(blocada tehnologică, până în 1986, a avut 
ca ţintă toate canalele de export ilegal 
care treceau prin Suedia, Austria, Elveţia 
şi Finlanda; pentru 40% din exporturile 
americane a fost necesară licenţă de export);

 - ritmul crescut al înarmărilor şi menţinerea 
lor la un înalt nivel tehnic: astfel, în 
perioada 1980 – 1990, cheltuielile statelor 
NATO s-au dublat, ajungând de la 255,112 
la 503,906 mld. USD (dinamica înarmărilor 
a dus URSS la stagnare economică şi 
epuizarea resurselor din cauza economiei 
inefi ciente, care era bazată în mare parte pe 
consum);

 - iniţierea unei campanii de diminuare a 
volumului de valută care intra în URSS, 
concomitent cu limitarea exporturilor de 
gaz natural din URSS (a fost redus volumul 
lucrărilor la construcţia conductei spre 
Europa de Vest, prin impunerea embargoului 
asupra instalaţiilor moderne de extragere şi 
transport al petrolului şi gazelor, ceea ce a 
determinat „războiul economic”);

 - scăderea preţului petrolului: în 1983 barilul 
de petrol costa 34 USD, în prima jumătate a 
anului 1986 a ajuns la 12 USD, după care a 
ajuns la 10 USD;

 - SUA a micşorat intenţionat cursul dolarului 
în raport cu valutele europene, ceea 
ce a determinat ca URSS să piardă încă 
2 miliarde de dolari;

 - concomitent cu ofensiva economică a fost 
declanşat şi atacul informaţional-psihologic 
prin: discreditarea solvabilităţii URSS, 
în urma căreia marile bănci au refuzat 
acordarea de credite, crearea unei atmosfere 
de frică şi neîncredere în structurile sovietice 
de conducere, prezentarea avantajelor 
civilizaţiei vestice şi identifi carea celui 
mai slab element în conducerea ţării şi 
exercitarea de presiuni asupra acestuia.
Identifi carea celui mai slab element în 

conducerea ţării a fost un moment de maximă 
importanţă, deoarece una dintre caracteristicile 
puterii prezidenţiale constă în faptul că orice 
slăbiciune, lipsă sau exprimare insufi cientă 
a calităţilor necesare unui politician într-o 
asemenea poziţie, precum şi greşelile, aparent 
nesemnifi cative, în conducerea ţării sau în 
estimarea posibilelor acţiuni ale potenţialilor 
adversari pot avea consecinţe catastrofale pentru 
întreaga ţară. Elementul slab în conducerea 
URSS s-a dovedit a fi  Mihail Gorbaciov. Henry 
Kissinger remarca: „După terminarea Războiului 
Rece, politica Americii faţă de Rusia comunistă 
miza, fără rezerve, pe abordarea liderilor concreţi. 
În perioada Administraţiei Bush acesta a fost 
Mihail Gorbaciov”.

Mihail Gorbaciov întruchipa tipul de 
gândire feminin şi era reprezentantul culturii 
agrare. Conform teoriei, persoanele cu acest tip 
de gândire acordă mai multă atenţie formei decât 
interesului logic şi apreciază mai mult dacă li se 
acordă atenţie.
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Particularităţile tipurilor de gândire:
Dominanta feminină/Anima Dominanta masculină/Animus

Pământ Cer
Auditiv - kinestezic Vizual
Devotament pentru fi nalizare Tendinţă spre infi nit
Orientare spre adaptare şi conformism Orientare spre unicitate şi irepetabilitate
Emoţii Logică
Intuiţie Raţiune
Fatalism Voinţă
Stabilitate Mişcare
Tendinţă spre ordine Tendinţă spre libertate
Adaptarea la mediul înconjurător Dominarea naturii
Ancorare în trecut Orientare spre viitor
Conservatorism Liberalism

Concomitent cu această evaluare făcută de 
specialişti a fost pusă la punct o strategie specială 
de comportament şi comunicare cu preşedintele 
URSS. Astfel, preşedintele american G. Bush era 
nedespărţit de cancelarul RFG, H. Köhl, pentru 
a crea impresia că politica externă a Germaniei 
şi a întregii Europe era stabilită de cancelar şi 
nu de SUA. Valorifi când tipul de gândire al lui 
Gorbaciov, prin analiza profi lului psihologic, 
i s-a sugerat liderului sovietic că el ar fi  un 
personaj istoric remarcabil, personalitatea cea mai 
progresistă a contemporaneităţii. În acelaşi timp, 
liderul de la Kremlin a fost înconjurat de consilieri 
politici şi economici cu viziuni pro-occidentale, în 
timp ce mulţi analişti ruşi de înaltă califi care care 
furnizau o analiză reală a situaţiei mondiale, dar şi 
inter-unionale, au fost izolaţi şi nu şi-au mai putut 
prezenta datele. Rapoartele experţilor străini erau 
bine văzute şi-i măguleau orgoliul lui Gorbaciov, 
în timp ce adevărul era cu totul altul. Astfel, Mihail 
Gorbaciov apela tot mai rar la serviciile experţilor 
ruşi, şi, în fi nal, SUA au avut posibilitatea de a 
exercita o infl uenţă directă asupra sa.

Pentru consolidarea acestei infl uenţe, din 
iniţiativa lui G. Bush, a fost organizată întâlnirea 
sa cu Gorbaciov în portul La Valetta (Malta). 
Diplomaţii americani au pregătit minuţios 
această întâlnire, în cadrul căreia Bush a propus 
19 iniţiative, printre care erau propunerile 
de încetare a Rezoluţiei Jackson – Vanik, 
sprijinul pentru acordarea URSS a statutului de 
observator în cadrul GATT (ulterior reorganizat 
în Organizaţia Mondială a Comerţului), proiecte 
de investiţii şi reducerea înarmărilor. Mai mult, 
cele două zile ale întâlnirii şi conferinţa de 
presă din fi nal au avut loc pe o navă sovietică, 
fapt care a amplifi cat statutul lui Gorbaciov în 
ochii săi proprii. Specialiştii psihologi americani 

au studiat în amănunt particularităţile tipului 
psihologic al preşedintelui URSS şi au profi tat la 
maxim de slăbiciunile sale.  Pentru tipul de gândire 
caracteristic lui Mihail Gorbaciov au fost sufi ciente 
promisiunile verbale şi, cel mai important, faptul că 
aceste asigurări au sunat convingător. Stabilindu-se 
o relaţie de încredere între cei doi lideri, a început 
o campanie de convingere a lui M. Gorbaciov în 
privinţa necesităţii unifi cării Germaniei sub egida 
NATO. Acestuia i se promitea, în cazul acceptării 
unifi cării statului german, un afl ux de investiţii, 
stoparea extinderii NATO spre Est, anularea 
datoriilor URSS etc. Astfel, în data de 3 octombrie 
1990 s-a produs unifi carea Germaniei, iar pe 15 
octombrie lui M. Gorbaciov i se acorda premiul 
Nobel pentru Pace pe anul 1990. SUA, conduse 
de preşedinţii Ronald Reagan şi George Bush 
(Sr.), care posedau un tip de gândire masculină, 
au obţinut, cu sprijinul analiştilor şi fără a utiliza 
violenţa, atingerea obiectivelor Occidentului în 
competiţia cu URSS de la fi nalul Războiului Rece. 
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UTILIZAREA CONCEPTULUI JISR 
ÎN OPERAŢII

Cristinel-Marius AMZA
Dumitru MIRŢĂU*

Abstract
NATO Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) Concept establishes the basis on 

which Euro-Atlantic and national assets are combined to support NATO. This concept aims to establish a 
joint command of the traditional ISR activities, targeting a joint and synchronized functioning of intelligence 
activity and tactic operations. 

Keywords:  JISR concept,  JISR architecture, synchronization and integration

Spaţiul de luptă modern şi rapidele 
schimbări survenite, în ultimul timp, în cadrul 
mediului de securitate internaţional solicită, din 
ce în ce mai pregnant, o abordare a gestionării 
crizelor şi operaţiilor militare mai cuprinzătoare la 
nivelul comunităţii internaţionale, prin folosirea 
unui spectru larg de instrumente de putere civile 
şi militare.

Statele membre NATO sunt preocupate 
de transformarea instrumentului de putere 
militară, având ca obiectiv principal crearea de 
capabilităţi care să ofere factorilor de decizie 
politico-militari alternative de acţiune adecvate 
noilor tipuri de riscuri şi ameninţări, atât la adresa 
securităţii naţionale a statelor, cât şi a securităţii 
internaţionale.

Studiile care abordează aspectul 
transformării relevă faptul, de necontestat, că 
viitorul aparţine forţelor care sunt fl exibile, 
modulare, uşor dislocabile şi care au capabililitatea 
de a acţiona integrat într-o reţea. 

Confl ictele recente prezintă noi modele de 
acţiuni militare, adaptate mediului contemporan, 
caracterizate de tranziţia rapidă de la o abordare 
convenţională, construită pe modelul clasic centrat 

*Autorii sunt experţi în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Motto: Dacă îţi cunoşti inamicul şi te cunoşti pe tine însuţi,
nu trebuie să te îngrijoreze rezultatul a nici o sută de bătălii.

Sun Tzu

pe raportul de forţe, către un model hibrid, mai 
puţin previzibil, prin combinarea într-o manieră 
deliberată şi sincronizată, a capabilităţilor 
militare convenţionale şi neconvenţionale cu alte 
instrumente de putere ale statului, sub umbrela 
unei campanii informaţionale cuprinzătoare. 

Evoluţia mediului de securitate, 
previzionată pentru următorii ani, determină o 
creştere semnifi cativă a importanţei sprijinului 
de informaţii pentru planifi carea şi executarea 
operaţiilor militare, ceea ce impune adaptarea 
capabilităţilor actuale de informaţii, supraveghere 
şi cercetare pentru a răspunde misiunilor specifi ce.

Informaţiile sunt fundamentale pentru 
planifi carea şi desfăşurarea operaţiilor, protecţia 
forţei, obţinerea controlului asupra ameninţării şi 
mediului operaţional, iar sistemele de informaţii 
supraveghere şi cercetare reprezintă mijloacele 
specializate prin care sunt obţinute acestea.

În acest sens, începând cu Summit-ul
NATO de la Chicago (2012), printre nevoile 
critice ale Alianţei în Pachetul de Apărare 
(Defence Package) a fost identifi cată şi 
capabilitatea întrunită de informaţii, suprave-
ghere şi cercetare/Joint Intelligence, Surveillance 
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and Reconnaissance-JISR. NATO a solicitat 
crearea unei capabilităţi JISR care să permită 
coordonarea culegerii, procesarea, diseminarea şi 
punerea la dispoziţie a produselor  de informaţii, 
culese de către capabilităţile proprii, precum 
şi de către mijloacele naţiunilor. Capabilitatea 
JISR trebuie să faciliteze fl uxul şi diseminarea 
tuturor tipurilor de informaţii esenţiale în cadrul 
operaţiilor NATO.

Delimitări conceptuale privind JISR
Dezvoltarea tehnologiei a adus transformări 

şi în ceea ce priveşte modul de ducere a acţiunilor 
militare. Rapiditatea şi dinamismul acţiunilor 
militare în războiul modern au determinat 
creşterea considerabilă a cantităţii de informaţii 
şi, totodată, reducerea timpului avut la dispoziţie 
pentru culegerea, prelucrarea şi analiza acestora. 
Asigurarea sprijinului cu informaţii nu numai că 
a rămas o sarcină importantă, dar a devenit din ce 
în ce mai vitală în obţinerea succesului. Astfel, 
a apărut necesitarea înglobării disciplinelor şi 
funcţiilor informaţiilor cu cele ale cercetării, 
supravegherii şi managementului ţintelor într-un 
sistem integrat, care să răspundă nevoilor actuale 
de sprijin de informaţii. Sistemul este denumit 
JISR la nivel întrunit, respectiv ISR (Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance) la nivelul unei 
categorii de forţe a armatei.

JISR reprezintă un set de capabilităţi de 
informaţii şi operaţii care sincronizează şi integrează 
planifi carea şi operaţiile tuturor capabilităţilor de 
culegere cu procesarea, exploatarea şi diseminarea 
informaţiilor rezultate în sprijinul direct al 
planifi cării, pregătirii şi executării operaţiilor1. 
Din această perspectivă, JISR este o abordare 
multidisciplinară compusă din patru elemente 
distincte, care sunt defi nite astfel: 

 - Întrunit/JOINT (J) – este termenul care 
descrie activităţile, operaţiile şi structurile 
în care participă forţe de la cel puţin două 
categorii de forţe armate. 

 - Informaţii/Intelligence (I) – reprezintă atât 
disciplinele de culegere a informaţiilor, cât 
şi produsul pe care aceste discipline îl pot 

asigura comandantului şi statului major. 
 - Supravegherea/Surveillance (S) – reprezintă 

observarea sistematică a spaţiului 
aerian, zonelor de suprafaţă, subterane/
subacvatice, locurilor, persoanelor sau 
obiectelor prin mijloace vizuale, acustice, 
electronice, fotografi ce sau de altă natură2. 

 - Cercetarea/Reconnaissance (R) – reprezintă 
misiunea de culegere a informaţiilor 
militare referitoare la activităţile şi 
resursele unui adversar/potenţial adversar, 
prin observare vizuală sau alte metode 
de detecţie, pentru sprijinul operaţiilor în 
curs de desfăşurare sau viitoare. 

 - Capabilitate JISR - Un mijloc sprijinit 
de organizaţii, personal, sisteme, 
infrastructură, proceduri şi procese 
destinat îndeplinirii obiectivelor JISR 
dorite/stabilite.

 - Rezultat JISR - Produsul fi nal, în urma 
desfăşurării procesului JISR, care este 
diseminat la solicitant în formatul stabilit.

 - Mijloc JISR - Un detaşament, unitate, 
senzor sau platformă care poate primi o 
sarcină de la comandanţi, şefi i structurilor 
de informaţii sau structurile C2 JISR, 
pentru a îndeplini rezultate JISR. 
Structurile care au mijloace JISR vor 
sprijini planifi carea operaţiei, iar pentru 
cele care nu au, aceste mijloace vor fi  
alocate de structura conducătoare. 

Arhitectura JISR
Arhitectura JISR este o organizare 

a proceselor şi sistemelor care conectează 
elementele de culegere, bazele de date, 
aplicaţiile, procedurile şi personalul care 
lucrează în domeniul informaţiilor şi operaţiilor, 
în mediul operaţional întrunit. Arhitectura JISR 
facilitează managementul informaţiilor3, permite 
funcţionarea ISR, inclusiv a Managementului 
cerinţelor de informaţii şi Managementului 
culegerii IRM&CM, şi optimizează activităţile 
de informaţii şi operaţii la toate nivelurile. 
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La stabilirea design-ului arhitecturii JISR 
pentru operaţie, managerul JISR trebuie să 
ţină cont ca aceasta să fi e fl exibilă, să răspundă 
cerinţelor de planifi care şi conducere a operaţiei, 
să permită conectivitatea forţelor din subordine, 
să fi e compatibilă, iar comandamentului întrunit 
să-i asigure coordonarea directă a efortului JISR.

Arhitectura JISR trebuie să sprijine luarea 
deciziei şi să permită managementul colaborativ 
al resurselor JISR, prin reţeaua dedicată, capabilă 
să fi e reconfi gurată la schimbările condiţiilor 
mediului operaţional. Reţeaua dedicată este 
caracterizată prin resursele de hardware şi software 
care asigură funcţionarea etapelor procesului 
JISR. Aceasta necesită servicii de comunicaţii 
de bandă largă, stabilitate cu capacitate mare de 
stocare atât pentru partajarea rezultatelor JISR în 
timp aproape real, cât şi pentru stocarea acestora.

Procesul JISR  
Comandanţii şi statele majore trebuie să 

înţeleagă procesul JISR, relaţiile dintre date, 
informaţii şi produse de informaţii, şi modul în care 
această succesiune interacţionează continuu cu 
procesul/ciclul informaţional şi etapele operaţiei, 
pentru a răspunde cerinţelor de informaţii.

Procesul JISR se desfăşoară, de regulă, 
în cadrul etapei de culegere din cadrul ciclului 
informaţional. Procesul JISR şi procesul 
informaţional produc rezultate diferite. Procesul 
JISR furnizează date şi informaţii rezultate din 
surse/discipline de culegere individuale, care au 
fost exploatate pentru a răspunde unei cerinţe 
de informaţii, în timp ce procesul informaţional 
generează produse de informaţii multi-sursă, care 
au fost fuzionate şi analizate cu informaţii din 
toate disciplinele de informaţii. 

JISR asigură cunoaşterea situaţiei pe termen 
scurt şi este folosit în special la nivel tactic şi 
operativ, în timp ce ciclul informaţional asigură o 
perspectivă pe termen scurt, mediu şi lung asupra 
mediului operaţional la toate nivelurile. JISR 
sprijină planifi carea şi execuţia operaţiei pentru 
îndeplinirea obiectivelor comandantului. 

Procesul JISR cuprinde cinci etape: 
stabilirea sarcinilor, culegerea, procesarea, 
exploatarea, diseminarea (Task, Collect, Process, 
Exploit, and Disseminate/TCPED).

Stabilirea sarcinilor. Mijloacelor JISR li 
se repartizează sarcini după ce au fost stabilite 
cerinţele de informaţii, în funcţie de priorităţile 
misiunii. 

Aspectul cel mai important pentru 
benefi ciarii informaţiilor îl reprezintă formularea 
clară a cerinţelor de informaţii pentru a permite 
managerilor de culegere şi planifi catorilor 
operaţiilor să decidă cea mai bună cale de 
îndeplinire a acestora. 

Situaţiile schimbătoare pot impune ca 
mijloacele ISR să fi e realocate de la misiunea 
planifi cată iniţial pentru a îndeplini o cerinţă 
nouă, fi ind necesar a se stabili proceduri ad-
hoc în zona de operaţii pentru a fi  îndeplinite. 
Realocarea forţelor şi mijloacelor care sunt în 
curs de executare a misiunii planifi cate trebuie să 
fi e analizată şi luată în considerare cu atenţie.

În cadrul statului major, managerii de 
culegere a informaţiilor se vor coordona cu 
planifi catorii operaţiilor pentru determinarea 
mijloacelor ISR disponibile, cărora trebuie să li se 
stabilească sarcini pentru îndeplinirea cerinţelor 
de informaţii. 

Considerăm că managerii JISR fac parte din 
celula de fuziune a informaţiilor şi trebuie să fi e 
aceiaşi ofi ţeri care sunt şi managerii de culegere 
a informaţiilor din cadrul structurii de informaţii, 
deoarece ei au o înţelegere de ansamblu a 
mijloacelor la dispoziţie şi pot stabili o concepţie 
unitară de întrebuinţare efi cientă a mijloacelor 
JISR şi a celorlalte resurse de culegere, pentru 
îndeplinirea cerinţelor de informaţii.

Culegerea. În această etapă, practic, se 
adună toate informaţiile transmise de capabilităţile 
ISR. Culegerea presupune planifi carea detaliată 
a sarcinilor de culegere pentru toate mijloacele 
ISR  avute la dispoziţie şi modul de îndeplinire 
al acestora. Managerul culegerii trebuie să ia în 
considerare că toate disciplinele de informaţii 
contribuie la  îndeplinirea cerinţelor de culegere 
validate.

Procesarea. Datele şi informaţiile culese 
sau transmise pot să nu fi e întotdeauna într-o 
formă adecvată pentru utilizarea directă de 
către benefi ciar. Acestea trebuie să fi e convertite 
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în formatele solicitate de computere, care 
permit ulterior exploatarea, analiza, stocarea şi 
diseminarea. 

Exploatarea. În cadrul acestei etape datele 
sunt culese, procesate, corelate, evaluate şi 
revăzute. Această etapă din cadrul procesului 
JISR este distinctă de etapa de analiză şi producţie 
din ciclul informaţional. 

În procesul JISR, informaţiile rezultate sunt 
analizate sumar, în timp scurt şi nu fac obiectul pentru 
întregul proces al analizei şi evaluării informaţiilor. 
Produsul fi nal din etapa de exploatare este rezultatul 
JISR. Timpul necesar pentru exploatarea datelor şi 
informaţiilor depinde de performanţele mijloacelor 
JISR automate sau analitice.

Diseminarea. Această etapă implică 
transmiterea la benefi ciari, în timpul ordonat, a 
informaţiilor culese, în formatul solicitat prin 
mijloacele de comunicaţii specifi cate în etapa 
de dare a sarcinilor şi, totodată, presupune 
obligativitatea de asigurare a  accesului la acestea.

Managementul operaţiilor de culegere şi 
managementul cerinţelor de culegere se desfăşoară 
la toate nivelurile. Fiecare nivel interacţionează 
pe verticală cu nivelurile superioare şi inferioare, 
precum şi pe orizontală, cu structuri de acelaşi nivel. 

La eşaloanele superioare există o 
perspectivă şi o sferă a responsabilităţilor 
mai extinsă, pe când la eşaloanele inferioare 
funcţiunile sunt mult mai specifi ce. 

De aceea, pentru a maximiza efi cienţa şi 
efi cacitatea capabilităţilor disponibile, procesul 
presupune colaborarea şi comunicarea constantă 
între benefi ciari şi comunitatea JISR.

Relaţiile specifi ce implică acele tipuri 
de relaţii care se stabilesc, în principiu, în 
cadrul unui sistem JISR4 sau între acesta şi alte 
structuri/sisteme5, fi ind reprezentate de relaţiile 
de comandă şi control, relaţiile de coordonare şi 
relaţiile de cooperare. 

Relaţiile care se stabilesc cu alte sisteme 
ISR (naţionale, NATO, UE sau din cadrul 
unei coaliţii) trebuie să permită o perspectivă 
sistemică a mediului operaţional şi să asigure 
cunoaşterea/înţelegerea relaţiilor importante 
din cadrul sistemelor interconectate şi al altor 
sisteme relevante pentru o operaţie, fără a lua 

în calcul limitele geografi ce, dar care are în 
vedere focalizarea pe o zonă specifi cată de către 
comandant. Această zonă, de regulă, va fi  bazată 
pe contingenţe potenţiale sau pe alţi factori de 
interes pentru comandant. 

Cunoaşterea/înţelegerea relaţiilor din 
cadrul sistemelor facilitează identifi carea şi 
folosirea punctelor decisive, a liniilor de operaţii 
şi a altor elemente de design operaţional şi 
permite comandanţilor şi statelor majore să ia 
în considerare un set mai larg de opţiuni pentru 
concentrarea mijloacelor avute la dispoziţie, în 
scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

Consideraţii privind planifi carea JISR 
Toţi comandanţii cunosc faptul că, pentru 

orice tip de operaţie, indiferent de nivelul la 
care se execută, au la dispoziţie un număr fi nit 
de mijloace de culegere şi mijloace de cercetare 
şi supraveghere tradiţionale, dar mai sunt şi alte 
mijloace non-tradiţionale care pot fi  folosite 
pentru a îndeplini cerinţele6. 

La declanşarea Procesului de planifi care 
a operaţiei/OPP, comandanţii şi statele majore 
trebuie să ţină cont de disponibilitatea mijloacelor 
pe care le au la dispoziţie.

Capabilităţile JISR necesare forţelor armate 
pentru îndeplinirea cerinţelor de informaţii 
ale comandantului, obţinerea şi menţinerea 
superiorităţii informaţionale, în toate tipurile de 
operaţii şi la toate eşaloanele, sunt: capabilităţile 
de planifi care şi conducere; capabilităţile de 
analiză; capabilităţile HUMINT; capabilităţile 
GEOINT; capabilităţile SIGINT şi RE; 
capabilităţile MASINT; capabilităţile TECHINT; 
capabilităţile OSINT; capabilităţile de cercetare 
şi supraveghere îmbarcate; capabilităţile de 
cercetare şi supraveghere debarcate; capabilităţile 
de cercetare şi supraveghere aeropurtate. 

Pentru ca un sistem ISR să fi e integrat 
este necesar ca tehnologiile diferite instalate 
(tipurile de senzori, fuziunea şi transmiterea 
informaţiilor) să fi e complementare, iar 
produsele să interacţioneze cu alte sisteme, prin 
implementarea protocoalelor de reţea.

Planifi carea JISR este parte integrantă 
a Procesului de planifi care operaţională/
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Operational Planning Process/OPP şi trebuie 
inclusă de la început în toate activităţile de 
planifi care. 

Datorită diversităţii mijloacelor JISR pe 
care comandantul GFI le are la dispoziţie pe 
timpul planifi cării şi ducerii operaţiei, acesta 
poate solicita statului major să dezvolte strategia 
JISR, design-ul operaţiei, sarcinile, planurile şi o 
arhitectură în concordanţă cu cerinţele misiunii, 
toate acestea fi ind cuprinse în documentele de 
planifi care: concepţia operaţiilor/concept of 
operations/CONOPS şi, ulterior, în planul de 
operaţie/operation plan/OPLAN. 

Deoarece planifi carea JISR este 
colaborativă, aceasta se execută simultan la toate 
nivelurile luptei armate, pentru a sincroniza 
misiunile, sarcinile şi capabilităţile forţei.

Comandantul trebuie să ţină cont de 
protecţia mijloacelor JISR şi a reţelei dedicate 
împotriva ameninţărilor informaţionale externe. 
Aceste ameninţări nu sunt noi, ele fi ind generate 
de însăşi dezvoltarea societăţii informaţionale, 
dar trebuie cunoscute şi stabilite cu precizie 
măsurile corespunzătoare pentru combaterea lor.  
        Se poate considera că nivelul de securitate pe 
care şi-l poate permite un sistem informaţional al 
GFI depinde de categoriile, volumul şi valoarea 
informaţiilor deţinute, vehiculate, prelucrate 
şi diseminate prin acesta şi de funcţiile pe 
care urmează să le asigure. Cu cât importanţa 
informaţiilor pentru comandant este mai mare, cu 
atât măsurile de protecţie a acestora trebuie să fi e 
mai severe.

Dezvoltarea JISR, sincronizarea şi 
integrarea în operaţie

Superioritatea informaţională este esenţială 
pentru punerea în practică a tuturor capabilităţilor 
militare în câmpul de luptă al secolului XXI. 
Evoluţiile din tehnologia informaţiei, precum  
cele utilizate de conceptul JISR, ne vor permite 
din ce în ce mai mult să integrăm formele 
tradiţionale ale operaţiilor cu toate sursele de 
informaţii, cercetare şi supraveghere într-o 
campanie complet sincronizată. 

Superioritatea informaţională necesită 
integrarea informaţiilor în operaţii într-un format 

uşor de înţeles, care facilitează luarea deciziei la 
toate nivelurile şi care, în acelaşi timp, măreşte 
cantitatea de informaţii relevante disponibile din 
sistemele JISR. 

Mai mult, integrarea continuă în operaţie a 
rezultatelor JISR permite comandanţilor şi statelor 
accesul la cele mai noi informaţii disponibile, prin 
care se optimizează sprijinul cu informaţii pentru 
planifi carea operaţiilor, pregătirea şi execuţia. 

Scopul principal de sincronizare şi integrare 
a JISR în operaţii este realizarea imaginii 
operaţionale comune. Rezultatele JISR trebuie 
diseminate într-o manieră care poate fi  automat 
accesată sau vizualizată în imaginea operaţională 
comună şi care facilitează o perspectivă 
operaţională şi de intelligence a câmpului 
de luptă. Managerii JISR încep planifi carea 
sincronizării JISR prin stabilirea termenelor/
timpilor pentru fi ecare mijloc şi resursă, în cadrul 
matricei de sincronizare, care reuneşte aceşti 
timpi pentru mijloacele, resursele, unităţile şi 
senzorii la dispoziţie în concordanţă cu detaliile 
cerinţelor (indicii/indicatori, cerinţe de informaţii 
specifi ce/SIR şi sarcinile ISR). 

În matrice ofi ţerii de informaţii trebuie să 
specifi ce timpul limită până la care informaţia 
este valabilă (Latest Time Information is Of 
Value-LTIOV) pentru fi ecare sarcină ISR. 
Acesta se determină pe baza termenelor/timpilor 
ISR planifi caţi şi în concordanţă cu deciziile 
comandantului şi cerinţele de informaţii.

Partajarea informaţiilor în sistemul JISR 
Capacitatea JISR de a integra informaţiile din 

surse umane şi tehnice contribuie la îmbunătăţirea 
înţelegerii situaţiei operaţionale curente în sprijinul 
luării deciziei la toate nivelurile (strategic, operativ 
şi tactic). Utilizarea combinată a sistemelor de 
senzori şi informaţiilor este metoda cea mai bună 
de a îmbunătăţi înţelegerea situaţiei operaţionale 
curente la toate nivelurile.

În cadrul supravegherii, la nivelul tactic, 
măsurile luate trebuie să permită o reacţie rapidă şi 
efi cientă la un pericol sau o ameninţare iminentă. 
La nivel operativ, structurile au responsabilitatea 
de a partaja informaţiile, conform principiului 
nevoii de a cunoaşte (need to share), pentru a se 
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putea lua măsuri de prevenire sau de întărire a 
dispozitivului, cu scopul de a evita pierderile. 

În cazul în care o situaţie de criză afectează 
o regiune sau o ţară, atunci factorii de decizie 
politico-militari au responsabilitatea de a 
partaja informaţiile pe care le au la dispoziţie, 
la nivelul Alianţei. La nivel tactic, pe timpul 
desfăşurării operaţiilor, decizia pe termen scurt 
trebuie să fi e luată pe baza informaţiilor despre 
evenimentele curente şi implică necesitatea unei 
reacţii imediate. La nivel operativ (întrunit), 
îmbunătăţirea înţelegerii situaţiei operaţionale 
curente, implică decizia de a revedea planul 
operaţiei în desfăşurare, acest aspect putând fi  
clasifi cat ca decizie pe termen mediu.

La nivel strategic, îmbunătăţirea cunoaşterii 
situaţiei operaţionale curente implică decizia 
factorilor politico-militari, care trebuie să facă 
previziuni pe termen lung în zonele critice, pe baza 
unor analize a evoluţiei factorilor politic, militar, 
economic, social, informaţional, de infrastructură 
(political, military, economic, social, information, 
and infrastructure/ PMESII), acest aspect putând 
fi  clasifi cat ca decizie politico-militară.

Ordinul de operaţii va cuprinde obligatoriu 
o anexă privind „Securitatea informaţiilor”, care 
va conţine o descriere detaliată referitoare la 
procedurile de diseminare în cadrul Alianţei sau 
către alţi parteneri.

Sistemul ISR cuprinde: senzorii (sisteme 
tehnice şi militari), exploatarea sistemului 
(care poate fi  dislocat, precum o cere situaţia 
operaţională curentă) şi sistemele de informaţii 
externe7. Sistemul LiDAR - Light Detection 
And Ranging (din categoria Sistemelor 
non-tradiţionale ISR) - reprezintă un sistem 
de sondare cu laser a atmosferei, care permite 
detecţia pe o direcţie a particulelor în suspensie, 
cu foarte bună precizie şi într-un timp foarte scurt 
(secunde)8. 

Platforma, formată din sistem de înregistrare 
LiDAR, cameră foto şi sistem GPS, se poate 
instala pe avioane, elicoptere şi pe vehicule 
rutiere. Principiul de măsurare se bazează pe 
înregistrarea timpului pe care fasciculul laser îl 
parcurge dus-întors de la sistemul de înregistrare 
până la atingerea ţintei9.

Concluzii
Informaţiile au un rol crucial în cadrul 

tuturor operaţiilor militare. Comandanţii 
utilizează informaţiile pentru vizualizarea şi 
înţelegerea întregului spaţiu operaţional, în scopul 
anticipării acţiunilor posibile ale adversarului. 
Informaţiile permit comandanţilor de la orice 
nivel să-şi concentreze puterea de foc şi să-şi 
protejeze pe deplin forţele pe parcursul operaţiilor 
militare. Pe timp de război, informaţiile se 
obţin prin structuri specializate de informaţii şi 
mijloace JISR şi se focalizează pe capabilităţile 
militare ale adversarului, centrul de greutate 
şi cursul probabil al acţiunilor acestuia, pentru 
a furniza comandanţilor de la toate nivelurile 
informaţiile necesare pentru planifi carea şi 
conducerea operaţiilor. Comandantul GFI trebuie 
să promoveze, la toate comandamentele din 
subordine, principiul de partajare a informaţiilor 
(need to share) în detrimentul principiului nevoii 
de a cunoaşte (need to know). 

Aceasta nu însemnă că toţi vor partaja 
automat totul, dar mai bine decât GFI nu poate 
asigura nimeni procedurile şi tehnologia de 
partajare a informaţiilor, simultan cu luarea 
măsurilor de protecţie a acestora. 

Acest aspect asigură imaginea integratoare 
a ceea ce se întâmplă pe timpul operaţiei, iar 
factorii de decizie politico-militari şi militari 
sunt oportun informaţi pentru a lua cele mai bune 
decizii. Pentru a îndeplini acest obiectiv este 
necesar ca GFI să dispună de personal JISR bine 
instruit, cu experienţă, în măsură să înţeleagă cum 
se utilizează mijloacele JISR şi cum se iau toate 
măsurile de protecţie a informaţiilor şi reţelelor 
prin care se transmit acestea. 

Pe măsură ce lupta progresează, volumul 
de informaţii creşte în mod semnifi cativ, iar 
ofi ţerii de informaţii depun eforturi de a da sens 
cantităţii enorme de informaţii nestructurate, 
fi lme şi imagini video pe care le au la dispoziţie 
din aproape toate sursele, pentru a le procesa în 
produse relevante. Pentru raportarea informaţiilor 
se impune stabilirea unor fi ltre de către 
comandant, acest aspect facilitând eliminarea 
rapoartelor ce nu au nicio legătură cu operaţia 
în curs de desfăşurare şi sprijinind statul major 
să recunoască evenimentele cheie care necesită 
atenţia comandantului pentru luarea deciziilor.
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Gama operaţiilor care implică acţiunea 
Alianţei - de la acţiuni umanitare şi de menţinere 
a păcii la confl icte de mică amploare, precum 
combaterea trafi cului de droguri şi a terorismului 
sau chiar implicarea în crize locale şi confl icte 
regionale - necesită ca toate pregătirile pentru 
asigurarea mijloacelor JISR să fi e fl exibile şi 
cunoscute în avans. Strategia de conducere şi 
organizare a sistemului JISR în operaţii poate 
reprezenta o schemă sistemică de optimizare 
a tuturor mijloacelor, resurselor şi surselor de 
informaţii, luând în considerare cerinţele de 
informaţii prioritare şi cererile de informaţii din 
partea benefi ciarilor de informaţii.

Integrarea deplină a mijloacelor JISR în 
planul sau ordinul de luptă şi îndeplinirea cu succes 
a misiunii vor face ca structura de informaţii să 
confi rme forţa deosebită şi credibilă pe care o are 

şi care acţionează într-un stat major naţional sau 
multinaţional, capabilă permanent de a înţelege şi 
de a cunoaşte fenomenele contemporane cu care 
se confruntă o forţă în mediul operaţional.

Apartenenţa României la NATO reprezintă 
o provocare pentru menţinerea şi conectarea într-o 
reţea a capabilităţilor naţionale de informaţii, 
supraveghere şi cercetare, interoperabile şi cu 
capabilităţile JISR NATO. În acelaşi timp, deţinerea 
unor capabilităţi de tip JISR constituie o necesitate 
pentru asigurarea avertizării timpurii şi, implicit, a 
unei capacităţi naţionale de reacţie imediată.  

Înţelegerea elementelor defi nitorii ale 
conceptului JISR, a modului în care acestea se 
particularizează la nivelul categoriilor de forţe, 
trebuie să-i preocupe atât pe comandanţi şi pe cei 
desemnaţi să proiecteze sistemele ISR, cât şi pe 
cei care le exploatează. 

1Cf. AJP-2.7, Allied Joint Doctrine for Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Edition A, Study Draft 1 
(April 2015).
2Ibidem.
3Managementul informaţiilor este un act de echilibru între a oferi prea multe informaţii, care îl vor supraaglomera pe 
comandant şi vor încetini procesul de luare a deciziei, şi furnizarea de prea puţine informaţii, care poate conduce la 
adoptarea unor decizii nepotrivite. 
4Este vizată în special relaţia dintre subsistemul de comandă-control şi fuziune şi subsistemul de culegere. 
5Un sistem ISR stabileşte relaţii specifi ce cu structurile/sistemele superioare, subordonate sau cu care cooperează.
6AJP-2, Non-traditional ISR (NTISR) - mijloace care nu îndeplinesc sarcini specifi ce ISR, dar care pot contribui la efortul 
de informaţii.
7www.thinkmind.org/; 21.07.2015.
8www.mec.upt.ro/energieregen/lidar.html - Noul  „LiDAR” - primul de acest gen din Europa - are ca rol să contribuie la 
misiunea sateliţilor Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) care se concentrează asupra atmosferei, potrivit unui anunţ postat 
pe site-ul Agenţiei Spaţiale Române (ROSA).
9Ioan Cosma, http://topogeodezie.blogspot.ro/2012/04/despre-lidar.html.
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SECURITATEA SOCIETALĂ 
ŞI FENOMENUL MIGRAŢIEI

                Corina BUCUR*

Abstract
The migration is one of the oldest social phenomena, an important security issue. On long term, it 

can affect important decision regarding racial and ethnic composition of individuals in the society, societal 
security, employment, culture policy and public policy.

Nowadays, the migration dynamics can have a real impact on the important process of decision, but also 
regarding the geopolitical equation of power. These elements are more relevant and important today, due to the 
present intense of migration fl ows. 

This study aims to emphasize the main concepts of societal security and migration, along with the main 
risks involved and main possible security and geopolitical consequences of the migration tendencies and 
evolutions, terrorism, irrendentism or confl icts of immigrants.

Keywords: geopolitics, societal security, national security, migration, risks

*Expert în Ministerul Apărării Naţionale. 

Introducere
În contextul în carte globalizarea devine 

tot mai pregnantă, fenomenul migraţiei capătă 
un aspect deosebit de important din perspectiva 
efectelor sale asupra mediului de securitate al unui 
stat. Cu alte cuvinte, efectele migraţiei pot afecta 
echilibrul de putere al unui stat, constitu-ind o 
adevărată provocare, mai ales pentru statele mici. 

Când stabilitatea unui stat este ameninţată, 
identitatea acestuia este în pericol, iar statele 
au tendinţa de a-şi reduce funcţiile tradiţionale, 

dar fără a fi  înlocuite cu altceva (o altă funcţie, 
o altă structură politică). Se formează, de obicei, 
structuri comunitare care sunt create pentru a 
promova o nouă identitate, de obicei atunci când 
structurile tradiţionale nu mai sunt focalizate pe 
promovarea intereselor acelui stat. Aici intervine 
securitatea societală pentru a da un semnal cu 
privire la posibilitatea pierderii identităţii. 

La întrebarea de ce migrează oamenii? 
răspunsul este oferit de Charles Hirschmann, 
care defi neşte migraţia drept un „produs al 
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crizelor politice şi economice care îi determină 
pe oameni să părăsească involuntar sau voluntar 
teritoriile statelor lor”1. Acesta consideră, deci, că 
principala raţiune care pune în mişcare mase mari 
de oameni este una de natură economico-socială. 

Deşi este unul dintre cele mai vechi fenome-
ne sociale, migraţia a început să fi e analizată, din 
punct de vedere al securităţii, de puţin timp.

Pe de altă parte, ideea de „securitate 
societală” a fost promovată în mediul interna-
ţional ca drept fundamental al omului în 1948, prin 
adaptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, unde, conform Articolului 22, ,,orice 
persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, 
are dreptul la securitatea societală”2. Astfel, se 
stabileşte o legătură între migraţie şi securitate 
societală, aceea că migraţia este o sursă de 
insecuritate pentru societăţile din toate timpurile, 
cu precădere pentru societatea din sec. al XXI-lea.

Delimitări conceptuale 
Termenul de securitate societală a apărut în 

anii ’70, fi ind folosit pentru prima dată de şcolile 
europene de Studii de Securitate, şi anume, 
de Institutul de cercetări de la Copenhaga 
şi Institutul internaţional de cercetări de la 
Stockholm. Cu toate acestea, conceptul s-a 
răspândit în mediul academic, pe la mijlocul 
anilor ’90, prin studiile şi cercetările realizate de 
Şcoala de la Copenhaga. 

Conform acestei şcoli, sectoarele analizei 
de securitate sunt: politic, militar, economic, 
de mediu şi societal. Securitatea societală, deşi 
este parte componentă a securităţii naţionale, îşi 
menţine independenţa faţă de aceasta, deoarece 
prin slăbirea societăţii sau prin crizele de identitate 
statele pot fi  separate de propriile societăţi. 

Securitatea nu desemnează numai un fapt 
social, acela de a fi  în siguranţă, ci implică şi 
sentimentul de încredere şi linişte, generat de 
pace şi, implicit, de lipsa de pericol. Conceptul 
de securitate „(...) nu este o valoare în sine, ci 
îndeplineşte mai mult un rol de instrument, ca o 
condiţie, care este absolut necesară pentru ca noi 
să avem acces la alte valori, cum ar fi  libertate, 
seninătate, justiţie etc.”3. 

Pentru a putea continua, se impun 
următoarele observaţii: 

• societatea nu coincide cu statul, statul este 
parte a societăţii;

• statele nu sunt întotdeauna formate după 
modelul naţiunilor;

• partea socială nu se afl ă sub controlul 
complet al statului;

• securitatea societală poate fi  defi nită, în 
afara statului, dar nu în afara naţiunii.

Prin urmare, securitatea socială nu este 
similară cu securitatea societală. Securitatea 
socială se referă la indivizi şi ţine mai ales 
de domeniul economic, pe când securitatea 
societală se referă la colectivităţi şi la identităţile 
acestora4. Securitatea societală face trimitere la 
securitatea morală, la ameninţările la adresa 
identităţii unei colectivităţi. Acest lucru ar 
trebui să atragă atenţia asupra efectului devastator 
pe care îl poate avea pierderea identităţii pentru 
societate.

În lucrarea Securitate: de la teorie la 
practică, cercetătorul Ionel Nicu Sava abordează 
conceptele/sintagmele esenţiale ale securităţii 
societale5: naţiune - populaţie cu un teritoriu 
istoric, amintiri, cultură de masă, economie, 
drepturi şi îndatoriri colective; naţionalism - 
acţiune politică menită să creeze sau să protejeze 
o naţiune; identitate politică naţională - naturală 
sau civică; identitate culturală - organică sau 
etnică; etnie - subcategorie a naţiunii; minoritate 
etnică - trebuie statuat faptul că relaţia dintre 
minoritate etnică şi majoritate este importantă, 
mai ales din cauza confl ictelor identitare care pot 
apărea şi care pot destabiliza un stat.

În aceeaşi idee, Adela Şerban sublinia, încă 
din 2008, că dintotdeauna comunităţile umane au 
simţit nevoia de protecţie/securitate, fapt pentru 
care şi-au format propriile lor instituţii pentru 
a-şi asigura securitatea societală6. Prin urmare, 
subiectul de referinţă pentru securitatea societală 
este comunitatea umană care reuşeşte să-şi 
păstreze identitatea atunci când se confruntă 
cu ameninţări. 
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Pentru protejarea securităţii societale 
este necesară consolidarea coeziunii sociale şi 
creşterea structurilor în cadrul societăţii civile 
(cultural, profesional, intelectual, dar şi religios). 
Majorităţile adoptă, de obicei, poziţii defensive, 
spre deosebire de minorităţi, care ocupă poziţii 
ofensive, ca urmare a proceselor de dislocare 
socială şi naţională. Prin urmare, majorităţile 
caută mijloace de consolidare a identităţii 
majoritare, spre deosebire de minorităţi, care 
optează, de regulă, pentru poziţii extremiste (care 
pot duce la formarea de noi state, acte de terorism 
sau acţiuni secesioniste7.

Migraţia – o problemă de securitate 
naţională

Securitatea societală include problema 
migraţiei drept componentă principală. Prin 
defi niţie, migraţia este un „fenomen care constă 
în mişcarea unui grup mare de oameni de la 
un teritoriu la altul, urmată de o schimbare 
de reşedinţă şi/sau integrarea într-o activitate 
productivă în zona de destinaţie”8. Motivele 
pentru care oamenii migrează sunt, de obicei, 

cele fi nanciare, deoarece aceştia doresc să aibă 
un loc de muncă mai bine plătit sau condiţii de 
viaţă mai bune, o mai bună calitate a vieţii.

Dar, de ce este atât de strâns legat 
fenomenul migraţiei de securitate? După al 
Doilea Război Mondial, procesul de redefi nire 
socială a Europei de Vest a inclus crearea 
sintagmei de statul bunăstării. Temelia acestui 
stat al bunăstării, împreună cu securitatea 
militară, au constituit baza de dezvoltare pentru 
viitoarele politici publice, precum şi orientarea 
acestora spre securitatea societală, economică, şi 
spre dezvoltarea asistenţei politice.

Dar, intensifi carea fl uxului de imigranţi a 
declanşat o serie de elemente negative, precum 
violenţa stradală, criminalitatea, şomajul, 
problema locuinţelor, a străzilor murdare, ai 
căror principali exponenţi au fost bineînţeles 
imigranţii, atrăgând astfel dispreţul localnicilor. 

Mai târziu, însă, a fost ridicată şi problema 
identităţii, pentru că nu poţi fi  de origine germană, 
franceză, engleză, nici chiar prin naştere. Acest 
lucru a fost posibil din punct de vedere legal, dar 
era absolut necesară existenţa unei legături mai 
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puternice cu comunitatea naţională, cum ar fi : 
religie, cultură, limbă, identitate etnică.

Uniunea Europeană a încercat să adopte 
şi să implementeze măsuri împotriva efectelor 
nocive ale fenomenului migraţiei, prin analizarea 
consecinţelor generate de numărul mare de 
imigranţi în materie de securitate societală.  

Situaţia actuală privind fenomenul migraţiei
În ceea ce priveşte fenomenul migraţiei pe 

continentul european, acesta a luat amploare în 
ultima perioadă pe măsură ce un val de migranţi 
din Orientul Mijlociu şi Africa au pus o presiune 
fără preedent asupra ţărilor UE, în special Italia, 
Grecia şi Ungaria. 

Peste 350 000 de imigranţi au fost detectaţi 
la frontierele UE în perioada ianuarie-august a.c., 
comparativ cu 280 000 în întreaga perioadă a 
anului 2014. Confl ictele din Siria şi Afganistan, 
precum şi abuzurile din Eritreea sunt factori 
majori care infl uenţează fl uxurile de imigranţi. 
Mai mult de 2 600 de imigranţi s-au înecat, în acest 
an, în Marea Mediterană, încercând să ajungă în 
Grecia şi Italia, pentru ca apoi să urmeze traseul 
prin Balcanii de Vest, în speranţa de a ajunge în 
Germania şi în alte ţări nordice ale UE9.

Câţi oameni sunt în mişcare? Cei 350 000, 
detectaţi la graniţele UE până la sfârşitul lunii 
august a.c., erau repartizaţi în felul următor: 
230 000 în Grecia şi aproape 115 000 în Italia, 
în timp ce în jur de 2 000 se afl au deja în Spania. 
Cei mai mulţi, care se îndreaptă spre Grecia, din 
Turcia, preferă traseul scurt prin insulele Kos, 
Chios, Samos şi Lesbos, de cele mai multe ori 
cu bărcile pneumatice sau ambarcaţiuni din lemn 
de mici dimensiuni. Pe de altă parte, traseul spre 
Italia, prin Libia, este mai periculos.

Am ataşat o hartă care ilustrează mişcările 
de migranţi în Europa. Echipele de frontieră 
ale UE/Frontex monitorizează diferitele rute de 
migranţi şi au asigurat cele mai multe operaţiuni 
de salvare din Marea Mediterană. 

Cel mai mare grup de imigranţi, după 
naţionalitate, sunt sirienii, care fug de sărăcie, 
război şi abuzuri ale drepturilor omului. Aceştia 

se deplasează spre Germania, care primeşte, 
de departe, cel mai mare număr de azilanţi din 
Europa (sunt aşteptaţi anul acesta, în jur de 
800 000 de refugiaţi). 

Conform rapoartelor ONU, aproximativ 
3 000 de persoane sunt aşteptate să treacă prin 
Macedonia, în fi ecare zi din lunile următoare, 
după care, aceştia vor trece în Serbia, care 
susţine că, anul acesta a avut cca 90 000 de 
imigranţi, şi apoi în Ungaria – o poartă de acces 
la zona Schengen. Confruntându-se cu un afl ux 
de imigranţi considerabil, Ungaria a construit 
un gard de sârmă-ghimpată pe o distanţă de 
175 km (aprox. 110 mile), pentru a-i ţine pe 
aceştia la distanţă.

Potrivit ONU, escaladarea confl ictelor 
în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord a adus, 
în prima jumătate a anului 2015, un număr de 
137 000 de migranţi prin Grecia, Italia, Malta şi 
Spania, o creştere de 83%, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut.

Concluzii
O problemă de securitate societală trebuie 

să fi e pe lista de priorităţi a administraţiei politice 
a unui stat. 

,,Grupările teroriste, de crimă organizată, 
de trafi c şi migraţie ilegală trebuie combătute 
prin cooperarea dintre serviciile de intelligence 
şi instituţiile cu atribuţii în domeniu”10. Dat fi ind 
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faptul că acestea sunt principalele elemente care 
pot afecta securitatea societală, este necesară 
o atenţie sporită, precum şi încercarea de a le 
controla cât mai efi cient posibil, pentru binele 
naţiunii. Cooperarea interinstituţională poate 
creşte succesul combaterii sau eliminării efectelor 
negative cu care se confruntă omenirea în ceea ce 
priveşte problema migraţiei.

În societatea contemporană au existat 
două transformări majore în ceea ce priveşte 
securitatea societală. Prima se referă la sistemul 

1Charles Hirschmann, Migration and national security, disponibil pe site-ul http://faculty.washington.edu/charles/
new%20PUBS/Unpublished%20Papers/U2.pdf, accesat în 08.06.2015.
2Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, publicată în Broşura din 10 decembrie 1948, disponibil pe site-ul http://
www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf, accesat în 05.09.2015.
3Adela Şerban, Securitate societală, Bucureşti, Valahia Publishing House, 2008, p. 54.
4Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Securitatea. Un nou cadru de analiză, traducere George Jiglău, 
CA Publishing, 2010, p. 174.
5Ionel Nicu Sava, Securitate: de la teorie la practică, Curs, Bucureşti, 2007. p. 44.
6Adela Şerban, Securitate societală, Bucureşti, Valahia Publishing House, 2008, p.55.
7Idem, p. 53.
8Dicţionar de sociologie on-line, coordonatori Lazăr Vlăsceanu şi Cătălin Zamfi r, disponibil pe site-ul, https://www.
scribd.com/doc/58414549/Catalin-Zamfi r-Lazar-Vlasceanu-Dictionar-de-Sociologie accesat în 05.09.2015.
9http://frontex.europa.eu/trends-and-routes.
10Jean Callaghan and Franz Kernic, Securitatea internaţională şi foţele armate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004.
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socio-politic modern, care a adoptat noi moda-
lităţi de monitorizare a securităţii societale bazate 
pe implicarea unor forumuri de decizie şi găsirea 
de noi soluţii, renunţându-se la cele tradiţionale. 
A doua se referă la o creştere a riscurilor societale 
asociate primei transformări, ca urmare a faptului 
că ameninţările sociale se afl ă într-o continuă 
dinamică şi generează modifi cări substanţiale. 
Securitatea societală semnifi că faptul că oamenii 
vor lupta pentru valorile lor şi îşi vor dori să reducă 
ameninţările la adresa lor cât mai mult posibil. 
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