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Information Communication Technology is basically an electronic based
system of information transmission, reception, processing and retrieval, which
has drastically changed the way we think, the way we live and the environment
in which we live. It must be realized that globalization is not limited to the financial markets, but encompasses the whole range of social, political, economic
and cultural phenomena. Information and communication technology revolution
is the central and driving force for globalization and the dynamic change in all
aspects of human existence is the key by-product of the present globalization period of ICT revolution. Information and communication technology bring a
huge change in all over world. In a climate of growing dissatisfaction with governments and politics, people often think the political actors seem less able to
act according to citizens' needs. In this setting, information and communication
technologies are offering new ways for participation by allowing citizens both
to use and produce media in an easy and low-cost fashion. In today's wired
world, citizens are able to easily connect with politicians and each other, and
obtain a large variety of information to make informed decisions about a wide
range of issues.
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STILUL DE CONDUCERE I EFECTELE LUI ASUPRA
ORGANIZA IEI
Radu STAMATIN
Republica Moldova, Chisinau, Academia de Administrare Publica pe linga Presedintele Republicii Moldova
Doctorand
Leadership and leadership style were considered to be of great importance
and were analyzed over time from different perspectives. In process of defining
leadership style, there have appeared several problems in specialized literature.
One of these problems is related to the fact that some authors propose to operate a distinction between "type of leadership" and the "style of leadership". A second difficulty stems from the different attitudes of the authors towards to the
content of leadership style.
Leadership can be defined as a set of typical procedures, a special form of
influence over the team in order to effectively fulfill the administrative functions
and tasks facing the government body, a special form of personal thinking, behavior and action of leader.
The importance of leadership style in the institution comes from the effects
over the psychological, psychosocial and relationship environment of headed
units; high capacity of diffusion among group members; capacity to target the
work of entire leadership team; related action of leadership style and others variables.
Currently, the specialized literature outlines a large number of classifications of leadership styles that could be grouped by the number of criteria that underlie them. Thus, there exist one-dimensional, two dimensional and three dimensional types.
Leadership style influences organization in several directions: the level of
labor and intellectual productivity of headed group, psychosocial relationships
within the group, attitudes of group members, group cohesion, motivation of subordinates' behavior, the personal satisfaction of group members.
The studies conducted in the Republic of Moldova and in other countries
had shown that leadership styles have not just one category of effects. Improving the positive effects of leadership style over the organization is a major concern of leadership theory and practice.
Fenomenul conducerii a fost analizat, de-a lungul timpului, din diferite perspective. Primele studii s-au centrat pe identificarea i definirea acelor tr turi
de personalitate sau caracteristici care fac dintr-o persoan un conduc tor eficient. Aceast teorie, axat pe tr turile sau particularit ile liderului, pornea de
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la premisa c pentru a fi „bun conduc tor”, un individ trebuie s posede o serie
de calit i de genul ini iativei, perseveren ei, încrederii în sine, capacit ii de influen are etc. [14, p.311]. Totu i, cercet rile realizate din aceast perspectiv nu
au reu it s conduc la elaborarea unei liste exhaustive a tr turilor de personalitate ce ar determina conducerea eficient . Insuccesul acestui mod de abordare
a determinat concentrarea aten iei pe o alt cale în studiul conducerii, iar aceasta
a luat forma „stilului optim” de conducere. Argumentul „celui mai bun mod” de
organizare sau conducere este cunoscut din prezentarea teoriilor clasice ale managementului. Premisa de baz a teoriilor centrate pe g sirea „celui mai bun stil
de conducere” era aceea c , de i oamenii difer între ei, dac s-ar descoperi principiile conducerii eficiente, atunci oamenii le-ar putea înv a, astfel încât ar
putea ob ine performan e maxime atât din punct de vedere productiv cât i
uman. Din p cate, rezultatele cercet rilor ini iate în aceast direc ie s-au dovedit
destul de confuze i chiar contradictorii [14, p.312]. S-a constatat, în acest sens,
un stil de conducere poate fi eficient într-un anumit context i ineficient în
altul. S-a observat, totodat , c unele caracteristici considerate importante pentru eficien a stilului de conducere, pot deveni irelevante în situa ii specifice de
munc . Aceste observa ii, ca i e ecul cercet rilor în identificarea unui set al tr turilor de personalitate specifice conduc torului eficient, au determinat mutarea accentului de pe lider pe situa ie. Noua perspectiv asupra conducerii, cunoscut sub numele de abordare situa ional sau de contingen , argumenteaz c
nu exist un stil de conducere potrivit oric rei situa ii ci, mai degrab , acesta este determinat de o serie de factori cum ar fi: caracteristicile conduc torului, caracteristicile subordona ilor, natura sarcinii de munc , nivelul organiza ional,
mediul extern etc.
Definirea stilului de conducere. Conceptul de stil de conducere a fost utilizat i i s-a atribuit o important mare în toate epocile. De exemplu, însu i Chesterfield spunea c „stilul este ve mântul gândului” [10, p.98]. Totodat , o dezvoltare tiin ific a acestui concept a început din 1939, dup studiul efectuat de
Lewin, Lippit i White asupra comportamentului conduc torilor unor grupuri de
copii între 10 i 11 ani [2, p.281]. Acest studiu clasic deschide calea cercet rilor
privind conducerea participativ , urm rind efectele particip rii membrilor grupului la luarea deciziilor în privin a performan ei.
În încercarea de a defini stilul de conducere, în literatura de specialitate sau conturat mai multe probleme.
Una dintre aceste probleme reiese din faptul c unii autori propun operarea
unei distinc ii între no iunea de „tip de conducere” i cea de „stil de conducere”.
În anii '60-'70, cele dou no iuni erau utilizate mai întâi într-o manier nediscriminatorie, apoi corelat , în sensul c unii autori vorbeau despre „tipuri de conducere” - i recurgeau chiar la adev rate tipologii ale acestora -, iar al ii, despre
„stiluri de conducere”. De exemplu, psihosociologul american K.Davis (1968)
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desprindea patru tipuri de conducere: autoritar , custodial , suportiv , colegial .
L.Kazimier (1969) vorbea despre stiluri de conducere pozitive i negative (în
func ie de teoria X i Y a lui McGregor) sau despre stiluri centralizate i descentralizate (în func ie de gradul de delegare a autorit ii) [16, p.95]. Cu timpul se
contureaz ideea potrivit c reia tipul de conducere ar fi ceva bazal (constituit
sau dat din / de ansamblul calit ilor, cuno tin elor, aptitudinilor), iar stilul, modul de exprimare i manifestare a tipului de conducere în ceea ce are el mai important, esen ial. O.Gelinier (1968) compara tipul i stilul de conducere cu un
aisberg, în care partea vizibil (adic o treime din aisberg) reprezint stilul de
conducere, iar partea invizibil (dou treimi din aisberg), tipul de conducere.
O a doua dificultate provine din atitudinile diferite pe care autorii le au fa
de no iunea de stil de conducere. Astfel, unii prefer descrierea comportamentelor implicate în stilul de conducere, clasificarea lor, eviden ierea problematicii
stilurilor, dar evit definirea sau m car caracterizarea no iunii respective. Al ii,
care încearc i a a ceva, se opresc asupra unor aspecte diferite i dau, evident,
solu ii diferite. Dintre acestea, dou par a fi semnificative [16, p.95-96]:
Una dintre ele trateaz stilul de conducere într-o manier oarecum behaviorist , ca fiind o mul ime de caracteristici ale comportamentului conduc torului.
Când se vorbe te despre stilul de conducere, se au în vedere diverse tipuri de
comportamente care se pot înv a i schimba, i mai pu in sau chiar deloc calit ile psihologice ale individului care sunt mai greu de determinat i, în special,
extrem de dificil de schimbat. Ra iunea unei asemenea interpret ri credem c
provine din necesitatea opera ionaliz rii conceptului respectiv i, mai ales, din
ra iuni de ordin practic, ameliorativ, orientate pe direc ia schimb rii stilului în
vederea optimiz rii lui. În realitate, tipurile de comportament despre care se vorbe te apar in unui om i este greu, dac nu chiar imposibil de conceput c în
aceste comportamente nu- i spun cuvântul i tr turile de personalitate ale
omului respectiv, însu irile lui pozitive sau negative.
Cea de a doua modalitate de concepere a stilului de conducere se plaseaz
oarecum la polul opus, f cându-se o diferen iere net între no iunea de comportament i cea de stil de conducere. F.Fiedler, spre exemplu, este de p rere c noiunea de comportament al liderului se refer la toate actele specifice la care un
lider se angajeaz în timp ce direc ioneaz activitatea grupului s u (recompenseaz sau critic , face sugestii, consider sentimentele membrilor grupului etc.), în
timp ce no iunea de stil de conducere se refer la nevoile fundamentale, personale ale liderului care motiveaz comportamentul s u; cel care se schimb o dacu schimbarea situa iei este comportamentul liderului, în timp ce nevoile lui
de baz - deci stilul de conducere - r mân constante [18, p.277-278]. De data
aceasta, stilul de conducere devine o variabil pur interioar legat de structurile
bazale ale personalit ii omului i, de aceea, aproape imposibil de schimbat.
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În cazul celor dou orient ri, dificultatea este aceea i i provine din necesitatea interpret rii stilului de conducere ca fiind variabil, u or influen abil i mai
ales modificabil. Or, dac el este legat de tr turile de personalitate care sunt
relativ stabile înseamn c posibilitatea schimb rii lui se diminueaz sim itor.
Tocmai de aceea el este identificat cu comportamentul (în prima modalitate) sau
separat de el (în cea de a doua modalitate).
Astfel, din punctul de vedere al unor autori [16, p.97], definirea cea mai
productiv a stilului de conducere se poate face dintr-o perspectiv psihosocial .
În acest context, stilul de conducere reprezint modul concret de jucare a unui
rol, deci de transpunere efectiv în plan comportamental a exigen elor ce deridin statutul de conduc tor. Or, acelea i exigen e pot fi transpuse în maniere
diferite, deci prin stiluri comportamentale diverse sau exigen e de statut diferite
pot fi transpuse în practic într-o manier relativ asem toare, aceasta datorit ,
pe de o parte, tr turilor de personalitate ce difer de la individ la individ sau
sunt asem toare, iar, pe de alt parte, datorit altor numero i factori diferi i
sau asem tori care influen eaz stilul (imperativele vremii, particularit ile
social-istorice, situa ia concret , stadiul de dezvoltare a grupului etc.). În felul
acesta, latura atitudinal-motiva ional i cea comportamental se reg sesc reunite în stilul de conducere, care cap valen e deosebite de îndat ce este interpretat situa ional.
Defini ii mai mult sau mai pu in asem toare pot fi întâlnite i la al i
autori. Astfel, potrivit autorului M.Platon, stilul de conducere este o totalitate
de procedee tipice, o form deosebit de influen asupra colectivului cu scopul
de a îndeplini eficient func iile administrative i sarcinile care stau în fa a organului administra iei publice, de exprimare a modului personal, specific, în care
conduc torul gânde te, se comport i ac ioneaz [9, p.54]. Stilul îmbin cunoterea legilor obiective i condi iile concrete cu capacitatea individual a conduc torului.
Autorul român F.Sîntion define te stilul de conducere ca maniera în care
sunt îndeplinite func iile conducerii, modalitatea tipic de comportament al liderului fa de membrii grupului [12, p.45].
C.Nesterenco men ioneaz c no iunea de stil de conducere poate fi definit
în sens larg i în sens îngust. În sens larg, stilul de conducere înseamn felul
cum se lucreaz cu oamenii, iar în sens îngust - un ansamblu de atitudini i metode de lucru adaptate în exercitarea func iilor conduc torului [6, p.86].
În final, este necesar s men ion m i defini ia înaintat de G.Stroe, potrivit
ruia stilul de conducere este felul propriu de munc în conducere al unui conduc tor prin care acesta gânde te, activeaz i se comport în procesul de conducere [13, p.53].
Importan a stilului de conducere în cadrul institu iei. Stilul de conducere
este apreciat drept unul din factorii cei mai importan i ai realiz rii procesului de
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conducere. Astfel, în literatura de specialitate pot fi g site anumi i factori din
care decurge necesitatea cunoa terii i evalu rii stilurilor de conducere:
1. Datorit efectelor pe care le au stilurile de conducere asupra mediului
psihologic, psihosocial i rela ional din cadrul unit ilor conduse i asupra eficien ei i productivit ii întregii activit i [5, p.348]. Stilurile de conducere se manifest prin metodele de lucru, prin procedeele cu care conduc torul impulsioneaz colectivul s i îndeplineasc cu ini iativ i în mod creator obliga iile puse pe seama lui, prin felul cum controleaz rezultatele activit ii subalternilor.
El cuprinde o varietate de modalit i de a ac iona, pe care conduc torul tie s ie
aplice la specificul fiec rei situa ii prin tratarea diferen iat a problemelor cu care se confrunt , folosind pentru fiecare cele mai potrivite metode de ac iune [1,
p.110]. Un conduc tor care nu tie s primeasc , s zâmbeasc , s strâng mâna, s asculte dolean ele oamenilor, s li se adreseze, s -i încurajeze, care are
atitudini superficiale sau brutale fa de problemele ridicate, poate traumatiza,
poate produce decep ii (personale sau colective), poate da na tere la r spândirea
unor comentarii nefavorabile la adresa conducerii întregii organiza ii, planteaz
neîncrederea, incit resentimentele membrilor grupurilor i organiza iei, toate
acestea putând afecta grav planul rela ional, moralul organiza iei, precum i planul productiv [16, p.98].
2. Datorit capacit ii mari de difuziune în rândul membrilor grupului, stilurile de conducere sunt molipsitoare pentru întreaga organiza ie. În procesul
concret al muncii, conduc torul, în mod voit sau nu, î i formeaz , î i educ adeseori echipa în conformitate cu propriul stil de conducere. Un conduc tor optimist, cu stil cooperator de munc va crea în jurul s u optimism, încredere, ini iativ , un climat de emula ie, spre deosebire de un altul pesimist, cople it permanent de sarcini, posac, irascibil, care va atrage dup sine crearea unei atmosfere
încordate, înc rcat tensional. Nu trebuie s uit m c , al turi de stilurile normale, fire ti, adaptive, indiferent de tipul sau felul lor, exist i stiluri de conducere
dezadaptive, ca modalit i ineficiente de raportare a conduc torilor la subordona i, la situa iile problematice sau solicitante pe care le traverseaz [16, p.98].
Totodat , stilurile de conducere pot influen a doar asupra membrilor unit ii conduse, sau se pot propaga i la alte niveluri ierarhice, îndeosebi la cele inferioare [5, p.348]. Nu este deci indiferent ce stil de conducere au persoanele de la nivelurile superioare ale ierarhiilor organiza ionale, întrucât practicarea stilurilor
de conducere adaptive va da na tere unor organiza ii s toase, mature, capabile
de a se organiza i dezvolta, pe când practicarea stilurilor de conducere dezadaptive va genera organiza ii bolnave, vulnerabile, instabile, pasibile de a claca
oricând.
3. Stilurile de conducere poate determina orientarea activit ii întregii echipe de conducere [5, p.348];
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4. Ac iunea stilurilor de conducere nu se manifest izolat, de sine st tor,
ci corelat cu alte variabile, ceea ce face ca efectele lui asupra diverselor compartimente ale organiza iei i, mai ales, asupra activit ii acestora s fie i mai pregnante i mai pline de semnifica ie. Stilul de conducere interac ioneaz mai frecvent cu orient rile conducerii (concepute ca ansambluri complexe de fenomene
privitoare la modul în care conduc torii î i gândesc propria activitate de conducere, sarcinile ce le revin, modalit ile de realizare a acestora, tipurile de raportare la normele institu ionalizate pe care trebuie s le respecte, modul concret de
rela ionare cu subordona ii, egalii i superiorii lor) i mentalit ile conduc torului (care nu sunt altceva decât orient rile conducerii îndelung practicate i cristalizate în fenomene de natur psihosocial , cum ar fi atitudinile, opiniile, judeile, deprinderile de ac iune) [16, p.99]. Între stilul de conducere i celelalte
dou componente (orient rile i mentalit ile conducerii) exist o strâns interdependen . Uneori, stilul de conducere apare ca o consecin fireasc a orient rii conducerii. De exemplu, dac un conduc tor î i consider subordona ii incompeten i, el se va purta arogant cu ei, distant, brutal, îi va suspecta, supraveghea
îndeaproape, îi va repezi ori de câte ori i se vor adresa. Alteori, stilul de conducere datorat unor particularit i strict personale va impune cu timpul o anumit
orientare a conducerii. Un conduc tor amabil, sincer, într-un cuvânt, uman nu
va permite aplicarea în organiza ia sa a unei conduceri autoritare, ci, dimpotriv ,
stilul s u de conducere va crea cu timpul o orientare cooperatoare a conducerii.
Nu întotdeauna îns între stilul de conducere i orientarea conducerii exist o
strâns corela ie. Sunt i suficient de multe situa ii în care între ele apar relative
contradic ii, discrepan e. T.Herseni prezenta i analiza patru tipuri de conduc tori, reie ite din cercet rile de teren i având ca punct de plecare corela ia (sau
lipsa ei) dintre orientarea i stilul conducerii. Astfel, exist : 1) conduc tori valoro i cu orientare bun în raport cu sarcinile lor, capabili, cultiva i, bine inten iona i i cu stil de conducere pozitiv (comunicativi, calmi, genero i, în eleg tori,
agreabili în rela iile cu ceilal i); 2) conduc tori valoro i, dar lipsi i de stil, caz în
care se ajunge uneori la situa ii dramatice deoarece sunt respin i de c tre subordona i, între ei i subordona i se creeaz permanent conflicte; 3) conduc tori
mediocri sau incapabili, dar cu stil (binevoitori, politico i, toleran i), care sunt
accepta i i ap ra i de subordona i; 4) conduc tori mediocri i lipsi i de stil – situa ia cea mai nefericit - respin i total de subordona i [3, p.122-127].
În contextul celor men ionate mai sus, este necesar s men ion m faptul c
pentru a- i cuceri autoritatea i a- i realiza statutul s u de figur central a sistemului administrativ, un conduc tor din administra ia public trebuie s cunoasurm toarele criterii importante ale stilului de conducere [8, p.821; 9, p.5354]:
scopul pentru care trebuie s existe o orientare comun i hot rât , o viziune clar ;
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structura organizatoric descentralizat i flexibil ;
climatul de grup, care s favorizeze atât dezvoltarea personalit ii individului ca un element esen ial pentru succesul grupului, cât i coeziunea membrilor grupului;
responsabilitatea personal pentru rezultatele ob inute;
respectarea dreptului de proprietate, pe care fiecare dintre membri îl are
asupra organiza iei respective;
valorile (convingerile conduc torilor se bazeaz pe valori sau idei, legate de reprezent rile despre aceea cum trebuie s organizeze rela iile reciproce cu
subalternii i s foloseasc rezultatele conducerii);
experien a personal (conduc torul poate demonstra predispozi ia sa pentru un stil sau altul, fiindc el 1-a utilizat cu succes în trecut).
Tipurile stilurilor de conducere. În prezent, în literatura de specialitate se
contureaz un num r foarte mare de clasific ri a stilurilor de conducere. De i
aceste clasific ri sunt foarte diferite, am putea realiza o grupare a lor dup nurul criteriilor care stau la baza clasific rilor date. Astfel, sunt unele tipologii
care, de i pornesc de la mai multe activit i ale conduc torului, avantajeaz una
dintre acestea, care devine astfel esen ial , fundamental - acestea sunt tipologiile unidimensionale. Alte tipologii pornesc de la dou sau trei dimensiuni considerate ca fiind determinante în activitatea de conducere - acestea constituie tipologiile bi- sau tridimensionale [5, p.348-349; 16, p.99]. De i fiecare dintre aceste categorii con ine mai multe clasific ri, urmeaz s fie analizate doar cele considerate mai reprezentative.
Tipologiile unidimensionale.
Cea mai remarcabil tipologie unidimensional i prima din punct de vedere istoric, este tipologia propus de K.Lewin i colaboratorii s i - R.Lippitt i
R.K.White, înc la mijlocul secolului XX. Aceast tipologie utilizeaz drept criteriu de clasificare modul de luare a deciziilor de c tre conduc tor [2, p.281282]. Astfel, decizia poate fi luat de conduc tor singur, de conduc tor împreucu membrii grupului sau de grup, precum i la voia întâmpl rii, f
nici o
asisten din partea conduc torului. Ca rezultat, s-au conturat trei tipuri de stiluri de conducere: autoritar (numit i directivist), democratic (sau colegial) i liber (numit i „laissez-faire” sau neinterven ionist).
Stilul de conducere autoritar este opusul celui liber. Conduc torul autocratic (sau „ eful”) este cel care determin politica grupului ori ia decizii f
a-i
consulta pe ceilal i membri [7, p.235].
Premisele stilului autoritar sunt [9, p.55]:
Chiar de la bun început persoanele nu au pl cerea s munceasc i sub
cel mai mic pretext ocolesc munca. Pentru ale impune s lucreze este necesar de
a aplica constrângerea, controlul, amenin area cu pedeapsa.
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Persoanele nu au amor propriu, se str duie s scape de orice responsabilitate preferînd s fie conduse.
Persoanele doresc s fie protejate.
Pentru stilul de conducere autoritar mai sunt caracteristice [5, p.349; 9,
p.56; 13, p.53]: centralizarea autorit ii; accentul pus pe autoritatea formal ; întreaga activitate de management este axat pe sarcini, subordona ilor nu li se explic obiectivele generale, ci li se cere doar executarea întocmai a hot rârilor luate; corec ia abaterilor de la deciziile luate se face prin sanc iuni; subordona ii
sunt aprecia i ca fiind lipsi i de spirit creator, trebuind în permanen s fie îndruma i, controla i, constrân i; rela iile interumane sunt privite ca fiind pu in importante sau sunt ignorate.
Acest stil de conducere poate duce la insatisfac ie la nivelul subordona ilor
i chiar la rezultate negative în activitate: del sare, randament sc zut, p sirea
organiza iei. Pe termen scurt, managerul autocratic poate ob ine rezultate bune
i în conducerea unei unit i economice sau sociale, dar permanentizarea acestui
stil face, în cele din urm , intolerabile implica iile sale negative. Acest stil de
conducere a caracterizat activitatea unor forme mai vechi de organizare a activiii economice, cum a fost, de exemplu, manufactura [5, p.349]. Stilul autoritar
este îns incompatibil cu sistemele moderne, participative de conducere.
Stilul de conducere democratic se manifest prin faptul c conduc torul democratic (sau „participantul”) ofer direc ii de ac iune grupului, dar întotdeauna
grupul se dezvolt i progreseaz în modul în care î i doresc membrii acestuia [7,
p.235].
Premisele stilului democrat sunt [9, p.56]:
Munca este un proces natural. Dac condi iile sînt favorabile, persoanele nu numai c i vor asuma responsabilitatea, dar i vor tinde spre respectarea
acesteia.
Dac persoanele cunosc scopurile i obiectivele organiza ionale, ele vor
folosi automanagementul.
Posibilitatea înalt de a participa la elaborarea deciziilor, le ofer ocazia
i manifeste poten ialul intelectual i spiritul creativ.
Stilul democratic se mai caracterizeaz prin [5, p.349-350; 10, p.100-101]:
încrederea mare a managerului în subordona i; este stimulat formularea de sugestii i propuneri de c tre subordona i; este încurajat participarea subordona ilor nu numai la îndeplinirea sarcinilor, ci i la luarea deciziilor; în antrenarea personalului la luarea deciziilor i la realizarea acestora sunt folosite motiva iile,
convingerile i recompensele; este încurajat comunicarea pe vertical i pe orizontal între lucr tori, compartimente, subdiviziuni organizatorice i niveluri
ierarhice; se pune accentul pe rela iile interumane i pe asigurarea unui climat
de munc agreabil; managerul se bazeaz nu numai pe autoritatea formal , de
status, ci i pe autoritatea personal , dobândit ; subordona ii sunt informa i asu-
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pra obiectivelor unit ii i sunt consulta i în problemele de perspectiv ; se folose te pe larg delegarea de autoritate i r spunderi. Totodat , pentru ca stilul de
conducere democratic s fie eficient, este necesar ca subordona ii s posede deprinderi de conducere colectiv , s aib un nivel ridicat de competen i responsabilitate.
Stilul de conducere liber se caracterizeaz prin spiritul inactiv al conduc torului i neamestecul acestuia în treburile subalternilor [9, p.57]. Liderul „laissez-faire” nu ia nici o ini iativ privind direc ionarea ori sugerarea unui curs alternativ al ac iunii, ci mai degrab îi permite grupului s progreseze i s se dezvolte de unul singur, chiar dac acesta face gre eli [7, p.235]. În rela iile reciproce cu subalternii conduc torul liberal este foarte amabil i binevoitor, are o
atitudine respectuoas fa de ei. Nu este îndeajuns de exigent cu subalternii.
Nedorind s strice rela iile cu ei, adeseori evit m surile radicale [1, p.112]. Rezultatele practic rii unui asemenea stil sunt dezordinea i anarhia.
când o analiz a acestor trei stiluri de conducere, un ir de autori au remarcat superioritatea i multiplele avantaje ale stilului democratic [4, p.184; 7,
p.235]. Totodat , a fost men ionat c eficien a unei modalit i sau alteia depinde
de caracteristicile grupului i de natura sarcinii. La fel, tipologia lui Lewin i a
colaboratorilor s i se asocia cu o limit , i anume, ea sugera c ar exista stiluri
de conducere pure (autoritar „pur”, democratic „pur”). Unii autori, sesizând faptul c , în realitate, în practic , nu exist stiluri pure, ci mai degrab combina ii
între diferite stiluri, i, de asemenea, c nu exist un singur tip de stil autoritar
sau un singur tip de stil democrat, au adus corij rile de rigoare [16, p.102].
În acest context, clasificarea propus de K.Lewin i colaboratorii s i a fost
dezvoltat de al i autori, care au ad ugat noi tipuri. Printre acestea pot fi men ionate:
Clasificarea lui N.R.F.Maier. Pe lâng cele trei tipuri de baz (autoritar,
democratic i liber), N.R.F.Maier stabile te alte trei tipuri noi: paternalist (situat
între stilul autoritar i cel liber), majoritar (situat între stilul democratic i cel
autoritar) i stilul liber cu discu ii (situat între stilul democratic i cel liber) [5,
p.350]. Autorul Maier i-a imaginat un triunghi echilateral i a amplasat în fiecare vârf cele trei stiluri clasice (autoritar, democratic, laissez-faire), iar la mijlocul fiec rei laturi a triunghiului a trasat alte trei stiluri de conducere intermediare (paternalist între autoritar i laissez-faire; majoritar între autoritar i democratic; liber cu discu ii între democratic i laissez-faire) (figura 1).
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Figura 1. Tipologia stilurilor de conducere dup Maier, 1957 (Sursa [16, p.103])

Stilul paternalist se caracterizeaz prin faptul c autoritatea ia decizia, dar
ine cont într-o oarecare m sur i de dorin ele indivizilor; stilul majoritar se bazeaz pe participarea membrilor grupurilor i pe dominarea minorit ii de c tre
a se viza îns nici o
majoritate; stilul liber cu discu ii presupune o discu ie, f
ac iune organizat [16, p.103]. Totodat , Maier men ioneaz c un conduc tor
„cad ” în interiorul triunghiului, ceea ce înseamn c el va prezenta toate caracteristicile enumerate. Acesta poate fi, de exemplu, cazul în care se impun câteva decizii de grup, în unele privin e membrii grupului utilizând metoda deciziei de grup, iar în alte privin e ei fiind l sa i s fac ce vor. Maier merge îns i
mai departe i consider c , dac stilul de conducere al personalului este definit
prin gradul de libertate acordat, atunci este necesar s revedem cele trei stiluri
de conducere tocmai în func ie de gradul de libertate acordat i, mai ales, dup
maniera în care libertatea este redus . Singura situa ie realmente liber este cea
de laissez-faire, în care fiecare individ ac ioneaz cum îi place, ceea ce exclude
orice efort de colaborare. Sistemul autocratic i cel democratic restrâng, ambele,
libertatea: autocra ia prin presiunea efului, democra ia prin presiunea grupului.
Autocra ia i democra ia nu se deosebesc între ele prin faptul c una procur
mai mult libertate decât alta, ci pentru c una restrânge libertatea prin libera acceptare a indivizilor, iar alta prin teama produs .
Clasificarea lui J.A.C.Brown. Brown împarte stilul autoritar în trei subtipuri (autoritar strict, binevoitor i incompetent), iar stilul democratic în dou subtipuri (democrat autentic i pseudodemocrat) [5, p.350]. Totodat , autorul meionat stabile te particularit ile fiec rui stil [17, p.252-253]:
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Autoritarul strict este sever, dar corect, nu- i deleag niciodat autoritatea,
utilizeaz formule de tipul „afacerile sunt afaceri", „timpul cost bani", are tendin e conservatoare, este generos cu cei din jur care î i îndeplinesc con tiincios
îndatoririle, ine la distinc ia dintre conduc tor i muncitor.
Autoritarul binevoitor este chinuit de con tiin a faptului c sarcina lui este
nu doar aceea de a produce obiecte, ci de a r spunde i de subordona ii care îi
sunt încredin i; prin urmare, se intereseaz de via a lor extraprofesional , de
credin ele, moralitatea lor, fapt pentru care este întotdeauna apreciat.
Autoritarul incompetent este un conduc tor „infantil", lipsit de scrupule;
minte, brutalizeaz , corupe, ia toate m surile care crede c îl vor ajuta la realizarea scopurilor sale.
Democratul autentic este cel care î i deleag autoritatea pân la e aloanele
cele mai de jos ale ierarhiei, conduce munca liber aleas de oameni; când lipse te, nu se întâmpl nimic r u în grup.
Pseudodemocratul nu prea difer de autoritarul incompetent: adopt formule verbale aparent democratice, dar, în esen , nu se intereseaz de problemele
oamenilor, ci î i urm re te propriile interese.
Clasificarea lui R.Tannenbaum i W.H.Schmidt. Ace ti doi autori propun
poate cea mai interesant revizuire a tipologiei lui Lewin i a colaboratorilor s i,
care, pe de o parte, sugereaz posibilitatea trecerii spre l rgirea num rului de
criterii ce pot sta la baza caracteriz rii comportamentului conduc torilor i, pe
de alt parte, deschide perspectiva abord rii situa ionale a stilurilor de conducere. Figura central pentru ei este tot cea a conduc torului i a comportamentelor
sale. Autorii imagineaz un continuum cu dou extreme (conducere autoritar ;
conducere democrat ) i cu nenum rate puncte (cite te „comportamente") posibile i accesibile unui conduc tor. De-a lungul acestui continuum sunt stabilite
apte comportamente ale conduc torului [16, p.105]:
1. conduc torul ia decizia i o comunic ;
2. conduc torul ia decizia, dar recunoa te c exist posibilitatea neacceprii ei, de aceea încearc s i conving subordona ii s o accepte;
3. conduc torul prezint ideile i pune/a teapt întreb ri;
4. conduc torul propune variante decizionale, posibil de a fi modificate;
5. conduc torul prezint problema, prime te sugestii, ia decizia;
6. conduc torul stabile te limitele i cere grupului s ia decizia;
7. conduc torul permite grupului s ac ioneze f
limite (sau în cadrul
unei limite impuse de nivelul ierarhic superior).
Când gradul de autoritate a liderului este mare i aria de libertate a subordona ilor mic , avem de-a face cu practicarea stilului de conducere autoritar i,
invers, când gradul de autoritate a liderului este mic, iar în schimb, aria de libertate a subordona ilor este mare, avem de-a face cu practicarea stilului de conducere democrat. Cele apte comportamente ale conduc torului sugereaz existe-
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a a patru stiluri de conducere: dictatorial (comportamentul 1); negociator (comportamentul 2); consultativ (comportamentele 3, 4, 5); cooperator sau implicativ (comportamentele 6, 7). Conduc torii pot opta pentru unul sau altul dintre
aceste stiluri de conducere, op iunea lor fiind influen at de o serie de for e care
in de manager, de subordona i, de situa ia în care ace tia se g sesc la un moment dat, într-un cuvânt, de modul în care ei percep intensitatea celor trei for e.
Tipologii bidimensionale.
Aceste tipologii in cont de valorile care orienteaz activitatea cadrelor de
conducere,
Cea mai cunoscut i r spândit tipologie bidimensional a stilurilor de conducere este cea elaborat de R.R.Blake i J.S.Mouton, care împart stilurile de
conducere în func ie de dou dimensiuni: orientarea managerilor spre produc ie
i orientarea lor spre personal [5, p.350].
Cei doi autori construiesc o gril ce d posibilitatea eviden ierii diverselor
stiluri de conducere. Ei imagineaz dou axe, una vertical , care indic gradul
de interes manifestat de conduc tor pentru problemele umane, i alta orizontal ,
ce indic gradul de interes manifestat de conduc tor pentru produc ie. Orientarea conduc torilor fa de una sau alta dintre aceste dou dimensiuni variaz de
la valoarea numeric cea mai mic (1) pân la cea mai mare (9). Din interac iunea valorilor acestor dimensiuni apar mai multe stiluri de conducere. De i, practic, se pot stabili 81 de astfel de stiluri de conducere, cei doi autori î i concentreaz aten ia doar asupra a cinci tipuri de stiluri comportamentale [16, p.108-110]:
1. Stilul de tip 1.9. se caracterizeaz prin interes mare pentru produc ie i
interes slab pentru problemele umane. Eficacitatea unui conduc tor de acest tip
se m soar în termeni de produc ie i profit. Intre efi i subordona i sunt rela ii
de autoritate, ascultare i supunere; conduc torul tinde s se afirme prin rezultate; el comand , controleaz , este impermeabil la critic , elimin pe cei în dezacord cu el, nu ine seama de opiniile altora, face totul ca ideile sale s fie acceptate, dac are o idee proprie sau o atitudine proprie se cramponeaz de ele, tinde
se afirme chiar dac rela iile cu al ii au de suferit; persoanele sunt considerate
instrumente de produc ie; comunic pu in cu subordona ii, i mai ales pentru a
le transmite ordinele.
2. Stilul de tip 9.1. se caracterizeaz prin interes mare pentru problemele
umane i interes sc zut pentru problemele de produc ie. Conduc torul rezolv
problemele umane, asigurând prin aceasta un climat bun în întreprindere, un
ritm agreabil de munc ; el încurajeaz spiritul colectiv pe direc ia realiz rii scopurilor umane, urm re te ob inerea satisfac iei personalului, care devine un scop
în sine; creeaz condi ii armonioase pentru personal, dar risc s împiedice eficacitatea organiza iei; manifest loialitate par ial i superficial fa de organiza ie, caut scuze pentru rezultatele insuficiente.
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3. Stilul de tip 1.1. se caracterizeaz prin interes slab atât pentru produc ie,
cât i pentru problemele umane. Conduc torul care practic un astfel de stil manifest tendin e de izolare fa de superiorii i subordona ii s i, nu se implic în
problemele de decizie, evit formele de control, subordona ii sunt considera i un
„r u necesar" ; este orientat spre sine însu i, în grup particip rar la conversa ii,
las personalul s se ocupe singur de moralul s u, tinde s evite conflictele.
4. Stilul de tip 5.5. se caracterizeaz prin interes moderat atât pentru produie, cât i pentru problemele umane. Conduc torul ce practic acest stil caut
solu ii de echilibrare (de compromis), ob ine astfel o produc ie acceptabil (f
a fi îns prea mare), f
o bruscare a personalului; utilizeaz logica i presiunea, evit extremele, strânge sugestii de la to i subordona ii, adopt p rerea majorit ii; în comunicare are rol de conciliator, este realist, încearc s g seasc
solu iile aplicabile care dau satisfac ii par iale, nu totale; nu favorizeaz spiritul
de crea ie, inova ie, este conformist, face apel la reguli, la tradi ii.
5. Stilul de tip 9.9. se caracterizeaz prin interes mare atât pentru problemele umane, cât i pentru problemele produc iei. Conduc torul care practic
acest stil ob ine participarea salaria ilor la exigen ele produc iei asociindu-i la
elaborarea strategiei i la definirea condi iilor de munc ; trebuin a omului de a
gândi, de a- i folosi gândirea pentru a produce ceva folositor, de a stabili rela ii
toase cu colegii i cu superiorii este pus în slujba organiza iei; specifice
pentru el sunt în elegerea i definirea în comun a obiectivelor întreprinderii, a
mijloacelor de a le atinge; conduce i controleaz oamenii, f cându-i s în elea, s adere; se ajunge la autoconducere.
Tipologii tridimensionale.
În elaborarea acestor tipologii se procedeaz în dou moduri. Unii autori,
pornind de la tipologia bidimensional , mai adaug înc o dimensiune i ob in
astfel o tipologie tridimensional . A a au procedat, de exemplu, Blake i Mouton care, în 1967, i-au revizuit grila managerial , ad ugând o a treia dimensiune cu valori cuprinse între 1 i 9 referitoare la consisten a sau profunzimea unui
stil [16, p.111]. Dac sub influen a unor situa ii conflictuale conduc torul î i
schimb rapid stilul înseamn c stilul lui era superficial, inconsistent. Dac , dimpotriv , el î i men ine stilul, în ciuda dificult ilor i pericolelor situa iei, înseamn c stilul era puternic, profund. Mai târziu, în 1991, Blake împreun cu
McCanse au introdus înc dou stiluri de tipul 9.9.: unul paternalist (în care recompensele sunt acordate pentru loialitate, iar sanc iunile pentru nesupunere) i
altul oportunist (în care grupul depune eforturi pentru a ob ine avantaje maxime
pentru el însu i).
Al i autori procedeaz prin luarea în considerare de la început a unui num r
de trei dimensiuni ale stilurilor de conducere. Ilustrativ din acest punct de vedere este tipologia construit de W.J.Reddin (1970). W.J.Reddin, care ia în considerare trei dimensiuni ale managementului: orientarea managerului spre sarci-
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(scop, obiectiv), orientarea spre contacte umane (spre rela iile interpersonale
i psihologia de grup) i orientarea spre randament (maximizarea productivit ii). Din combinarea acestor trei dimensiuni rezult urm toarele stiluri de conducere, respectiv tipuri de manager [5, p.351]: negativul (nu este orientat de nici
una din cele trei dimensiuni); birocratul (este orientat doar spre randament); altruistul (orientat doar spre contacte umane); autocratul (orientat doar spre sarci); autocratul binevoitor (orientat spre sarcin i randament); promotorul (orientat spre randament i contacte umane); ezitantul (orientat spre sarcin i contacte umane); i realizatorul (orientat spre toate cele trei dimensiuni).
Totodat , pe lâng aceste clasific ri, în literatura de specialitate exist înc
multe alte tipologii ale stilurilor de conducere, care au influen at cercet rile în
acest domeniu.
Factorii care influen eaz stilurile de conducere. Stilul de activitate al conduc torului sau al organului de conducere depinde de o varietate de condi ii i
factori. Studierea lor d posibilitate de a aprecia corect structura stilului individual i de a trasa m suri optime pentru a face modific rile respective în corespundere cu cerin ele pe care le înainteaz func ia fa de conduc tor.
Autorul C.Nesterenco înainteaz mai mul i factori generali care influen eaasupra stilului de conducere a managerului [6, p.91-92]:
1. Stilul predominant în administrarea social din ar .
2. Preg tirea conduc torului pentru munc i pentru func ia respectiv .
3. Particularit ile generale i individuale ale conduc torului, caracterul i
temperamentul conduc torului.
4. Particularit ile social-psihologice ale executan ilor.
5. Condi iile (naturale i sociale, materiale i spirituale) în care decurge activitatea de conducere.
6. Caracterul specificul întreprinderii pe care o conduce. Genul de activitate a executan ilor determin aplicarea stilului corespunz tor de conducere.
7. Stilul de conducere al organelor ierarhic superioare sau al conduc torilor
de asemenea are o influen asupra form rii stilului conduc torilor i al organelor ierarhic inferioare.
Autoarea M.Vl sceanu clasific factorii de influen asupra stilului de conducere în 4 categorii [14, p.347-355]:
1. Calit ile personale i filosofia liderului.
2. Atitudinile i folosofiile caracteristice membrilor individuali ai organiza iei. Aceast variabil are în vedere „bagajul” de cuno tin e, credin e, orienri, st ri afective pozitive sau negative cu care vin membrii de rând într-o organiza ie.
3. Climatul organizational. Prin acest termen sunt desemna i de obicei factorii sau variabilele care influen eaz activitatea i comportamentul membrilor
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individuali i unit ilor func ionale ale organiza iei: reguli i reglement ri, constrângeri organiza ionale sau de mediu, strategii de luare a deciziilor i de motivare a oamenilor, mijloace de transmitere i circula ie a informa iilor etc.
4. Contextul de conducere. El se refer la caracteristicile specifice situa iei
cu care se confrunt conduc torul în activitatea de conducere i, din aceast perspectiv , vizeaz variabilele situa ionale ale conducerii: natura sarcinii de mun, nivelul de conducere în ierarhia organiza ional , caracteristicile grupului de
munc (m rime, omogenitate, norme etc.).
Totodat , majoritatea speciali tilor în domeniu [5, p.355; 15, p.173-201]
cad de acord asupra a trei grupe de factori care influen eaz stilul de conducere:
1. Factori ce in de particularit ile persoanei care exercit activitatea de
conducere (tipul de personalitate, preg tirea profesional , nivelul motivational,
preg tirea în domeniul conducerii i experien a în activitatea de conducere). Pentru a contribui la formarea unui stil de conducere eficient, tr turile de personalitate trebuie s fie în concordan cu exigen ele postului de conducere de inut
i cu cerin ele mediului în care se desf oar activitatea de management.
2. Factori ce in de particularit ile muncii (organizarea tehnologic a muncii, diviziunea muncii). Stilurile de conducere vor fi diferite într-o întreprindere
cu un nivel redus de înzestrare tehnic i într-o întreprindere puternic automatizat i robotizat ; într-o întreprindere mare i într-o întreprindere mic ; într-o
întreprindere concentrat teritorial i într-o întreprindere dispersat teritorial; într-o întreprindere în care produc ia este organizat în serie sau în loturi mari i
într-o întreprindere cu produc ie de unicate.
3. Factori ce in de particularit ile mediului social în care se desf oar activitatea de conducere (tipul societ ii, formele de organizare, sistemul institu ional de conducere, cultura, stratificarea social , nivelul de dezvoltare al tiin ei
conducerii). Fiecare tip de societate va favoriza i va promova anumite stiluri de
conducere i va contracara alte tipuri.
Efectele stilurilor de conducere asupra organiza iei. Stilul de conducere
este o variabil cauzal , practicarea lui având nenum rate efecte. Nu stilul în sine este important, ci tocmai efectele pe care le genereaz , deoarece în func ie de
ele se determin eficien a sau ineficienta conducerii. De aceea, aproape c nu
exist teorie sau model asupra conducerii, nu exist tipologie a stilurilor de conducere care s nu se refere direct sau indirect, explicit sau implicit la efectele
produse de practicarea diferitelor stiluri de conducere [16, p.127].
Stilul de conducere influen eaz organiza ia în care este practicat în mai
multe direc ii: nivelul productivit ii muncii i al productivit ii intelectuale a
grupului condus, rela iile psihosociale din cadrul grupului, atitudinile membrilor
grupului, coeziunea grupului, motiva ia comportamentului subordona ilor, nivelul satisfac iei personale a membrilor grupului. Totodat , întreaga activitate a
conduc torilor are un aspect moral. Fiecare decizie a conduc torului, fiecare act
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de conducere are, într-un fel sau altul, influen moral asupra lucr torilor. Cunoscând sistemele de valori ale subordona ilor, un conduc tor poate comunica
efectiv cu ace tia i poate oferi îndrumarea necesar pentru corectarea comportamentului i asigurarea disciplinei. Principala preocupare a unui conduc tor este grija pentru comportament, care este impus prin diploma ie, instruc iuni i regulamente [11, p.141].
Din cercet rile întreprinse în ara noastr i în alte ri a reie it c stilurile
de conducere nu au o singur categorie de efecte (unele stiluri - doar efecte pozitive, iar altele - doar efecte negative). De exemplu, stilul de conducere autoritar, prezentat în mod frecvent sub aspect negativ, provoac sc derea coeziunii
de grup, influen eaz în urm atitudinile fa de munc i satisfac ia muncii, dar
asigur o productivitate intelectual i opera ional ridicat , scurteaz procesul
decizional, dezvolt spiritul de disciplin , asigur realizarea eficient i la timp
a sarcinilor. Stilul de conducere democratic, cooperator, asigur o participare
crescut a lucr torilor la conducere, un nivel motivational ridicat, satisfac ia
muncii, un climat de munc agreabil, valorific competen ele i capacit ile subordona ilor, dar poate genera i el, în anumite situa ii, consecin e nedorite sau
negative.
Îmbun irea efectelor pozitive ale stilului de conducere asupra organiza iei este o preocupare important a teoriei i practicii conducerii. De i s-au realizat numeroase studii în acest domeniu, nu s-a ajuns la formularea unor principii,
a unor re ete universal valabile, a c ror respectare sau practicare s asigure în
mod cert o eficien crescut a conducerii. Întrucât eficien a stilului de conducere depinde nu numai de particularit ile conduc torului, ci i de cele ale situa iei, au fost formulate doar anumite recomand ri, a c ror respectare poate majora
efectele pozitive ale stilului de conducere [5, p.358-361]:
- cunoa terea profund de c tre conduc tori a realit ii din unitatea condus
(cunoa terea problemelor importante din fiecare subdiviziune organiza ional ,
precum i a principalelor probleme tehnice, economico-financiare i socioumane); la aceasta trebuie s se adauge o bun cunoa tere a factorilor exteriori care
ac ioneaz asupra unit ii conduse;
- existen a unui bun sistem informa ional, care s asigure informa ii corecte, pertinente, adecvate i continue, necesare lu rii deciziilor, i o transmitere rapid a acestora c tre executan i;
- formularea cu claritate a obiectivelor i sarcinilor. La fel, este important
ca fiecare conduc tor s aib o în elegere bun i corect a obiectivelor i sarcinilor proprii nivelului ierarhic pe care îl conduce i a obiectivelor generale ale
unit ii conduse;
- adecvarea conducerii la particularit ile unit ii conduse i la noile situa ii
intervenite în evolu ia acesteia;
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- orientarea activit ii conduc torilor spre aspecte esen iale; conduc torii
trebuie s stabileasc anumite priorit i i s se ocupe de aspectele esen iale, solu ionarea problemelor curente putând fi f cut de conduc torii de la nivelurile
inferioare;
- organizarea ra ional a activit ii de conducere i utilizarea ra ional a timpului de c tre conduc tor; evitarea situa iilor de rezolvare în grab a sarcinilor
sau de amânare a rezolv rii lor pe motiv c este necesar un timp lung de reflecie; amânarea solu ion rii unei probleme poate aduce prejudicii, poate provoca
nemul umire i leza interesele unor indivizi; managerii trebuie s i împart în
mod ra ional timpul pentru activit i de decizie, îndrumare, coordonare i control, pentru activit i ce vizeaz aspecte strategice, tactice i curente, pentru activit i ce vizeaz probleme tehnice, economice i socioumane;
- utilizarea metodelor i tehnicilor moderne de conducere; evaluarea i
autoevaluarea rezultatelor ob inute prin practicarea acestor metode;
- manifestarea unei atitudini receptive fa de nou: interesul i preocuparea
pentru cercetarea tiin ific , inovarea tehnologic i introducerea progresului
tehnic în vederea perfec ion rii formelor de organizare i conducere;
- stimularea ini iativei i r spunderii lucr torilor din subordine; îmbinarea
ra ional a îndrum rii i controlului cu autonomia i independen a subordona ilor;
- preocuparea pentru cre terea nivelului motivational al celor condu i, cunoa terea sistemului de trebuin e i folosirea adecvat a stimulilor materiali,
profesionali i psihosociali; preocuparea pentru ridicarea nivelului aspira ional
al motiva iei celor condu i;
- preocuparea pentru educarea i formarea subordona ilor; eficien a stilului
de conducere depinde nu numai de particularit ile acestuia i de gradul s u de
adecvare la situa ia din unitatea condus , ci i de valoarea subordona ilor;
- obiectivitatea aprecierilor f cute asupra situa iei din unitatea condus i
asupra subordona ilor; eficien a stilului de conducere va fi sc zut dac cei care
de in func ii de conducere vor face aprecieri incorecte asupra rezultatelor ob inute de unitate, dac vor ascunde lipsurile existente, dac î i vor lua angajamente nefondate sau, dimpotriv , dac vor ignora rezultatele bune ob inute i se vor
referi numai la lipsuri; managerii trebuie s manifeste fa de subordona i corectitudine i sinceritate; lauda pe fa i critica în absen sunt indicii ale unui stil
defectuos;
- manifestarea unei atitudini echilibrate, optime fa de func ie, sarcin , institu ie i subordona i; realizarea eficient a sarcinilor constituie principala modalitate de a servi intereseler celor condu i; luarea în considerare a intereselor
acestora, a problemelor lor reprezint o condi ie necesar pentru îndeplinirea sarcinilor unit ii conduse;
- capacitatea de autoperfec ionare a stilului de conducere.
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Concluzii. Stilul de conducere reprezint modul în care sunt îndeplinite func iile conducerii, modalitatea tipic de comportament al liderului fa de membrii grupului. Acest termen a fost utilizat i s-a bucurat de aten ie în toate epocile din mai multe considerente: datorit efectelor pe care le au stilurile de conducere asupra mediului psihologic, psihosocial i rela ional din cadrul unit ilor
conduse i asupra eficien ei i productivit ii întregii activit i; datorit capacit ii mari de difuziune în rândul membrilor grupului; datorit influen elor asupra
activit ii întregii echipe de conducere.
La moment, în literatura de specialitate se contureaz un num r foarte mare
de clasific ri a stilurilor de conducere, care pot fi divizate în trei categorii mari:
tipologii unidimensionale (utilizeaz drept criteriu de clasificare un singur element); tipologii bidimensionale (pornesc de la dou dimensiuni considerate ca
fiind determinante în activitatea de conducere); tipologii tridimensionale (axate
pe trei criterii). Tipologiile stilurilor de conducere, oricât de numeroase i de diversificate ar fi, au o mare importan teoretic i practic . R spunzând exigenelor de ra ionalitate clasificatoare, ele permit identificarea, denumirea i localizarea fluxului indefinit de acte comportamentale, dând, în felul acesta, sentimentul în elegerii multiplicit ii i variet ii individuale. Totodat , tipologiile pot fi
luate ca punct de reper i introduse în programele de formare sau ameliorare a
diferitelor stiluri comportamentale ale liderilor în vederea ob inerii i cre terii
succesului organizational.
Totalitatea factorilor care influen eaz stilul de conducere pot fi grupa i în
trei categorii distincte: factori ce in de particularit ile persoanei care exercit
activitatea de conducere; factori ce in de particularit ile muncii; factori ce in
de particularit ile mediului social în care se desf oar activitatea de conducere.
În cadrul institu iilor i organiza iilor, stilului de conducere al conduc torilor influen eaz asupra nivelului productivit ii muncii i al productivit ii intelectuale a grupului condus, asupra rela iilor psihosociale din cadrul grupului,
atitudinilor membrilor grupului, asupra coeziunii grupului, asupra motiva iei comportamentului subordona ilor, precum i asupra nivelului satisfac iei personale
a membrilor grupului. Totodat , se poate men iona c nu exist un stil de conducere universal eficient, pentru c situa iile de conducere i contextele organizational sunt extrem de diverse i mobile. Stilul de conducere este contingent cu
situa ia, deci adaptiv, transformativ, imaginativ, construit sau permanent construibil. De i este greu ca un stil de conducere s ating perfec iunea, se poate tinde spre cristalizarea i generalizarea unui asemenea stil. Cu cât ponderea unor
efecte pozitive ale unui stil de conducere este mai mare, cu cât practicarea lui
îndelungat se asociaz cu mai multe efecte pozitive, cu cât el este mai adaptat
i corespunz tor condi iilor nu numai din grup, ci i celor social-istorice, cu atât
stilul respectiv va fi mai bun, mai eficient, mai dezirabil.
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There is a great need for research on the introduction of e-services in public administration. The concept of e-service (short for electronic service), represents one prominent application of utilizing the use of Information and communication technologies (ICTs) in different areas. Our article is about implementation of public e-services. In principle, almost any (but not all) public service
could be provided, in whole or in part, in electronic form.
The interest for public e-services is rapidly growing. These experiences are
widespread at present in most democracies. In the Republic of Moldova the practice of public electronic services is in its infancy, but it is necessary to emphasize that the speed of implementation and diffusion is sufficiently fast to be observed first successes. Public services provided by information technology are not
a panacea, however, international experience and practices in Moldova shows
that this method should be further exploited.
Societatea informa ional este o form nou a civiliza iei umane în care accesul egal i universal la informa ie, în corela ie cu o infrastructur informa ional i de comunica ii dezvoltat , contribuie la transformarea modului în care
mediul economic, cet enii i administra ia public opereaz i interac ioneaz
între ele. Tehnologiile informa iei i comunica iilor (TIC) îmbun esc serviciile publice, eficientizeaz activitatea guvern rii i faciliteaz participarea democratic , aducând astfel guvernele mai aproape de cet eni. În contextul actual al
recesiunii globale, în care vie ile oamenilor au devenit tot mai interconectate,
guvernele care doresc s fie în pas cu inova iile au început s pun accent pe valorificarea puterii tehnologiilor informa iei i comunica iilor pentru asigurarea
durabilit ii serviciilor prestate publicului. Ast zi, guvernarea nu mai este realizat prin instrumentele clasice, ci prin intermediul Internetului, iar cre terea cererii de servicii publice, restric iile bugetare, costurile de personal i noile facili-
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i oferite de tehnologia informa iei au constituit provoc ri generatoare de noi
concepte ca: „e-government”, „e-servicii”, „administra ie electronic ” sau “servicii electronice”.
În cadrul articolului de fa este analizat subiectul prest rii serviciilor publice în format electronic în calitate de component fireasc i absolut necesar eGuvern rii. Aceste experien e sunt pe larg r spândite la etapa actual în majoritatea democra iilor. În Republica Moldova practica serviciilor publice electronice este în faza incipient , îns este necesar de a sublinia c viteza de implementare i r spândire este una suficient de rapid , pentru a fi observate primele succese.
Pân a analiza nemijlocit situa ia serviciilor publice prestate în format electronic, logica tematicii studiate presupune elucidarea conceptului de servicii publice. Astfel, una dintre atribu iile principale ale administra iei publice este cea
de satisfacere a necesit ilor generale ale colectivit ii. În acest context, serviciile publice constituie o „activitate sau un ansamblu de activit i de interes general i/sau individual, prestate de o institu ie public sau de organisme ce fac parte dintr-un ansamblu administrativ, în scopul satisfacerii nevoilor de interes general” [1, p.168]. Aceea i semnifica ie este abordat i în art.1 din Legea cu privire la func ia public i statutul func ionarului public [2], care define te serviciul public drept o „activitate de interes public, organizat i desf urat de c tre
o autoritate public ”.
Reprezentând o no iune complex i esen ial a tiin ei administrative, conceptul de servicii publice a suportat modific ri importante de-a lungul timpului,
care l-au f cut s î i piard claritatea ini ial . În doctrina occidental s-au conturat pân în prezent trei defini ii care coexist i care au fost preluate în legisla ia
comunitar i anume defini ia clasic , cea interbelic i actual . Potrivit abord rii clasice, conturat la începutul secolului XX, serviciile publice sunt considerate activit i de interes general prestate numai de o persoan public , ceea ce
eviden iaz faptul c definirea serviciilor publice se face dup natura juridic a
organului care îl presteaz , care trebuie neap rat s fie autoritate public . În contextul controverselor dezvolt rii economice din anii 30 ai sec. XX s-a impus
defini ia interbelic a serviciilor publice care pune accent pe diversitatea i operativitatea serviciilor publice. Conform acestei accep iuni, statul nu poate face
fa tuturor cerin elor publicului, fapt pentru care este nevoit s încredin eze
unele servicii publice c tre sectorul privat. Aceast abordare r mânea deficitar
pentru c nu preciza în ce condi ii activitatea unei persoane private poate fi considerat serviciu public. Dilema în cauz este clarificat în 1964, când André
Laubodere argumenteaz c serviciile publice reprezint activitatea de interes
general, prestat de o persoan privat având prerogativele puterii publice sub
controlul administra iei. Prerogativa puterii publice în prestarea serviciilor publice prestate de sectorul privat a fost abordat de defini ia actual , r spândindu-
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se astfel sintagma “servicii private de interes general”. Actualmente, no iunea
de servicii publice este utilizat pentru a desemna o “activitate de interes general, prestat de un organism, adic de o persoan juridic , autorizat de o autoritate a administra iei publice”, fiind întâlnit inclusiv i sub sintagma de „interes
general”, „interes public” sau „utilitate public ”.
O categorie nou a serviciilor publice o reprezint serviciile publice în format on-line sau electronice. Serviciile publice oferite pe cale electronic , adic
prin utilizarea tehnologiei informa iei i comunica iilor sunt intitulate servicii
publice electronice (e-Servicii). În principiu, aproape oricare (dar nu toate) serviciu public al statului ar putea fi prestat, într-o form oarecare, total sau par ial,
i sub form electronic . Desigur serviciile publice electronice se adaug celor
tradi ionale i care presupun, în general, prezen a fizic a publicului la ghi eul
unei unit i administrative, al unei judec torii sau al unei institu ii medicale,
precum i utilizarea documentelor de hârtie.
Prin e-Serviciu public se subîn elege serviciul furnizat la solicitare de c tre
o autoritate public prin intermediul mijloacelor electronice, contra plat sau
gratis, cet enilor, mediului de afaceri, altor autorit i i institu ii publice, precum i func ionarilor publici, reie ind din func iile i atribu iile prestatorului de
serviciu. În acest caz, autoritatea public presteaz solicitan ilor e-Servicii publice prin intermediul sistemelor informa ionale automatizate proprii, apelând în
caz de necesitate la resurse informa ionale inute în sisteme informa ionale automatizate ale altor autorit i, ce fac parte din cadrul spa iului informa ional unitar
al autorit ilor publice.
Din punctul de vedere al sensului leg turii dintre furnizorul de servicii i
beneficiar, serviciile electronice pot fi împ ite în dou tipuri mari: unidirec ionale i bidirec ionale. Serviciile unidirec ionale sunt acelea prin care furnizorul
serviciilor ofer informa ii c tre beneficiar, fluxul de informa ii curgând numai
de la furnizorul de servicii c tre beneficiar. Accesarea acestor informa ii se face
prin calculatorul personal conectat la Internet, în care navigatorul stabile te letura de telecomunica ii cu site-ul furnizorului de servicii i descarc informaiile dorite, care sunt afi ate pe ecranul calculatorului i pot fi mai apoi tip rite
sau memorate sub form de fi ier. Acestea sunt cele mai r spândite servicii publice electronice, deoarece sunt cel mai u or de realizat. Administra iile tuturor
marilor ora e au un astfel de site, între inut i actualizat periodic de prim rie,
prin care se ofer beneficiarilor cele mai variate informa ii, inclusiv indica ii
prin care beneficiarul este direc ionat spre serviciile de specialitate ale diverselor unit i administrative locale, generale sau de specialitate.
Serviciile bidirec ionale (interactive sau tranzac ionale) sunt acelea în care,
în cursul execut rii serviciului, informa iile curg între furnizor i beneficiar în
ambele sensuri. Într-un astfel de serviciu beneficiarul începe prin a desc rca un
formular electronic care îl invit s introduc o serie de informa ii necesare pen-
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tru realizarea serviciului (între care declararea identit ii urmat de o autentificare apare aproape peste tot), iar beneficiarul, dup ce îl completeaz , îl expediaz electronic înapoi c tre serviciu. Primirea de c tre serviciu a formularului completat ini iaz de regul realizarea serviciului, în cursul c ruia pot avea loc
mai multe interac iuni bidirec ionale între serviciu i beneficiar, inclusiv printr-o
serie de alte formulare care sunt purt toare bidirec ionale de informa ii.
Pe lâng aceste tipuri de servicii exist i servicii electronice auxiliare sau
secundare, care sunt utilizate de c tre serviciile directe în procesul execu iei lor,
între care cele mai importante sunt cele legate de managementul identit ii beneficiarului i de pl ile electronice care se efectueaz în cadrul execu iei unor
servicii directe. Accesul electronic al beneficiarilor la e-Servicii se face în principal prin Internet prin intermediul unui calculator legat la Internet, fie c acesta
e în proprietate (acas sau la sediul societ ii), fie c este unul public, aflat de
exemplu într-o prim rie sau într-o alt autoritate public , i este accesibil gratuit
tuturor (PIAP: Public Internet Access Point, punct de acces public la Internet).
Alte canale de acces la e-Servicii sunt telefonul fix i telefonul mobil, asistentul
digital personal (PDA: Personal Digital Assistant) i televiziunea digital interactiv (iDTV: Interactive Digital TV). Prin telefonul fix se pot accesa de exemplu Centre de Apel (Call Centres) operate de un organism public furnizor a serviciului sau de societ i private aflate în parteneriat public-privat cu statul i care
joac rolul de intermediar între beneficiari i unit ile care ofer serviciul public
electronic. Prin telefonul mobil poate fi accesat Internetul (dac dispune de un
micronavigator i de protocolul de telecomunica ie WAP) sau se pot schimba
mesaje SMS cu serviciul. Asistentul digital personal este un mic calculator de
mân (handheld) care poate avea acces la po ta electronic (email) i facilit i
de telefon mobil (cu WAP), iar televiziunea digital interactiv asigur , pe lâncanalele video/sunet/text, i o leg tur c tre un server furnizor de servicii [3,
p.14].
În ceea ce prive te complexitatea modului de realizare a serviciilor electronice, se pot distinge patru modele de organizare i de interconectare a birourilor
în care se desf oar procedurile care materializeaz serviciul ce satisface direct
beneficiarul ce l-a apelat. Dup cum beneficiarul vede unul sau mai multe servicii (2 cazuri), iar realizarea serviciului se face în unul sau mai multe birouri (2
cazuri), se pot distinge patru modele: Modelul A – un serviciu i un birou, Modelul B – mai multe servicii i un birou, Modelul C – un serviciu i mai multe
birouri i Modelul D – mai multe servicii i mai multe birouri. În cazul, de exemplu, al unei cereri de pa aport nou suntem în fa a unui Model C de organizare,
întrucât este vorba de un singur serviciu care se realizeaz în dou birouri (cererea e adresat unei unit i teritoriale, care face verific ri, dup care o transmite
unei unit i centrale na ionale, care o finalizeaz , i trimite pa aportul nou la
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unitatea teritorial pentru a fi predat, dup autentificare, beneficiarului) [4,
p.12].
Serviciile publice electronice vor coexista probabil mult vreme cu serviciile publice tradi ionale care presupun prezen a persoanelor la un ghi eu (chiar
dac în spatele acestui ghi eu se afl un birou în care procedurile interne specifice sunt informatizate), iar schimbul informa iilor între persoane i ghi eu se
face prin hârtii i scris de mân . Aceast coexisten a serviciilor publice tradi ionale cu cele electronice este o necesitate care rezult dintr-o cerin fundamental a democra iei i anume cea ca to i cet enii s aib acces la serviciile publice, inclusiv cei care nu dispun de mijloacele electronice de acces la ghi eul electronic.
Necesar este de men ionat c nu orice activitate întreprins pentru satisfacerea unor necesit i ale popula iei reprezint o activitate de prestare a serviciilor
publice, inclusiv a celor electronice, ci numai acele activit i ce sunt necesare
pentru satisfacerea unor nevoi sociale apreciate de puterea public ca fiind de
interes public. Atâta timp cât nu exist o minim de reglementare legal nu suntem în prezen a unui interes public i autorit ile publice constitu ionale nu au
nici o r spundere juridic . Astfel, pentru ca o activitate de interes public s fie
considerat un serviciu public, cu atât mai mult un serviciu publice electronic,
este necesar ca acestea s fie reglementate din punct de vedere legislativ. Pentru realizarea intereselor generale statul reglementeaz prin legea crearea i activitatea serviciilor publice prestate de administra ia public central , iar la nivel
local, acest interes este stabilit atât prin acte legislative, cât i prin acte administrative emise de autorit ile publice [5, p.65].
Potrivit Programului de reformare a serviciilor publice din Republica Moldova pentru anii 2012-2015 [6], una din ac iunile care deriv din priorit ile Guvernului în domeniul reformei administra iei publice centrale, stipulat în Planul
de ac iuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 i aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 289 din 07.05.2012 [7], este “Modernizarea serviciilor publice”; aciune ce implic : efectuarea unei analize a serviciilor publice prestate de autoriile administrative centrale; elaborarea i implementarea unui program de reformare complex a serviciilor publice; introducerea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice i a sistemului de indicatori de evaluare a calit ii
lor; crearea Registrului de stat al serviciilor publice; elaborarea unei metodologii transparente i echitabile privind stabilirea tarifelor serviciilor publice, precum i asigurarea accesului cet enilor la informa ia public , reducerea birocraiei i a costurilor administrative prin aplicarea instrumentelor de e-Guvernare,
inclusiv prin elaborarea i modernizarea paginilor web ale autorit ilor administra iei publice centrale i locale, i prin informatizarea serviciilor publice [8].
Men ion m c din num rul total de 580 de servicii existente în Republica Mol-
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dova, doar 40 se conformeaz cerin elor Programului, iar anual urmeaz a fi rezute peste 120 de servicii publice (date valabile pentru 2013).
Pentru multe din serviciile care trebuie eficientizate în Republica Moldova
recomandarea principal este utilizarea mai activ a resurselor TIC (Tehnologii
Informa ionale de Comunicare). În acest sens, tehnologia informa iei i a comunica iilor poate avea un rol deosebit de important, producând o serie de beneficii
pentru cet eni, ca sporirea calit ii serviciilor publice, eliminarea unor bariere
fizice, cât i cre terea transparen ei institu iilor publice. Mai trebuie îns inut
cont de faptul c implementarea acestor tehnologii în prestarea serviciilor reprezint este un proces dificil, de durat i, în unele cazuri, cu greu acceptat de personalul institu iilor guvernamentale. Din acest punct de vedere, este necesar o
serie de modific ri de organizare structural i procesual , eliminarea proceselor
birocratice, asigurarea interoperabilit ii i accesibilit ii informa iilor pentru toate nivelurile administra iei publice, precum i formarea unei culturi institu ionale. Nu trebuie neglijate nici costurile de implementare, de regul , foarte ridicate, îndeosebi atunci când se pune problema integr rii unor servicii electronice
dezvoltate la nivel local, în cadrul unei re ele regionale sau na ionale.
Sectorul serviciilor publice, cel care satisface în mod continuu un interes
public, se confrunt cu o serie de noi provoc ri rezultate din modific ri ale factorilor economici i sociali, necesitatea schimb rii institu ionale i impactul
puternic al noilor tehnologii. Totodat , efectul factorilor de mai sus este
amplificat i de faptul c sectorul serviciilor publice are un rol esen ial în
asigurarea dezvolt rii durabile, mai ales în contextul obiectivelor politice,
economice i sociale. În condi iile în care tehnologizarea prest rii serviciilor
publice este un proces ce va eficientiza i amplifica tempoul de realizare a
serviciilor, precum i va influen a solu ionarea unor probleme complementare
(ca prevenirea i combaterea corup iei, de exemplu), se prezint absolut
necesar implementarea practicilor de prestare electronic a serviciilor publice.
Cu siguran , serviciile publice prestate prin tehnologii informa ionale nu
reprezint un panaceu, ele provocând i anumite probleme sau un anumit
disconfort (în special, anumitor categorii de func ionari publici), îns experien a
interna ional , precum i practicile din Republica Moldova demonstreaz cu
prisosin c aceast modalitate trebuie valorificat într-un mod cât mai
insistent.
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Party competition is an important element of representative democracy. Also, quality of relations between parties is an important indicator in clarifying
the problem on the degree of democratization of society. In this article are considered the main dimensions of party competition, dimensions that have enormous significance for understanding political processes in Republic of Moldova. Political parties are the main mediators between citizens and government.
Party competition research is at the same time a study of the consolidation of
democracy in Moldova.
Our research remarks the importance of a number of factors to understand
the nature of the party’s competition. These factors related to the nature of relations between parties and voters, the election platforms of political and ideological structuring of party competition, the level of compliance with programmatic goals voter preferences and the effectiveness of political transformation in
public policy programs.
Party system in Moldova is not yet completely democratic, but the parties’
pluralism is a natural and irreversible option for our society. Conclusions article talking about the fact that during the post-communist transformation, Moldavians parties have become core to the political process in society much earlier than the same thing happened in Ukraine and the Russian Federation, for
example.
Cuvinte cheie: partide politice, competi ia partidelor, transform ri postcomuniste, rela ii programatice, rela ii clientelare, tip carismatic de rela ii, strategii de construc ie partinic , mo tenire comunist .
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Competi ia de partid este un element cheie al democra iei reprezentative. În
acela i timp, calitatea rela iilor dintre partide este un indice important în clarificarea problemei cu privire la gradul de democratizare a societ ii. În prezentul
articol sunt examinate principalele dimensiuni ale concuren ei partidelor, dimensiuni care au o importan imperioas pentru în elegerea proceselor politice din
Republica Moldova. Cercetarea concuren ei de partid este, în acela i timp, o cercetare a procesului de consolidare a democra iei în Republica Moldova [1]. În
teoria democra iei este subliniat rolul important pe care îl joac partidele în practicile de articulare i agregare a intereselor, precum i în cele de luare a deciziilor colective într-o democra ie reprezentativ . Partidele politice sunt principalii
mijlocitori între cet eni i guvern, i ac ioneaz în aceast calitate într-un ir de
sfere institu ionale de luare a deciziilor în cadrul unui stat democratic.
Caracterul procedurilor i al practicilor folosite de c tre partide în decursul
acestei intermedieri ne indic asupra calit ii democra iei în sistemul politic respectiv. Conceptualizarea i estimarea performan ei democra iei, în general, i
definirea criteriilor de consolidare a democra iei, în particular, reprezint una
din principalele probleme pe care încearc s o rezolve politologii. Caracterul
controversat al criteriilor i aprecierilor calit ii democra iei este reflectat în vasta literatur de specialitate dedicat acestui subiect [2].
Urmând o anumit tradi ie a cercet rii transform rilor politice postcomuniste, în articolul de fa ne-am concentrat aten ia asupra calit ilor procedurale ale
procesului politic i am examinat comportamentul unui tip de actori politici în
sistemele politice democratice – a partidelor politice – pentru a încerca s în elegem mai bine actualele practici de reprezentare i intermediere a intereselor. Pentru a fi în stare s i stabileasc rela iile cu aleg torii i pentru a avea succes
într-un mediu de concuren , partidele trebuie s depun eforturi în vederea crerii structurilor organizatorice i a amplific rii poten ialului lor organizatoric.
Cercet rile anterioare în aceast materie au subliniat importan a unui ir de factori pentru a în elege natura comportamentului partidelor politice în cadrul concuren ei interpartinice. Ace ti factori in de caracterul rela iilor între partide i
electorat, de alegerea problemelor politice i a platformelor ideologice pentru
structurarea concuren ei partinice, de nivelul de corespundere a scopurilor programatice cu preferin ele aleg torilor, precum i de eficien a transform rii programelor politice în politici publice [3].
O prim problem analizat se refer la – caracterul rela iilor dintre partide
i aleg tori în noile democra ii. Concurând între ele pentru a atrage i men ine
simpatia electoratului, partidele politice se confrunt cu necesitatea form rii
unor rela ii stabile i de durat (mecanisme de interac iune) cu aleg torii. În literatura de specialitate, deseori, pot fi întâlnite trei tipuri de rela ii „ideale” între
partide i aleg tori.
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În primul rând, este vorba despre tipul programatic sau ideologic al rela iilor se bazeaz pe strategia partidului de a formula în baza programului s u a
unui set de idei i mesaje coerente i a le aduce la cuno tin a aleg torului. Aceste mesaje urmeaz s con in promisiuni de a le asigura aleg torilor un ansamblu de bunuri sociale garantate. Tipul respectiv de rela ii se bazeaz pe leg turi
indirecte între un partid i aleg tori i are un caracter „universalist”: aleg torii
se bucur de beneficiile politicii partidului, indiferent dac l-au sus inut sau nu
în alegeri. De exemplu, dac partidul a ob inut reducerea impozitelor sau îmbuirea infrastructurii în transport, de rezultatele implement rii politicilor partidului se vor bucura to i aleg torii, indiferent dac ace tia au votat sau nu pentru partidul respectiv.
În al doilea rând – tipul clientelar al rela iilor este bazat pe leg turile directe
între partide i aleg tori i este discriminatoriu dup natura sa. Rela ia partidului
cu aleg torii se constituie prin asigurarea nominativ cu anumite bunuri (de obicei, beneficii materiale tangibile) a unor grupuri concrete în schimbul sus inerii
lor. Aceast sus inere poate avea diferite forme: acordarea votului în cadrul alegerilor, finan area anumitor cheltuieli ale partidului etc. În cazul tipului clientelar al rela iilor, partidele r spl tesc astfel de sus ineri prin implementarea unei
politici orientate spre satisfacerea intereselor grupurilor concrete de sus in tori,
i nu intereselor societ ii în ansamblu. Grupurile de aleg tori i grupurile de interese care nu au sus inut partidul sunt excluse din rândul pretenden ilor la beneficiile politicii date.
În al treilea – tipul carismatic al rela iilor presupune existen a unui lider
(sau a unui grup mic de lideri) capabil s i asigure sprijinul aleg torilor datorit
abilit ilor personale i puterii de persuasiune. Partidele care se bazeaz pe acest
tip de rela ii se concentreaz mai curând asupra cultiv rii popularit ii liderului,
decât asupra investi iilor în capacit ile programatice i organizatorice. Îns cu
trecerea timpului i rutiniz rii comportamentului partidului, partidele de tip carismatic sunt nevoite, de regul , s i îndrepte eforturile spre dezvoltarea mecanismelor alternative de rela ii cu aleg torii [4].
În practica politic , partidele tind s combine diferite tipuri de strategii în
construc ia rela iilor lor cu aleg torii. Îndeosebi, sunt frecvente încerc rile de a
combina rela iile de tip ideologic cu cele de tip clientelar. Nici un partid nu- i
poate permite s ignore necesitatea de a canaliza eforturile în vederea formul rii
i propag rii unor principii ideologice generale i a pozi iilor programatice. De
asemenea, partidelor care au câ tigat puterea le vine greu s nu dea curs tenta iei
acorde, de exemplu, înlesniri unor agen i economici simpatizan i ori s finaneze construc ia unor noi obiective de stat în circumscrip ia electoral în care cota de sus inere a partidului respectiv este deosebit de înalt .
Exist deosebiri atât între partide în cadrul unui sistem de partide, cât i între sistemele de partide, în totalitatea lor, în ceea ce prive te tipul de rela ii par-
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tid-aleg tor. Din punctul de vedere al teoriei normativiste, este preferabil tipul
programatic. Rezultatele procesului politic bazat pe o concuren programatic
sau ideologic sunt superioare fa de rezultatele ob inute de procesul politic bazat pe celelalte tipuri de rela ii: clientelar sau carismatic. Concuren a bazat pe
programe duce la depersonalizarea politicii, genereaz o eficien sporit în producerea binelui comun, un sistem de redistribuire a veniturilor mai echitabil,
precum i alte rezultate asociate, de obicei, cu procesul democratic.
De i cercet torii preocupa i de studiul democra iilor occidentale presupun,
de regul , o predominare a tipului programatic de rela ii în sistemele politice
analizate de ei, în literatura de specialitate, în repetate rânduri, a fost subliniat
necesitatea unei aprecieri critice a acestei supozi ii atunci când sunt analizate
strategiile individuale de partid chiar i în ri cu o democra ie mai consolidat
[4]. Informa iile despre concuren a partidelor în statele cu o democra ie mai puin consolidat i cu o economie de tranzi ie indic asupra unei variet i i mai
mari a metodelor folosite de partide pentru construirea rela iilor lor cu aleg torii
[5].
Dac mecanismul programatic al rela iei partid-aleg tor joac un rol esen ial în organizarea procesului politic, o alt chestiune important pentru cercet tor
o reprezint – esen a deosebirilor dintre programe în sistemul de partide respectiv. Capacitatea unei determin ri sigure a pozi iilor partidelor i a preferin elor
lor în anumite probleme politice reprezint o sarcin extrem de important ce
st în fa a cercet torilor care studiaz problemele reprezent rii politice i cele
privind concuren a partinic . Aprecierile fundamentate (bazate pe o cunoa tere
real i sigur a situa iei) ale pozi iilor i preferin elor partidelor con in informaii pre ioase despre semnifica ia diferitelor probleme ale vie ii politice, cât i caracterul i gradul deosebirilor dintre partide în diverse subiecte de program.
O apreciere fundamentat a pozi iilor partidelor i a preferin elor acestora
mai este important , de asemenea, pentru solu ionarea multiplelor probleme privind natura influen ei sistemului de partide asupra diferitelor aspecte ale procesului politic (aceste chestiuni, îns , nu constituie obiectul prezentului studiu),
cum ar fi: corespunderea preferin elor politice ale aleg torilor cu comportamentul partidelor; testarea diverselor modele de formare a coali iilor de guvern mânt; analiza func ionalit ii diferitelor guverne. Necesitatea de a avea ni te aprecieri adecvate ale pozi iilor partidelor justific interesul sporit pentru diferite
metode i tehnologii utilizate la evaluarea pozi iilor partidelor [6].
O trecere în revist a literaturii cu privire la problematica dat scoate în eviden faptul c comunitatea academic nu mai trateaz demult pozi iile partidelor într-un mod simplist (reduc ionist), ca de exemplu, din punctul de vedere al
apartenen ei lor la o anumit comunitate transna ional de partide (familie de
partide): comunist , socialist , democratic , liberal , cre tin-democrat sau conservatoare. Aceast abordare presupunea c pozi iile partidelor ce apar ineau

64

MOLDOSCOPIE, 2013, nr.3 (LXII)

unei singure comunit i ideologice (ex. familia de partide social-democrate)
erau considerate asem toare (nu se diferen iau). În fine, respectiva abordare
mai crea dificult i i în determinarea pozi iei partidelor care nu f ceau parte
nici dintr-o comunitate partinic tradi ional [7, p.11-30].
În ultimul timp, au fost elaborate o mul ime de metode noi, care înl tur
aceste limite ale abord rilor tradi ionale. Majoritatea dintre aceste metode p streaz modelul orientativ-spa ial al analizei pozi iilor partidelor politice. Deoarece conexiunea se încadreaz în metoda spa ial de modelare a diferen elor de
partid, pozi ionarea partidelor pe abscisa încadrat între coordonatele stângadreapta este intuitiv i simplu de perceput. Metodele de evaluare a pozi iilor
partidelor bazate pe modelele orientativ-spa iale a concuren ei partinice includ:
sondajul opiniei publice i al elitelor, analiza de con inut (content-analiza) a
programelor de partid i a manifestelor, chestionarea exper ilor.
Calitatea procedurilor democratice este influen at , de asemenea – de op iunile partidelor pentru diferite strategii de organizare intern . Indiferent de faptul dac partidele încearc s stabileac rela ii programatice sau clientelare cu
electoratul, ele oricum sunt nevoite s i fortifice capacit ile organizatorice, s
primeasc noi membri, s i înainteze candida ii în alegeri pentru organele legislative sau executive ale puterii de stat, s creeze structuri organizatorice locale
ale partidului i s solu ioneze disputele i litigiile interne. Exist o varietate de
strategii privind solu ionarea problemelor legate de construc ia de partid. Aceste
op iuni, îns , nu sunt nelimitate. Strategiile sunt formate sub influen a unor factori externi, cum ar fi, specificul legisla iei electorale, existen a / lipsa finan rii
bugetare a activit ilor partidelor politice, gradul de acces al partidelor la massmedia etc.
În ceea ce prive te atragerea de noi membri în partid, exist , la modul cel
mai general, dou strategii de baz . Prima presupune desf urarea unei campanii active de recrutare a membrilor i extinderea organiza iilor locale ale partidului cu scopul cre rii unui partid de mas . Cea de a doua strategie nu consider
extinderea numeric drept o prioritate a construc iei de partid, ci presupune dezvoltarea partidului pe baza cre rii unui grup profesionist de cadre de partid (funionari de partid), a c ror sarcin primordial este s faciliteze mobilizarea aletorilor în perioada campaniilor electorale i s coordoneze ac iunile partidului
în organele puterii de stat (legislativ i executiv ).
În timp ce prima variant , care concentreaz aten ia partidului asupra atingerii scopurilor cantitative, poate fi considerat mai dezirabil din punct de vedere normativ, în evolu ia actual a partidelor (atât în democra iile consolidate,
cât i în statele democratice nou formate) se observ o tendin general în formarea partidelor de cadre i a „partidelor-cartel”. Un a a model de partid presupune o diminuare a importan ei membrilor de rând i amplificarea rolului cadrelor profesioniste i a conduc torilor partidului. În contextul occidental european,
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trecerea de la partidele de mas la cele de cadre a fost accelerat de a a factori
precum sporirea cotei mijloacelor bugetare la finan area activit ii partidelor politice i intensificarea rolului mijloacelor de informare în mas în societatea contemporan [8].
În cazul regimurilor postcomuniste în care finan area de stat, mai ales sub
forma unor pl i regulate din bugetul na ional, este un caz rar întâlnit, partidele
politice se afl într-o situa ie mai dificil din punctul de vedere al condi iilor în
care ele sunt nevoite s i desf oare activitatea [9]. În situa iile de acest gen,
partidele, de cele mai multe ori, risc s devin ostaticii unor grupuri de interese
care dispun de resurse financiare de propor ii. Faptul cum reu esc partidele s i
dobândeasc resurse financiare pentru a- i finan a activitatea este un subiect important legat de poten ialul organizatoric al partidelor politice.
Distribuirea atribu iilor privind puterea în interiorul partidelor politice sau
democra ia în interiorul partidului constituie o alt problem important , de care, de obicei, se lovesc actorii politici din partidele politice. Nivelul de centralizare a atribu iilor de adoptare a deciziilor în mâniile liderului de partid, importaa organelor de partid (a organului executiv central sau a frac iunii parlamentare a partidului), precum i rolul i frecven a adun rilor de partid – toate acestea
influen eaz asupra rela iilor partidului cu membrii s i de rând i cu aleg torii.
Transformarea postcomunist a produs rezultate diferite în ceea ce prive te
succesul reformelor democratice în rile fostului bloc comunist. Republicile exsovietice spre deosebire de rile Europei Centrale i de Est, nu au înregistrat
prea multe succese în domeniul realiz rii reformelor politice i economice. În
compara ie cu statele Baltice, celelalte republici ex-sovietice se confrunt în continuare cu dificult i în aplicarea regulilor i normelor democratice în organizarea procesului politic. Majoritatea fostelor republici ne-europene ale URSS, practic, au respins idealurile democratice, elitele lor fiind implicate activ în edificarea regimurilor autoritare.
Ceea ce se întâmpl ast zi în republicile europene ale fostei URSS – a a-numitele state occidentale ale CSI – treze te, de asemenea, îngrijor ri printre adepii dezvolt rii democratice. Federa ia Rus i Ucraina – cele mai mari dou republici din punct de vedere demografic i conform nivelului de dezvoltare economic – ofer rezultate incerte în privin a accept rii i realiz rii principiilor democratice [10]. Ultimele evenimente din aceste ri semnaleaz diferen e crescânde în c ile lor de dezvoltare. În timp ce evenimentele a a-numitei „revolu ii
portocalii” în Ucraina marcau începutul unei noi perioade, pentru care este caracteristic un nivel mai înalt de deschidere i pluralism, evenimentele din ultimii
ani demonstreaz c rezultatele in sfera democratiz rii sunt cu mult sub a tepri. O situa ie mai grav la capitolul democratizare se atest în Rusia, unde în
ultimii ani se atest o reducere grav a posibilit ilor concuren ei politice i particip rii civice. Iar Belarusul, dup accederea la putere a pre edintelui A.Luka-
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enko, a pornit, în mod cert, pe calea dezvolt rii unui regim autoritar personalist, a c rui durat de existen este greu de estimat.
Pe fundalul acestor procese tranzitorii e uate sau nefinalizate, experien a
Republicii Moldova în sfera democra iei merit o apreciere relativ pozitiv [11].
În compara ie cu celelalte ri post-sovietice Moldova a avansat, în primul rând,
potrivit indicelui cantitativ de estimare a progresului în consolidarea democrati: frecven a i modul de rota ie a puterii executive. Moldova este prima dintre
statele vestice ale CSI, în care s-a schimbat de dou ori pre edintele i aceasta a
avut loc prin metode pa nice cu respectarea procedurilor corespunz toare (în
pofida faptului c îns i procedura a fost modificat înaintea alegerilor prezideiale din 2001). Rela iile dintre partidele de la guvernare i cele din opozi ie, în
linii mari, s-au încadrat în limitele „paradigmei democratice” [12]. Rezultatele
cercet rilor academice sunt confirmate de concluziile organiza iilor interna ionale care activeaz în regiunea postsovietic . Dac e s ne ax m pe un indice, în
general, larg utilizat, dar deseori criticat – grada ia libert ilor politice, elaborat
de organiza ia interna ional “Freedom House” – succesele transform rilor democratice în Republica Moldova, începând cu mijlocul anilor '90, au fost mai
semnificative decât în restul statelor postsovietice, cu excep ia statelor Baltice
[13].
Desigur, nu trebuie s supraestim m succesele Republicii Moldova în consolidarea guvern rii democratice. Problemele democra iei în Moldova sunt evidente pentru orice observator atent i savan ii au acordat suficient timp analizei
acestor probleme. Totu i, este necesar de subliniat i de explicat acest succes relativ în transformarea politic a Moldovei. i este important de inut cont c transformarea politic prezint un fenomen conceptual diferit de transformarea
economic , de i ambele sunt legate între ele la multe niveluri (transformarea
economic este un aspect mult mai problematic al transform rii postcomuniste
din Moldova). Faptul c democra ia în Moldova func ioneaz relativ mai bine
decât la vecinii s i din spa iul postsovietic prezint în sine un set de informa ii
importante care merit o analizat detaliat i o explica ie teoretic [14].
În ceea ce prive te explica ia unui asemenea parametru al transform rilor
democratice, cum este caracterul de func ionare a sistemului de partide, trebuie
men ionat c cercet torul nu poate ignora analiza factorilor de natur istoric –
studiul influen ei mo tenirilor precomuniste i comuniste. Natura acestei mo teniri, probabil, exercit o influen fundamental asupra caracterului rela iilor între partide i aleg tori: se vor dezvolta ele în baza abord rii ideologice de program sau de clientel . Nivelul sc zut al dezvolt rii economice i al urbaniz rii favoriza, istoric, dezvoltarea rela iilor patron-client în societate. Ulterior, acest tip
de rela ii a fost transferat i asupra rela iilor în aparatul de stat, mai ales c statul
s-a re inut cu profesionalizarea aparatului birocratic.
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Dincolo de diferen ele din perioada precomunist de dezvoltare, rile din
zona est-european au acumulat experien e diferite i în perioada comunist .
Caracterul regimurilor comuniste se deosebea în func ie de nivelul în care birocra ia de stat se conducea de regulile i normele oficiale, precum i în func ie de
gradul de admisibilitate a pluralismului i activismului civic independent. Îmbinarea diferitelor caracteristici ale mo tenirii precomuniste i comuniste i-au permis lui H.Kitschelt s elaboreze o clasificare a regimurilor comuniste în trei tipuri:
a. comunism autoritar-birocratic (exemplele furnizate de Kitschelt sunt: Republica Ceh i fosta RDG);
b. comunismul concilierii na ionale (Polonia i Ungaria);
c. comunism patrimonial (România i Bulgaria).
Termenul „patrimonial” este utilizat de c tre autor pentru a desemna acel tip
de raporturi sociale care se caracterizeaz prin lipsa unei delimit ri clare între
rela iile oficiale i cele neformale, precum i prin lipsa unei definiri clare în ceea
ce prive te limitele împuternicirilor ale de in torilor puterii. Acest termen este
utilizat în cercet rile antropologice pentru descrierea societ ilor unde s-au p strat reminiscen e ale rela iilor de putere de tip tradi ional (patriarhal). Experien a
comunismului patrimonial, care este specific i Republicii Moldova, faciliteaz
cel mai pu in dezvoltarea partidelor politice programatice sau ideologice.
Aceste tipuri de mo tenire istoric nu reprezint singurul factor care influeeaz posibilitatea apari iei unui sistem de partide structurat programatic. Normele legislative i regulile care reglementeaz func ionarea noilor institu ii democratice pot fi privite ca un factor-cheie ce influen eaz direct configura ia sistemului de partide i caracterul rela iilor reciproce dintre partide i aleg tori. În
acest context, o importan deosebit au dou tipuri de norme: sistemul electoral
i principiul de organizare a puterii executive. În general, sistemul electoral propor ional are tendin a de a depersonaliza procesul politic i de a favoriza cristalizarea partidelor politice ideologice, în timp ce sistemul majoritar, mai ales în
condi iile perioadei de tranzi ie, frâneaz ambele procese. Existen a unei instituii preziden iale cu atribu ii largi consfin ite prin Constitu ie are, de asemenea,
tendin a de a împiedica dezvoltarea sistemului de partide, în timp ce modelul
parlamentar de organizare a puterii executive presupune dependen a guvernului
de parlament i faciliteaz emanciparea relativ rapid a partidelor, îns rcinândule cu responsabilitatea pentru formarea puterii executive i men inerea capaciii ei de func ionare.
Op iunea institu ional , efectuat de elita Republicii Moldova la începutul
perioadei de tranzi ie, a creat premise pentru formarea unor rela ii de tip pragmatic între partide i aleg tori. Atât modul de scrutin, cât i forma puterii executive consacrat în actele constitu ionale, sunt favorabile consolid rii rolului primordial al partidelor în procesul politic i fortific rii aspectului programatic al
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rela iilor partidului cu aleg torii. Partidele de in un control real asupra persoanelor care ajung în parlament, care de in func ii în organele puterii executive i formeaz guvernul, precum i asupra duratei mandatului guvernului. Toate aceste
caracteristici sunt dovad a faptului c , pe parcursul transform rilor postcomuniste, partidele din Republica Moldova au devenit actori principali ai procesului
politic din societate mult mai devreme decât acela i lucru s-a întâmplat în Ucraina sau în Federa ia Rus , de exemplu. În acest fel, în cazul Moldovei, caracteristicile structurale ale mo tenirilor precomuniste i comuniste, i reformele institu ionale postcomuniste dau impulsuri contrarii dezvolt rii sistemului de partide. Bagajul acestor mo teniri (datorit c rora Moldova se plaseaz în grupul rilor cu caracteristici nefavorabile) frâneaz dezvoltarea sistemului de partide de
tip programatic, în timp ce inova iile institu ionale, dimpotriv , o favorizeaz .
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The issues of interlink between the social capital and the democratization of
post-communist societies on the example of Ukraine and Romania are examined
in the given research. The scientific investigation emphasized that people of
both countries confuse assess of the concrete political institution with its representatives while examining the governmental institutions and civil society activities. In the case of Ukraine and Romania it was revealed that direct support
for democracy has been associated with the development of social capital. Positive role of social capital is revealed through its individual components such as
the level of trust in the institutions of civil society and the level of life satisfaction.
Keywords: social capital, social trust, democratization, post-communist societies.
Introducere
În zilele noastre capitalul social a devenit un concept de sorginte sociologi, folosit în economia politic , management, tiin e politice, s tate public i
în toate tiin ele sociale. Teoriile capitalului social se refer la conexiunile din
interiorul re elelor sociale, la rela iile i intersec iile dintre acestea. Teoreticienii
capitalului social au creat un sistem de opera ionalizare a no iunilor de baz , cât
i o metodic de monitorizare a nivelului de dezvoltare a capitalului social în
cadrul societ ilor moderne.
În pofida faptului c în studiile politologice i sociologice rolul pozitiv al
capitalului social în dezvoltarea societ ii este o constant tiin ific , rela ia dintre capitalul social i democratizare în societ ile postsocialiste r mâne un aspect discutabil. În acest context, merit men ionat o serie de studii tiin ifice în
care autorii î i propun s cerceteze mecanismul dependen ei democratiz rii de
nivelul capitalului social. Mecanismul amintit, îns , pare a fi unul contradictoriu. Din aceste considerente, scopul studiului de fa este analiza rolului capitalului social în democratizarea societ ilor postsocialiste. Ca exemplu vom utiliza
societatea româneasc i cea ucrainean , care, nu numai din perspectiv geografic , dar i social-politic , pot fi supuse unei compara ii politologice. Pentru început s clarific m unele nuan e teoretico-metodologice.
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Cadru conceptual
Problema utiliz rii eficiente i rezultative a teoriilor capitalului social în
tiin ele politice moderne este una contradictorie. De foarte multe ori cercet torii se întâlnesc fa în fa cu problema validit ii informa iilor ob inute în urma
studiilor i analizelor politice, cât i cu unele dificult i legate de rela ionarea
corelativ a datelor statistice cu formele practice ale politicii la nivel na ional i
regional. Se observ , de asemenea, c savan ii încearc s lege acest concept sociologic prin esen cu alte procese politice, f
s -l adapteze la condi iile societ ilor de tranzi ie de la o form social la alta [5, p.118].
Sociologul francez Pierre Bourdieu este un autor important al teoriilor capitalului social. În studiul „Formele capitalului”, care a v zut lumina tiparului în
anul 1983, Pierre Bourdieu descrie trei forme ale acestuia, i anume, capitalul
economic, capitalul cultural i cel social. Sociologul francez consider c forma
social a capitalului este „un complex al resurselor reale sau poten iale, care
sunt legate de participarea la o re ea mult-pu in institu ionalizat a rela iilor de
cunoa tere i identificare, cu alte cuvinte, de existen în cadrul grupului” [1,
p.189].
Un alt teoretician al capitalului social, James Coleman, sus ine c anume
aceast resurs determin formarea unei societ i dezvoltate din punct de vedere
economic. Sociologul men ioneaz câ iva indicatori ai nivelului de dezvoltare a
capitalului social, care pot fi utiliza i în studiile comparative: încrederea în semeni, atitudinea fa de nivelul de trai, identificarea social a persoanelor i
schimbarea permanent a personalului în organiza iile social-economice [2]. Sociologul român Bogdan Voicu consider în schimb c no iunea de capital social
apare la James Coleman ca un element integrativ al unei teorii comprehensive a
ac iunii, preluând elemente din cele dou mari orient ri dominante: individul
privit ca fiin condi ionat social, pe de o parte, i ca actor economic ra ional,
condus de principiul maximiz rii utilit ii, pe de alt parte [9].
În studiile politologului american Francis Fukuyama no iunea de capital social se limiteaz la nivelul încrederii interpersonale i institu ionale. Capitalul
social, în interpretarea politologic a lui Francis Fukuyama, se compune din norme formale i informale, care fac posibile ac iunile colective în cadrul grupurilor sociale. Aceast defini ie a fost formulat de savantul american în timpul întâlnirii cu studen ii unei universit i din ora ul Kiev, eveniment descris de publica ia „Deni” (Ziua) în octombrie 2006 [15]. Francis Fukuyama constat c nici
principiile sistemului de pia i nici m car tradi iile nu pot explica eficien a func ion rii institu iilor politice i economice din societate. Un alt factor important este nivelul de încredere a popula iei în institu ii, de care depinde consolidarea societ ii civile. În lucrarea „Încrederea: virtu ile sociale i crearea prosperit ii” (1995), politologul american demonstreaz c încrederea este elemen-
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tul-cheie al capitalului social. Studierea încrederii înseamn con tientizarea principiilor de func ionare a capitalului social, sus ine politologul american.
Spre deosebire de Pierre Bourdieu i James Coleman, care ineau cont în
studiile lor de metodele calitative de cercetare, Robert Putnam, profesor la Universitatea din Harward, a edificat un sistem concret de m surare a capitalului
social. În monografia „Bowling în singur tate” [6], cercet torul utilizeaz un
model al capitalului social care se compune din trei aspecte: normele de reciprocitate, încrederea i re elele sociale. Robert Putnam analizeaz capitalul social
cu ajutorul indicatorilor individuali, i anume, intensitatea i for a rela iilor dintre oameni, participarea la activit ile organiza iilor societ ii civile, activitatea
electoral , psihologia siguran ei sociale, încrederea în vecini i în institu iile sociale.
Problema în discu ie
În opinia cercet torilor americani Kathleen Dowley i Bryan Silver, analiza
informa iilor de statistic din 20 de state din Estul Europei i din fosta URSS a
demonstrat c nu exist o leg tur direct între capitalul social i nivelul de dezvoltare a democra iei [3, p.507]. Statele cu un capital social dezvoltat nu sunt lideri la capitolul democratiz rii. Pe de alt parte, societ ile democratice nu au
înregistrat succese evidente în sfera societ ii civile, încrederii interpersonale i
interesului fa de politic . În baza Studiului Mondial al Valorilor (World Value
Survey – WVS, 1995-1998), politologii americani constat c sus inerea direct
a democra iei ca valoare politic nu este determinat de capitalul social. Adic ,
în pofida teoriei, capitalul social nu influen eaz democra ia. E posibil c rezultatele cercet rii sus amintite au depins de faptul c indicatorii capitalului social
îndeplinesc diferite func ii în diverse contexte sociale.
La prima vedere, concluziile savan ilor americani neag importan a conceptual a teoriilor capitalului social în cadrul analizei proceselor democratice din
fostele state comuniste. K.Dowley i B.Silver au subliniat, de asemenea, c interesul fa de politic este neesen ial în societ ile slab dezvoltate din punct de
vedere al valorilor democratice, iar participarea la ac iunile organiza iilor nonguvernamentale nu determin consolidarea sistemului democratic. Doar încrederea, ca indicator al capitalului social, influen eaz procesele de democratizare
la nivelul individual al societ ii [3, p.508].
Studiul realizat de K.Dowley i B.Silver este criticat de A.Lucatela, care a
ales un context cronologic mai vast al analizei capitalului social i al proceselor
de democratizare. În studiul „Construirea încrederii i capitalul social în Estul
Europei”, politologul subliniaz c participarea civic depinde de nivelul de dezvoltare a capitalului social. Cu cât e mai dezvoltat capitalul social, cu atât e
mai democratic sistemul politic. Comparând rezultatele studiilor WVS-1995 i
WVS-2000, A. Lucatela sus ine c exist dou modele de comportament civic:
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modelul estic i modelul vestic. În baza a trei variabile (educa ia, participarea la
ac iunile organiza iilor nonprofit i încrederea social ), politologul constat c
educa ia este important în modelul vestic, pe când în modelul estic import doar participarea civic . Încrederea în institu ii sociale îndepline te un rol de intermediator politic.
Evolu ia politic din 1995 pân în 2000 a ar tat c în unele state din Estul
Europei modelul estic a fost înlocuit cu cel vestic. În anul 2000 acest proces a
avut loc în Polonia, Slovenia i Bulgaria. În statele amintite competen ele profesionale au început s determine dezvoltarea sectorului asociativ al societ ii civile, completat cu sporirea nivelului de încredere generalizat . Adic , sporirea
nivelului de încredere în institu ii sociale constituie o premis a democratiz rii.
Astfel, încrederea este important în statele postsocialiste din perspectiva democratiz rii. A.Lucatela a mai ad ugat c încrederea i participarea civic sunt dofa ete ale unei monede. Dac într-o societate încrederea este important ca
element al capitalului social, participarea civic î i pierde orice importan . Daîncrederea e unicul element al capitalului social, participarea politic nu va fi
eficient – trebuie s apar un num r critic al peroanelor care au încredere în semenii s i [12].
Pentru a exemplifica argumentele politologului A.Lucatela g sim de cuviins utiliz m ideea de baz a c ii savantului american Robert Putnam – Bowling în singur tate, amintit mai sus [6]. Vrând s demonstreze c nivelul de
dezvoltare a capitalului social este semnificativ pentru democra ie, Putnam scria
metaforic c uniunea amatorilor de bowling se va forma în acel moment când
to i juc torii nu vor mai înc lca regulile de joc. Pentru a constitui uniunea este
necesar un num r critic al juc torilor de încredere. De aceea, f
o atmosfer a
încrederii, uniunile civice pot s nu îndeplineasc vreo misiune democratic .
Constituirea num rului critic de persoane de încredere necesit timp, mai ales
dac este vorba despre societ i postsocialiste.
Democra ia i capitalul social în Ucraina i România
În România i Ucraina încrederea social a fost mult timp în bu it de regimul comunist cu ajutorul fricii sociale i institu iilor politice artificiale. În aceste condi ii încrederea a fost limitat la leg turile de rudenie, iar încrederea în peroanele din afara familiei era minim . În opinia lui Francis Fukuyama, marxism-leninismul a reprezentat o teorie politic care a avut ca scop s epuizeze
capitalul social. Potrivit teoriei comuniste, partidul i statul au dreptul s deformeze orice rela ii sociale (de parteneriat, prietenie, rudenie etc.) i s le înlocuiasc cu rela ii verticale dintre stat i cet ean [15, p.3].
Sociologul român D.Dragoman subliniaz caracterul idealizat al con tiin ei
politice postcomuniste în societatea român . În cadrul unui sondaj de opinie, ceenii români au apreciat derularea evenimentelor din societatea lor. Situa ia
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din momentul de fa a fost apreciat ca fiind una neutr (3,91 baluri din 10 posibile), pe când via a politic pân în 1989 nu a fost apreciat negativ (3,23 baluri) [4, p.64]. D.Dragoman se str duie te s afle dac capitalul social influen eaz cu adev rat procesul de democratizare al României i dac teoria capitalului
social explic succesele democratice cu mult mai eficient, decât teoriile determinismului economic, culturii politice i al capitalului uman. Pe baza analizei
datelor empirice savantul constat c rela ia capital social-democra ie este una
contradictorie în România. În situa ia când teoriile clasice ale democra iei nu formeaz o imagine unic a proceselor politice din Estul Europei, teoriile capitalului social completeaz aceast imagine, dar nu o explic definitiv [4, p.64].
În ce mod capitalul social influen eaz eficien a proceselor de democratizare din Ucraina i România? Se aseam
exemplul din studiul de fa cu socieile democratice din cadrul Uniunii Europene?
Unele studii politologice aparte arat c societatea româneasc apreciaz
pozitiv democra ia ca regim politic. În anul 2005 circa 95 la sut din responden i apreciau pozitiv democra ia ca model politic, în compara ie cu 75 la sut
în 1999 [7, p.45]. Dup c derea regimului comunist, în fiecare an, încrederea
societ ii române ti în democra ie se consolideaz . Este oare determinat acest
fapt de în elegerea gre it de c tre popula ie a no iunii de democra ie sau de dominarea în con tiin a societ ii a ideii despre democra ie ca un regim politic ideal, i nu ca un regim real-func ional în România?
Claudiu Tufi noteaz c cet enii români, spre deosebire de clasicii teoriei
democratice, includ în no iunea de democra ie o sumedenie de fenomene sociale. 80 la sut din cet enii români consider c democra ia include o dezvoltare
economic stabil , un nivel redus al omajului, impozite mari pentru cei boga i,
ajutor social acordat s racilor i pedepse dure pentru grupuri criminale [7, p.51].
Astfel, în pofida atitudinilor pozitive fa de regimul democratic, no iunea de
democra ie nu este în eleas corect de popula ie. În aprecierile sale, cet enii recunosc leg tura strâns între democra ie i dezvoltare economic . Aceasta înseamn c popula ia este în a teptarea unor schimb ri pozitive în urma proceselor
de democratizare. Pe de alt parte, în situa ia apari iei unor probleme în sectorul
economic, nivelul de sus inere a democra iei poate s scad considerabil, fiindc
societatea nu face diferen între modelul de dezvoltare politic i o serie de factori economici.
Indicii sus inerii guvern rii democratice în Ucraina sunt o m rturie a unei
tendin e specifice. Politologul ucrainean Volodymyr Fesenko semnaleaz faptul
dup desf urarea alegerilor, în Ucraina se consolideaz faza tradi ional a
decep ion rii sociale. Schimbarea puterii nu provoac o îmbun ire substan iaa calit ii vie ii. Majoritatea cet enilor consider democra ia fiind un regim
politic ideal. Cel mai critic democra ia era apreciat în 2009. Potrivit Funda iei
Ini iativelor Democratice i Centrului de Studii „Razumkov”, în 2009 doar 36,6
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la sut din responden i considerau democra ia cea mai eficient i acceptabil
form de guvern mânt pentru Ucraina. 30 la sut din cet eni erau adep ii autoritarismului, iar 17 la sut – erau indiferen i fa de democra ie [14].
Rezultatele sondajului sociologic organizat de compania ucrainean „Research&Branding Group” împreun cu Fondul Ucrainean „Opinia public ” (Lviv)
i compania DIAC (Done k) arat c diferen ele regionale în sfera sus inerii democra iei în Ucraina sunt evidente. Compara ia atitudinii locuitorilor a trei ora e
mari din Ucraina fa de dezvoltarea democratic arat c majoritatea locuitorilor ora ului Lviv din vestul Ucrainei (57 la sut ) sus in c democra ia se afl în
procesul de constituire, locuitorii Kirovogradului din centrul rii (50 la sut )
sunt de p rere c Ucraina este un stat democratic, pe când opinia locuitorilor
ora ului Done k din est s-a ar tat a fi divizat : 38 la sut consider c Ucraina
nu este un stat democratic, iar 37 la sut sus in c democra ia se afl în procesul
de constituire [13]. Merit men ionat faptul c circa 7-9 la sut din responden i
din toate ora ele sunt de p rere c democra ia în Ucraina este una func ional .
Acest procentaj reprezint , de fapt, nivelul optimismului social, care se refer la
democra ie i la valori de sorginte democratic .
Astfel, în societatea ucrainean pot fi observate diferen e evidente la nivel
regional în sfera atitudinii fa de democra ie. De remarcat c în Ucraina i România capitalul social este distribuit eterogen la nivel regional. Regiunile vestice ale ambelor state sunt regiuni cu un nivel înalt al încrederii în organele puterii de stat i cu un nivel dezvoltat al sectorului nonprofit. În regiunile estice este
prezent o cultur a rela iilor interpersonale, f
s fie interp truns de o re ea
dezvoltat a societ ii civile. Deci, luând în considerare sondajele sociologice,
concluzia noastr const în faptul c capitalul social determin procesul de consolidare a valorilor democratice, îns la nivel regional.
Legitatea sus amintit poate fi explicat cu ajutorul factorului istoric. Compararea orient rilor sociale ale cet enilor Ucrainei fa de URSS i Ucraina independent arat c 50 la sut din locuitorii ora ului Done k sus in c puterea
sovietic a realizat mai multe lucruri bune, decât autorit ile ucrainene. Locuitorii Done kului sunt domina i de o imagine pozitiv a trecutului sovietic. Spre
deosebire de popula ia din est, locuitorii ora ului Lviv din vestul Ucrainei sus in
autorit ile ucrainene sunt mai eficiente, în compara ie cu regimul comunist
[11].
Confirmând juste ea afirma iilor f cute de A.Lucatela privind necesitatea
alegerii de c tre popula ie a modelului vestic al comportamentului politic, putem ad uga c legitatea amintit este valabil i în societatea ucrainean . Difereele regionale în cadrul societ ii ucrainene i celei române ti în sectorul valorilor democratice i dezvolt rii capitalului social pot fi explicate cu ajutorul noiunii de „ochelari etnici”. K.Dowley i B.Silver, despre care am mai amintit în
studiul de fa , sus in c reprezentan ii minorit ilor na ionale din cadrul socie-
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ilor postsocialiste se arat a fi cei mai sceptici fa de institu iile democratice
nou-create, demonstrând un nivel redus de încredere în sistemul de drept. În afade aceasta, minorit ile na ionale uneori nu au atitudini patriotice, ele apreciasitua ia social-politic prin a a numi ii „ochelari etnici” [3, p.520].
Din aceste considerente metodologice, putem presupune c în regiunile estice i sudice ale Ucrainei nivelul redus al încrederii în institu iile de stat poate fi
explicat prin prezen a a unor grupuri minoritare, în special constituit din ru i.
K.Dowley i B.Silver scriau despre minoritatea rus c în majoritatea statelor
postsovietice etnicii ru i nu au încredere în institu ii democratice, nu sunt satiscu i de activitatea guvernului i nu sus in democra ia ca model politic. Acela i
lucru se refer i la ru i ca na iune de baz în Rusia [3, p.520]. Aceast constatare, îns , o consider m o ipotez care trebuie verificat pe cale tiin ific în cadrul viitoarelor studii.
Cu scopul de a verifica veridicitatea ipotezei politologilor americani trebuie
analiz m diferen ele între regiunile ucrainene la capitolul „patriotism”. În conformitate cu rezultatele sondajului sociologic organizat de compania „Research
&Branding Group”, în timpul deplas rii de la vest spre est, num rul cet enilor
care se consider patrio i scade semnificativ. Dac 84 la sut din locuitorii oraului Lviv sus in c se consider patrio i, atunci indicele respectiv în Done k este de 53 la sut . Nu se consider patrio i 39 la sut din locuitorii ora ului Done k
i doar 9 la sut din locuitorii ora ului Lviv. În acest context, centrul Ucrainei
ocup o pozi ie neutr (63% din locuitorii ora ului Kirovograd se consider patrio i) [13]. Astfel, corela ia pozitiv dintre nivelul patriotismului, sus inerea democra iei i nivelul de dezvoltare a capitalului social la nivel regional poate fi
explicat cu ajutorul factorului etnic.
Dac utilizarea mecanismului teoretic numit „ochelarii etnici” explic diferen ele dintre regiunile ucrainene la capitolele „capital social” i „democra ie”,
atunci acest instrumentar politologic nu numai c nu explic situa ia similar
din România, dar complic i mai mult imaginea tiin ific . Spre deosebire de
Ucraina, minorit ile etnice (în special maghiarii), locuiesc în vestul României,
care poate fi caracterizat cu un nivel înalt al dezvolt rii capitalului social. De
aceea, factorul etnic nu poate fi numit drept determinant al dezvolt rii capitalului social i sus inerii democra iei în societ ile postsovietice. Acest factor trebuie analizat în contextul unor procese social-politice ample. În opinia lui Oleksandr Demkiv, în societ ile de tranzi ie aten ia cercet torului trebuie s fie îndreptat spre factorii etnici, confesionali i lingvistici care influen eaz capitalul
social. Din aceast perspectiv , analiza complex a capitalului social nu poate
înconjura contextul istoric i particularit ile moderniz rii societ ilor respective
[10, p.113].
În afar de nivelul de sus inere a democra iei la nivel regional, trebuie analizat i democra ia ca valoare social la nivel na ional. Pentru a compara societa-

MOLDOSCOPIE, 2013, nr.3 (LXII)

77

tea romanesc cu cea ucrainean utiliz m datele Studiului Mondial al Valorilor
(WVS, 2005-2006), care se desf oar sistematic în majoritatea statelor lumii pe
baza unei metodici comune de efectuare a m sur rilor sociologice. Potrivit sondajului, doar 30,2 la sut din cet enii ucraineni consider c sistemul politic al
Ucrainei este democratic. În societatea româneasc indicele respectiv este mai
îmbucur tor – 47,2 la sut din responden i declar c democra ia st la baza vieii politice din statul lor [8]. Cu alte cuvinte cet enii români apreciaz cu anumit optimism via a politic sin statul lor, în compara ie cu cet enii ucraineni.
Tabel 1. Nivelul de încredere în institu ii sociale i politice
UE, %
Ucraina, %
România, %
Parlament
34
5
9
Guvern
32
6
13
Justi ie
48
17,5
28
Partide politice
16
2,4
11
Biseric
25-90
67
81
ONG
52
3,7
21
Încredere generalizat
36
28,4
30
World Value Survey ar cât de important pentru cet eni este democra ia.
Pentru 37,5 la sut din cet enii Ucrainei democra ia ca valoare politic este important . În România mai mult de jum tate din popula ie (51,5%) sus ine c democra ia este important în via a societ ii. Deci, optimismul social este determinat de aprecierea pozitiv a democra iei ca valoare. În România, democra ia
nu numai c este acceptat declarativ ca form de guvern mânt, dar i ca valoare social , ceea ce este foarte important pentru o societatea postsocialist . În
acest context, revenim la întrebarea ini ial : sunt oare determinate diferen ele
între societatea ucrainean i cea româneasc privind aprecierea eficien ei proceselor democratice de nivelul dezvolt rii capitalului social? Merit men ionat
faptul c din punct de vedere al teoriilor capitalului social ambele societ i sunt
foarte asem toare, dar sunt evidente unele diferen e la nivelul încrederii în partide politice, sistemul judiciar i încrederii în semeni.
Concluzii
Dac indicii particip rii membrilor ambelor societ i în cadrul re elelor sociale i organiza iilor nonguvernamentale sunt asem toare, iar diferen ele regionale la capitolul distribuirii capitalului social sunt neesen iale (este vorba despre diferen ele socioculturale dintre est i vest), atunci doar unele componente
aparte ale capitalului social influen eaz procesele de democratizare din Ucraina
i România. Este vorba despre nivelul de încredere a cet enilor în design-ul institu ional al societ ii civile (ONG, partide politice), cât i despre încredere în
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semeni. Aceste aspecte ale capitalului social fac posibil mobilizarea eficient a
resurselor societ ii civile pentru realizarea unor scopuri politice. Adic , leg tura dintre capitalul social i democra ie poate fi explicat cu ajutorul eficien ei /
ineficien ei func ion rii sistemului institu ional al societ ii civile. Trebuie luat
în considerare i factorul psihologic. Bun starea i nivelul de trai sunt în ochii
popula iei ambelor state fa ete reale ale democratiz rii, ceea ce înseamn c noiunea de democra ie este în eleas incorect de societ ile respective. Cet enii
români i ucraineni apreciaz activitatea institu iilor puterii de stat i reprezentailor sectorului nonprofit pe baza eficien ei lor, f
s fac diferen între funionarea institu iei i func ionarea reprezentantului ei. Aceste particularit i sociale reprezint o barier serioas în calea democratiz rii societ ilor studiate.
Astfel, capitalul social influen eaz procesele de democratizare a societ ilor postsocialiste. Exemplul României i al Ucrainei arat c sus inerea direct a democra iei este influen at de nivelul capitalului social. Mecanismul corel rii
amintite se refer la nivelul regional, i nu la cel na ional.
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RELA IILE PUBLICE ÎNTRE MODELUL CORPORATIST
I MODELUL POLITIC
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This paper provides a perspective for the analysis of two essential public relations models: corporate and political. Because public relations in its modern
form originated in the USA, the developmental history is discussed with reference to America. Societal conditions surrounding the 19th-century American Industrial Revolution paved the way for two dominant models of public relations
practice: corporate and political. Industrialization altered the structure of society and gave rise to conditions requiring public relations expertise. As a result,
public relations became a specialized function broadly accepted in major corporations in order to counter hostility by courting public support. Success in
managing the image and corporate identity was noted rather quickly by politicians, who introduced the techniques and methods of corporate public relations
in governmental activities and political campaigns.
Rela iile Publice au devenit, în ultimii ani, subiectul marilor dezbateri ale
societ ii contemporane. Cu toate acestea, termenul este, deseori, obiectul unor
neîn elegeri, în special, datorit faptului c „rela iile publice” – ca func ie i concept – se g sesc înc într-o stare fluid , care nu a permis o definire satisf toare. În acest sens, John Marston, un recunoscut specialist în domeniu, men iona,
cu referin la contextul american, c oamenii de Rela ii Publice sunt o breasl
care num aproximativ 100.000 de membri i care au în comun aceea i profesie, dar i blestemul de a nu fi în stare ca m car doi dintre ei s cad de acord
asupra a ceea ce este de fapt aceast profesie [1, .6]. Un punct de vedere similar a fost exprimat i de c tre reputatul autor american Rex Harlow, într-un articol publicat în revista Public Opinion Quarterly, în care afirma c ”toat lumea
vorbe te despre Rela ii Publice, dar se pare c foarte pu ini cunosc semnifica ia
acestui termen” [2, .6]. Dup câteva decenii de când a fost pronun at , aceast
afirma ie este înc de actualitate, mai cu seam , fiind aplicat realit ilor
Republicii Moldova.
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Rela iile Publice circumscriu un domeniu în care sunt integrate numeroase
tipuri de activit i, unele specifice, altele comune cu alte domenii. Din aceast
cauz , Rela iile Publice sunt adesea confundate fie cu publicitatea, marketingul,
lobby-ul, afacerile publice, fund-raising etc., fie cu ac iuni precum cele de propagand , manipulare, promovare a unor interese etc.
Sursa acestor confuzii este multipl , dac ne raport m la cadrul general. Pe
de o parte, este vorba despre o dinamic intern a domeniului, respectiv un proces firesc de maturizare i consolidare, care conduce inevitabil la o dinamic semantic . Pe de alt parte, Rela iile Publice au evoluat al turi de alte domenii din
sfera tiin elor sociale, f
s se poat identifica întotdeauna spa iul de frontier
care le delimiteaz . La aceste elemente se poate ad uga i diversitatea de ac iune a Rela iilor Publice, cât i modul în care speciali tii în eleg s defineasc
Rela iile Publice.
Pe de alt parte, dac ne raport m la cadrul concret al domeniului, a a cum
a ap rut i s-a dezvoltat acesta în Republica Moldova, trebuie subliniat c asemenea confuzii se datoreaz în primul rând, nout ii acestui domeniu de
activitate, în care diferitele practici nu s-au conturat suficient i în al doilea
rând, dificult ilor semantice create de utilizarea acestor termeni în contexte i
cu accep ii înc foarte diferite: dublete precum reclam – publicitate, Rela ii
Publice – rela ii cu publicul, publicitate – promo iune etc., creeaz dileme
suplimentare sub aspect conceptual.
În esen a lor, Rela iile Publice sunt un produs american, care, sub presiunea
globaliz rii, manifestat tot mai puternic începând cu a doua jum tate a secolului XX, a fost importat masiv de c tre alte ri ale lumii. Dezvoltarea acestui fenomen comunica ional, mai cu seam , în context american, este legat de apariia marilor trusturi industriale în ultimele dou decenii ale secolului al XIX-lea
i în primii ani ai secolului XX. Este vorba despre o perioad important în dezvoltarea Statelor Unite ale Americii în calitate de centru al capitalismului în ascensiune, odat cu explozia f
precedent a industriei, a c ilor ferate i a domeniului utilit ilor publice.
Un num r mare de studii privind Rela iile Publice, realizate mai ales în
Statele Unite, arat c aceast practic poate exista numai în anumite condi ii,
printre care se num , în general, democra ia, libertatea economic , libertatea
presei i libertatea civic . Istoricul Alan R. Raucher atribuie dezvoltarea mai
rapid a Rela iilor Publice în SUA, decât în celelalte ri, atât climatului social,
politic, cultural i economic al na iunii, cât i puterii presei de a vulnerabiliza
toate institu iile politice mari în fa a opiniei publice.
Rela iile Publice au ap rut i s-au dezvoltat de-a lungul timpului în mod neunivoc, în medii diferite. Evolu ia lor a depins de capacitatea celor care le-au
practicat de a în elege lumea în care au activat, dar i de interesul sau înclina ia
acestora c tre o anumit cauz . De la apari ia Rela iilor Publice i pân în
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prezent, a avut loc un proces de permanent repozi ionare a domeniului în
raport cu coordonatele sale ini iale. În timp ce pe tot parcursul secolului al
XIX-lea Rela iile Publice au fost considerate un instrument de influen are a
publicului, în secolul XX, o data cu dezvoltarea mijloacelor moderne de
comunicare i cu cre terea capacit ii de reac ie a diferitelor publicuri,
asist m la o transformare a Rela iilor Publice dintr-un proces de comunicare
unidirec ional i f
reguli, într-un proces bidirec ional, echilibrat, bazat pe
un cod etic i deontologic. Din aceste considerente, în elegerea fenomenului
Rela iilor Publice ine nu numai de interpretarea literal a unei sau altei defini ii,
dar i de în elegerea contextului în care acest fenomen a ap rut i s-a dezvoltat,
aspect care va fi abordat în cele ce urmeaz .
Rela iile Publice reprezint o practic social pe care o putem defini, în societatea de la sfâr itul secolului al XIX-lea, drept un rezultat al condi iilor sociale ale corporatismului occidental (în mod special, în Statele Unite). Ele reprezint o configurare de spa iu social, determinat de diverse forme de participare
public , care dobânde te o structur specific la sfâr itul secolului al XIX-lea,
dar care este semnalat i anterior, în diverse contexte politice i sociale, f
ca aceste manifest ri s poat fi identificate drept Rela ii Publice.
Potrivit notoriului autor american Edward Bernays, Rela iile Publice au fost
dintotdeauna legate de civiliza ia uman . Cele trei elemente fundamentale ale
Rela iilor Publice, în opinia lui Bernays, sunt, practic, la fel de vechi ca i societatea uman : informarea indivizilor, persuadarea lor i crearea de rela ii între
ace tia [3, p.52]. Aceea i idee este împ rt it i de al i autori, care sus in c fenomenul Rela iilor Publice, necunoscut ini ial sub acest nume, dar identificat în
istorie sub forma oric rui efort sus inut, prin care se încerca ob inerea acordului
public pentru anumite idei, fapte sau oameni, a înso it evolu ia oric rei societ i,
plecând de la formele de organizare primare din timpurile antice i pân la formele complexe de organizare a societ ilor moderne [2, p.32].
Cultivarea imaginii personale, a modului în care conduc torii pot deveni
credibili în spa iul public, este cea mai veche manifestare pe care se construiesc
Rela iile Publice. Sunt destule exemple ilustrative în acest sens, între care putem
include: (i) exemplul marilor personalit i ale civiliza iilor antice - sumerienii,
babilonienii, asirienii i per ii, care, pentru a- i promova o imagine de faimo i
regi sau r zboinici, foloseau poeme care vorbeau despre vitejia în lupt i succesele lor politice, sau (ii) Egiptul antic, unde, arta i arhitectura - statui, temple,
morminte - erau adev rate instrumente de comunicare. Grandoarea acestora se
transfera asupra preo ilor, nobililor i scribilor în scopul de a impresiona publicul. Exemplele pot continua cu (iii) pie ele ateniene, considerate centre de dezbatere public în care se discuta despre via a cet ii i politic . Odat cu r spândirea oratoriei, captarea interesului i a bun voin ei publicului a devenit o tehnide discurs tot mai mult speculat de c tre filosofi. De asemenea, cu (iv) înfi-
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in area Congregatio de Propaganda Fide, structur creat de Papa Grigore XV
(1621-1623) cu rolul de a promova interesele Bisericii i (v) succesul
Revolu iei Americane, care, înainte de toate, a fost rodul comunic rii i
particip rii masive a popula iei la mi rile de eliberare, i numai apoi cel al
victoriilor repurtate pe câmpul de lupt . Putem include aici i (vi) formarea
federa iei americane prin adoptarea constitu iei acesteia, ac iune catalogat de
mul i autori drept „cea mai mare oper de Rela ii Publice din toate timpurile”
[2, p.80]. Evident, seria exemplelor poate continua.
Cu toate acestea, abia în ultimele dou decenii ale secolului al XIX-lea i în
primii ani ai secolului XX putem vorbi despre dezvoltarea Rela iilor Publice
profesioniste, mai cu seam , în context american. În acest sens, autorii francezi
Constantin Lougovoy i Denis Huisman, consider c , la cump na dintre secolele al XIX-lea i al XX-lea, în Statele Unite ale Americii se reunesc pentru prima dat patru elemente care, împreun , asigur climatul favorabil apari iei i
dezvolt rii domeniului Rela iilor Publice: (a) existen a unei practici anterioare
în domeniul comunic rii publice, (b) existen a unei prese de mare tiraj, (c) industrializarea, cu consecin ele sale economice i sociale, (d) o tradi ie
politic specific [4, p.73]. Dintre elementele enun ate, industrializarea, cu consecin ele sale economice i sociale, pare s fi avut un rol considerabil în dezvoltarea modelului corporativ al Rela iilor Publice.
Pentru a surprinde argumentativ aceast stare de lucruri, vom pleca de la
analiza celor dou elemente constitutive ale sintagmei „rela ii publice”, pe de o
parte, elementul care indic rela ia i, pe de alt parte, elementul care indic natura public a respectivei rela ii, urmând f ga ul investiga ional al
cercet toarei Adela Rogojinaru [5, p.15]. Termenul ini ial, cel care indic
rela ia, trimite la baza istoric a Rela iilor Publice, prima dintre cele dou
condi ii care au determinat evolu ia practicii: capitalismul i rela iile industriale.
Con inutul public al rela iei industriale este determinat de dezvoltarea presei,
începând cu secolul al XVII-lea [5, p.15].
Rela ia de tip industrial capitalist se bazeaz pe proprietate privat , liber
schimb i concuren . Ea se consolideaz în economia Statelor Unite de la sfâritul secolului al XIX-lea, favorizând apari ia marilor conglomerate industriale:
de prelucrare de minereuri, construc ie de c i ferate i construc ii de ma ini, al turi de concentr ri importante de capital financiar bancar. Mai exact, la începutul secolului al XX-lea, economia nord-american este dominat de câteva trusturi importante: United States Steel Corporation, constituit de J.P.Morgan i
E.H.Gary, care încorporeaz
i o el riile grupului Carnegie; Standard Oil,
fundat în 1870 de J. Rockfeller, imperiile financiare care grupeaz First
National Bank a lui J.P.Morgan, General Electric, Rubber Trust, US Steel,
ile ferate Vanderbilt, National City Bank, a lui Rockfeller, Tobacco, Ice
Trust, C ile ferate Gould [5, p.38]. Aceste mari grupuri industriale private, care
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dispun i de capital financiar, încearc s ob in i o important influen în
via a public .
Primul val de industrializare masiv de la sfâr itul secolului al XIX-lea determin o serie de schimb ri în spectrul socio-economic american. Între 1875 i
1900 popula ia Statelor Unite ale Americii se dubleaz , cu o concentrare urbapredominant , iar venitul pe cap de locuitor atinge un nivel record de 1200 $.
Cu toate acestea, marea majoritate a popula iei tr ia în condi ii de s cie extrem de dure i f speran a unui orizont mai relaxat. Explica ia const în concentrarea resurselor în mâinile unui grup restrâns de oameni de afaceri care controlau toate componentele de baz ale economiei na ionale: 1% din popula ia
Statelor Unite ale Americii de inea 54% din averea na ional , în timp ce 50%
din popula ia rii nu de ineau practic nici un fel de propriet i. Acest clivaj economic nu putea s nu aib repercusiuni asupra societ ii.
Cercurile economice ajung s controleze în bun m sur atât sistemul politico-administrativ, cât i sistemul juridic, iar tensiunile sociale ating cote alarmante. Abuzurile patronatelor asupra muncitorilor, datorate în special nep rii
fa de angaja i i preocup rii pentru cre terea profitului, sunt din ce în ce mai
frecvente, iar reac ia sistemului juridic sau guvernamental este de cele mai multe ori nul .
Toate aceste modific ri au loc într-o ignorare total a publicului, Eric F. Goldman subliniind faptul c baronii finan elor acelei perioade se ghidau dup principiul potrivit c ruia „cu cât publicul tie mai pu in, cu atât afacerile sunt mai
profitabile“ [2, p.67]. Aceast perioad va culmina cu afirma ia „La naiba cu
publicul!” („The Public be Damned”) pe care William Vanderbilt, fiul lui Commodore Cornelius Vanderbilt, pre edinte al New York Central Railroad, ar fi fãcut-o cu ocazia unui interviu. În unison, un alt magnat al c ilor ferate, J.P.Morgan, a dat glas aceluia i sentiment când a spus: ”Nu-i datorez publicului
nimic”. Este lesne de observat c în acea perioad , magna ii din industrie nu
spundeau în fa a nim nui i erau imuni la presiunea din partea guvernului, a
for ei de munc sau a opiniei publice. Cercet torii americani James E Grunig
i Todd Hunt consider c , reale sau nu, aceste afirma ii descriu foarte bine
filosofia care ghida Rela iile Publice la sfâr itul secolului al XIX-lea [2, p.67].
În aceste condi ii, muncitorii încep s se organizeze în sindicate, iar grevele,
uneori violente, a a cum s-a întâmplat, de exemplu, la minele de c rbuni din
Colorado, cunoscute în istoria Rela iilor Publice ca ”Masacrul de la Ludlow”,
devin forma curent de ap rare a drepturilor. Presiunea tot mai mare a opiniei
publice s-a f cut sim it în fiecare segment al vie ii americane – politic, industrial, social, etc., cu atât mai mult cu cât secolul XX a început i cu un strig t de
protest de la muckrakers („r scolitorii de gunoaie”) – reporteri de investiga ie
care se ocupau de scandalurile legate de puterea capitali tilor i de corup ia
celor afla i la putere.
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În fa a acestor presiuni, prima reac ie a industria ilor a fost aceea de în bu ire a oponen ilor. Unele corpora ii, îns , au în eles rapid avantajele elimin rii ostilit ilor i importan a ob inerii sprijinului public, alegând dialogul social.
Acest dialog, ulterior, a fost numit de fondatori „Rela ii Publice”.
La începutul secolului XX, prin extinderea dreptului de vot i prin organizarea sindicatelor din comer , marile corpora ii ale c rbunelui, din siderurgie i
din transport au considerat necesar s acorde din ce în ce mai mult aten ie modului în care activit ile lor erau relatate în pres i erau r sfrânte în opiniile politicienilor din Congres. Deoarece activit ile oneroase ale „baronilor ho iei” au
fost for ate s se adapteze unor idei precum responsabilitate corporativ i drepturile muncitorilor, Rela iile Publice au jucat un rol esen ial în asigurarea unor
relat ri pozitive în mass-media.
Astfel, începând cu sfâr itul secolului al XIX-lea i continuând cu primele
decenii ale secolului XX, marile corpora ii recunosc faptul c , pe termen lung,
trebuie s câ tige bun voin a publicului. În categoria corpora iilor care nu au întârziat s reflecte în activit ile desf urate aceast tendin , pot fi men ionate
corpora iile AT&T (American Telephone and Telegraph Company) i General
Motors, de altfel, acestea fiind dou dintre cele mai ilustrative exemple de referin în istoria modern a Rela iilor Publice [6, p.75].
Cât prive te experien a AT&T, este important de subliniat faptul c aceasta
este considerat una dintre cele mai celebre corpora ii din istorie. Fondat în
1870, corpora ia a ajuns s cuprind 23 de companii Bell Telephone, o unitate
de produc ie i distribu ie, Western Electric, i mai multe centre tehnice i de
cercetare, precum Bell Laboratories. Împreun , acestea formau The Bell System. Pân în 1 ianuarie 1984, când guvernul SUA a divizat-o în mai multe companii, The Bell System a fost cea mai impun toare companie de telecomunica ii
din lume. Ceea ce a contat foarte mult în men inerea succesului companiei a fost
faptul c , de i avea produc ie de calitate, de inea o pozi ie de cvasi-monopol în
telefonie i se baza pe cercetare de prim clas , a apelat la servicii profesioniste
de Rela ii Publice. Aceast practic a constituit instrumentul de comunicare principal în gestionarea rela iilor dintre companie i angaja i, distribuitori, oamenii
legii i, cel mai important, consumatori. Printre directorii executivi de la AT&T
s-au remarcat doi oameni care au f cut din Rela iile Publice valoarea central a
companiei: Theodore N. Vail i Arthur W. Page.
Primul s-a al turat companiei în 1879 ca manager i a evoluat spectaculos
prin aplicarea celor mai actuale instrumente i tehnici de management. Theodore Vail a fost primul manager important din SUA care a con tientizat faptul
performan a în Rela iile Publice poate s creeze climatul adecvat pentru o
afacere de succes. Asstfel, compania l-a angajat pe Arthur W. Page, scriitor i
redactor al „World's Work Magazine” i al altor publica ii în calitate de prim vice-pre edinte al departamentului de Rela ii Publice. În momentul prelu rii con-
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ducerii departamentului, Page a impus companiei reguli clare: de a nu face publicitate; de a fi implicat în dezvoltarea strategiilor firmei; de a aprecia performaa companiei în func ie de reputa ia ei pe pia . Principiul pe care se baza filosofia i viziunile lui Page se referea la faptul c „într-o ar democratic , orice
afacere se na te i se dezvolt cu acordul publicului. Prin urmare, publicul ar
trebui informat cu privire la strategiile, practicile i obiectivele companiei. Informarea publicului este o datorie" [6, p.76].
Aceea i abordare se reg se te i în principiile de activitate ale companiei
General Motors. Paul Garrett, promotorul acestor principii, considera c Rela iile Publice bune trebuie s lucreze din interior c tre exterior. Conducerea trebuia
câ tige bun voin a publicului prin ceea ce face, nu prin vânzarea unei imagini false. Garret insista c era în interesul companiei s plaseze interesul consumatorului în general în orice decizie de func ionare a afacerii [6, p.77].
Cât prive te modelul politic al Rela iilor Publice, trebuie men ionat c dezvoltarea marilor trusturi de la începutul secolului trecut a avut nu doar beneficii
economice. Concentrarea economic se asociaz i cu o mare concentrare de autoritate politic , deopotriv corporativ
i de stat. Aceast stare de lucruri a condi ionat intrarea Rela iilor Publice în sfera exerci iului guvernamental, cu
atât mai mult cu cât succesul înregistrat în administrarea imaginii i identit ii
corpora iilor a fost remarcat destul de rapid i de c tre politicieni, care n-au
întârziat s preia tehnicile i metodele Rela iilor Publice corporative în
activit ile guvernamentale i în campaniile politice. De exemplu, pre edintele
SUA Woodrow Wilson a înfiin at un Comitet Federal de informare public
pentru a controla opinia public în timpul primului r zboi mondial; în 1928,
democra ii, primii au înfiin at un birou permanent de rela ii publice; republicanii
i-au urmat în 1932; Campaigns Incorporated, a devenit în 1933 primul birou de
consultan politic în rela ii publice, etc.
Într-o perioad relativ scurt , pân în anii ’20, în Statele Unite se constituie
deja o industrie considerabil de manageri ai opiniei publice, angaja i, în mare
sur , de c tre marile corpora ii pentru a le reprezenta interesele în fa a
unui public, devenit din ce în ce mai educat i mai activ politic. Capitalismul
din secolul XX, men iona în acest sens Edward Bernays, a adus cu sine
sporirea disponibilit ii publicului, datorat expansiunii alfabetiz rii i a
formelor democratice de guvern mânt, de a crede c este îndrept it s î i
spun p rerea în privin a conducerii marilor colective politice, capitaliste sau
muncitore ti [3, p.67].
Astfel, într-un climat politic, caracterizat de extinderea dreptului de vot i de
inerea sub observa ie public a activit ilor corporatiste i guvernamentale, politicienii, al turi de marele capital american, se lanseaz în managementul de
opinie, în contextul c ruia „crearea consensului” devine parte integrant a pro-
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cesului politic, iar Rela iile Publice - activitate esen ial în conducerea i managementul afacerilor politice, interne i externe.
Din perspectiva politic , Rela iile Publice ca practic social , sunt grefate pe
exerci iul democra iei i reprezint un instrument de monitorizare a opiniei
publice, a modalit ii în care se exercit controlul asupra guvern rii. Formarea
opiniei publice în sensul dorit de subiectul politic constituie una dintre sarcinile
de baz ale Rela iilor Publice în spa iul politic, or, pentru a de ine sau
men ine puterea, liderii politici au urm rit întotdeauna s
i asigure o
sus inere din partea opiniei publice. Nu în zadar, concep iile despre guvernare
au determinat marii gânditori s fie foarte aten i fa
de opinia public . În
context, vom aminti faptul c primul care a dat sensul modern opiniei publice în
sfera politicului, f
s o numeasc astfel, a fost Niccolo Machiavelli. Acesta a
zut în opinia public , un sprijin pentru guvern. William Temple vorbe te
despre opinie public , în contextul secolului al XVII-lea, ca despre o surs a
puterii, factor care îi condi ioneaz prestigiul, for a sau credibilitatea, cum am
spune ast zi. Opinia, consider acesta, formeaz baza i temeiurile oric rei
guvern ri. De fapt, se poate considera c orice guvern „se înt re te sau sl be te
în m sura în care simpatia de care se bucur în ochii opiniei generale cei care
guverneaz , cre te sau scade” [7, p.20]. De men ionat i faptul c mai mul i
gânditori, precum Rousseau, Montesquieu, Locke, Hobbes, Bentham apreciaz
importan a semnificativ a opiniei publice care î i pune amprenta asupra
deciziei politice: ea poate s critice, iar puterea nu are mijloace s se sustrag
criticii [7, p.20].
În domeniul practicilor politice, sus ine Adela Rogojinaru, Rela iile
Publice sunt asociate cu institu ii de comunicare politic , având în centru
rezolvarea problemelor publice, de interes cet enesc [5, p.98]. În acest sens,
Rela iile Publice sunt definite drept practic social de comunicare, generat
de cre terea controlului public asupra exerci iului de guvernare. Participarea
politic sau participarea public reprezint dou dimensiuni manifestate în
modelele democratice: cet enia democratic se bazeaz pe egalitate în fa a legii
(limiteaz abuzul de putere al guvernan ilor); civismul reprezint exercitarea
controlului public asupra deciziilor care privesc libert ile individuale.
În alt ordine de idei, merit aten ie particular impactul pe care lansarea
Rela iilor Publice a avut-o asupra proceselor politice, în special, asupra capaciii cet enilor de a beneficia de informa ii obiective despre politic i de a ac iona în mod ra ional, în consecin . Acest fapt constituie atât motiv de îngrijorare, dar i de dezbateri pentru mai mul i observatori i anali ti. De remarcat,
aceast îngrijorare nu este lipsit de temei, or, din momentul lans rii Rela iilor
Publice în sfera politic i pân în prezent acestea au servit scopurilor, care au
variat de la cele mai nobile pân la cele mai reprobabile. Acest fapt a i
determinat caracterul ambiguu i chiar controversat al interpret rii activit ii de
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Rela ii Publice politice i încadrarea acestei interpret ri într-o logic „pro” sau
„contra” referitoare la contribu ia Rela iilor Publice adus procesului politic i
democra iei, în general.
Adep ii curentului favorabil sau optimist au v zut utilizarea Rela iilor Publice în politic drept un instrument de neînlocuit în opera de promovare a unor
principii democratice majore, adjudecând pentru acestea chiar statutul de „garant al democra iei”. Printre ace tia se remarc J.Pimlott, care a sus inut (cu referire la cazul american) în deja consacrata lui carte „Public Relations and American democracy” [8] c practica Rela iilor Publice este esen ial pentru
func ionarea democra iei. Respectiv, Rela iile Publice sunt una dintre metodele
prin care societatea se adapteaz la schimb ri i rezolv conflictele dintre
atitudini, idei, institu ii, persoane opuse [9, p.3]. Aceea i p rere este
împ rt it i de c tre al i exper i americani, care consider c Rela iile
Publice au avut întotdeauna i înc mai au un rol în societ ile libere i în
procesul democratic [6, p.55]. P rerile expuse de speciali ti converg, de fapt, în
a afirma c Rela iile Publice sunt un factor de sprijinire a democra iei,
asigurând „transparen a proceselor, comunicarea corect i egal , încrederea
reciproc ” [10, p.18-19].
În acela i context, Asocia ia American de Rela ii Publice, într-o declara ie
oficial din noiembrie 1982, preciza c „rela iile publice, ajut societatea noastcomplex i pluralist s func ioneze într-un mod mai eficient, contribuind la
în elegerea reciproc dintre grupuri i institu ii” [2, p.33]. Unul dintre principiile
de conduit în cadrul activit ii de Rela ii Publice, elaborat de aceea i
organiza ie, caracterizeaz Rela iile Publice ca pe o „valv a democra iei”, care
ofer mijloace de corelare reciproc , reducând ansele de apari ie a unor ac iuni
arbitrare sau coercitive [10, p.39].
Un alt punct de vedere, destul de optimist, în privin a contribu iei Rela iilor
Publice la procesul democratic, apar ine politicianului american Stanley Kelley,
care scria cu mai bine de cincizeci de ani urm c problema Rela iilor Publice în
domeniul politic a rezultat dintr-o apropiere a democra iei de idealul s u [11,
p.121]. Din aceast perspectiv (împ rt it i de al i practicieni), dezvoltarea
Rela iilor Publice în domeniul politic este o consecin inevitabil a procesului
prin care i mass-media a devenit mai important ca oricând în formularea opiniilor i în luarea deciziilor în plan politic.
Din alt perspectiv , dar în aceea i ordine de idei, adep ii curentului critic
sau pesimist referitor la rolul Rela iilor Publice în democra ie, ajung la p rerea
dezvoltarea Rela iilor Publice politice a semnalat o sinistr corupere a democra iei. În acest sens, Camelia Beciu sus ine c Rela iilor Publice li se reproeaz c dezvolt comercializarea politicului; c , pe baza unui sistem de
seduc ie sofisticat, publicul este „îndoctrinat” nu cu ideologii, ci cu „imagini” i
„pseudorealit i” [12, p.31]. Cu alte cuvinte, prea mult „comunicare” elaborat
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scenic i prea pu in substan politic , exact în conformitate cu tendin ele
actuale observate de „spectacularizare” a ac iunii politice prin exploatarea
resurselor mediatice [13, p.38].
Se confirm astfel opinia lui Jürgen Habermas ( i a altor cercet tori) despre
faptul c dezvoltarea mass-mediei ( i, implicit, a activit ilor de Rela ii Publice)
a transformat în mod hot râtor statutul de baz al sferei publice, acela de forum
al dezbaterilor ra ionale, într-o aren dominat de valorile spectacolului i a consumului. Stilul unei manifest ri politice, modelat i influen at de Rela iile Publice, a început s fie mai important decât esen a politicii. Discursul politic a fost
redus la o serie de pseudo-evenimente, fabricate cu scopul de a atrage aten ia
mass-media i, în special, a televiziunii, dup cum sugereaz Daniel Bernstein.
Profesioni tii Rela iilor Publice au devenit creatori de imagine, manipulatori i
produc tori de evenimente, pozi ionându-se între politicieni i mass-media i
profitând de rela ia de interdependen ce exist între ace tia [14, p.123].
Cercet torul englez Nicholas Garnham ajunge la concluzia c dezvoltarea
Rela iilor Publice reprezint un control direct al intereselor private sau de stat
asupra fluxului de informa ii publice, nu în slujba discursului ra ional, ci a manipul rii [11, p.121]. Din aceast perspectiv , idealul burghez ini ial privind sfera public a fost deformat datorit comercializ rii i trivializ rii culturii maselor
i a sofistic rii crescânde a sferei managementului de opinie. Mai mult, sfera
public este compus , pe de o parte, din mijloace de informare dominate ideologic de interesele proprii, i, pe de alt parte, este condus de operatorii Rela iilor
Publice (manifestând interse particulare), f
s ofere în schimb speran e în vederea consolid rii unei democra ii autentice.
Efectele contradictorii ale Rela iilor Publice politice rezid în faptul c acestea sunt un fenomen care poate s democratizeze, dar i s confi te ac iunea
politic . Totul depinde de cei care le utilizeaz , de tipul de democra ie care se
practic în societatea respectiv , precum i de gradul de democratizare a
societ ii. În m sura în care politicienii au un proiect democratic, mai bine
spus, dac ei valorizeaz în primul rând valorile democra iei înaintea „ofertei
politice”, în m sura în care exist o mentalitate democratic , Rela iile Publice
nu pot „vasaliza” rela ia dintre actorul politic i electorat.
În concluzie, de men ionat c la începutul secolului al XX-lea, datorit presiunii conjuncturilor sociale, politice, economice, practicile de Rela ii Publice
dezvolt , pe de o parte, modelul antreprenorial (corporatist), propunându- i s
sus in interesele economice private, prin instrumente de promovare i de cultivare a imaginii unei elite sau „coali ii dominante” iar, pe de alt parte,
acela i model antreprenorial construie te Rela ii Publice pentru magna i i
pentru pre edin i deopotriv , corporativul i politicul, devenind domenii
indistincte în exercitarea puterii publice. Cert este c aceste modele au
contribuit într-o mare m sur la constituirea patului germinativ pentru lansarea
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Rela iilor Publice contemporane, important fiind i frecven a cu care un tip
sau altul de Rela ii Publice este întâlnit, or aplicarea unuia sau a altuia dintre
cele dou modele se realizeaz în func ie de contextele sociale sau politice
specifice unei societ i sau unui moment istoric determinat.
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INTERESE POLITICE I TRANSFORM RI DEMOCRATICE ÎN
CONTEXTUL CÂMPULUI POLITIC DIN REPUBLICA
MOLDOVA
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In this article are discussed current issues of political interests and democratic transformations in the context of the political field. The author examines
key aspects impirice theoretical and political interest in the Republic of Moldova. It demonstrates the complexity of the structure and the stages of this interest, the contradictions of functional and role in the political system of the Republic of Moldova. Special attention is given to the relationship between government and opposition and coalition gunernarii ingredient - EIA-1 and EIA-2
Also, the author examines the process of democratic transformations at
this stage, the paradoxes of this process in the Republic of Moldova. It is found
that the type of Moldovan democracy has had a limited character, focuses more
on procedural factor, the creation and functioning of democratic institutions
and less on transforming the mentality and behavior of the political class and
the masses.
The novelty of this publication lies mainly in analyzing the mechanism of
the link between political, democratic transformation and political field in the
Republic of Moldova. The author puts special emphasis on the complexity of the
mechanism, the role of the subjective factor in the functioning of this mechanism.
E bine cunoscut faptul manifest rii politicii în general i componentelor
acesteia în particular (institu ii, organiza ii, grupuri, interese, scopuri, mijloace,
procese, ac iuni / activit i, rela ii idei, tradi ii, lozinci etc.) prin
intermediul unor variabile sociopolitice de timp i spa iu, variabile care luate
ca un tot alc tuiesc obiectul de stuiu al geocronopoliticii (teoriei spa iului i
timpului politic), ca ramur distinct a tiin ei politice. De i este una relativ
tîn
(în special pentru
rile postcomuniste, aflate în circuitul intens al
transform rilor) aceast ramur
tiin ific , prin efortul sus inut al
reprezentan ilor s i, a reu it pîn la moment s supun analizei i s evalueze
multiple aspecte ale spa iului i timpului politic în diverse interac iuni cu
parametrii geocronometrici de natur economic , social , cultural
i mixt .
Atare interac iuni dimensioneaz politica în timp i spa iu ca domeniu-cheie
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al vie ii sociale, domeniu ce determin în mare m sur caracterul i direc iile
de manifestare a altor domenii.
În sistemul interac iunilor geocronometrice politico-sociale largo, dar i
stricto sensu un loc deosebit revine câmpului politic, asociat de noi cu spa iul
politic, câmp cu capacit i de influen
cei permit un rol cheie în sistemul
social de câmp. Atare rol rezult din îns i însu irea fizic
i func ional a
câmpului politic, care ofer actorului politic de diferite niveluri condi ii
adecvate pentru a lua i a realiza decizii, a implementa i a promova interese,
scopuri, voin e, imagini ce vizeaz via a social în ansamblu i elementele sale
constitutive în parte, anumite moduri de via
i activitate, mentalitatea i
comportamentul în societate, gradul de cultur politic etc.
Impunîndu-se drept o paradigm complex de factur analitico-social , teoria câmpului politic concepe indivizii
i grupurile, institu iile
i
organiza iile ca ac ionînd într-un anumit „spa iu vital” în care
comportamentul lor este afectat de leg turile obiective între diferite pozi ii,
acestea aflate fie în alian sau cooperare, fie în concuren sau conflict. Astfel,
câmpul politic este acel spa iu în care se manifest anumite for e sociale, iar
odat cu ele i rela iile obiective între aceste for e. În aceast ordine de idei sînt
bine venite ra ionamentele sociologului francez P.Bourdieu vis-a-vis de
semnifica iile câmpului politic. Savantul consider câmpul politic simultan
drept câmp de for e i câmp de lupt îndreptat spre schimbarea corela iei dintre
aceste for e, fapt ce determin structura câmpului dat în orice moment [1, p.18]
i ce e foarte important, în viziunea noastr , capacit ile lui de func ionare i
influen , îns i interiorizarea, exteriorizarea i reproducerea energiei sociale
în limitele sale de existen [2, p.70].
inînd cont de cele men ionate remarc m, c a cunoa te însu irile
actuale ale câmpului politic, caracterul lui de impunere, fie i în calitate de
context (cum se prezint în titlu publica iei noastre) pentru manifestarea unor
fenomene sau procese politice, dar i non-politice, înseamn a elabora, evalua
i adapta la anumite condi ii unele construc ii teoretice, paradigme ce
reflect interconexiunea între diferite elemente ale politicii, specificul lor
func ional în sistemul social în general. Cu atît mai mult, c valorificarea ca
substan
i structur a acestor construc ii, paradime (a c ror elemente se
îmbin prin juxtapunere) i ajungere ipso facto la unele generaliz ri i
evalu ri pe marginea lor, presupune obligatoriu a le percepe ca fiind bazate pe
trecerea de la general la particular, de la simplu la compus i viceversa i,
desigur, ca fiind localizate în anumite coordonate spa iale (de câmp). Anume în
cadrul acestora din urm are loc men inerea intact sau modificarea, iar în caz
de necesitate, chiar, schimbarea proceselor, evenimentelor politice
i,
bineîn eles, odat cu astfel de altern ri evoluiaz
i interesele actorilor care
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activeaz în cadrul acestor spa ii, capacit ile lor de a ini ia i realiza
transform ri sociale.
Pornind de la realit ile câmpului politic ca zon de activitate a diferitor
for e sociale (oficiale i neoficiale, formale i informale, conflictuale i cooperante), o semnifica ie aparte în acest context revine rela iei interese politice – transform ri democratice. Caracterul de impunere i realizare a acestei rela ii,
repercusiunile ei valorice, depind în mod evident de capacit ile câmpului
politic, de pozi ia lui fizic i, în special, de situa ia lui func ional ,
determinat îndeosebi de puterea de afirmare i manifestare a actorilor de aici.
Din acest considerent, paradigma interese politice – transform ri democratice,
examinat prin prisma câmpului politic, este una complex
i de importan
major atât în aspect teoretic, cât i practic. Pilonul acestei paradigme este,
desigur, actorul (agentul) politic. Acesta poate fi privit, în cazul studiului
noastru, în trei ipostaze: de exponent sau purt tor al intereselor, inclusiv
politice; de ini iator i realizator al transform rilor democratice; de reformator
i stabilizator al câmpului politic. Pornind de aici, o impunere eficient a
actorului în cele tre st ri ale sale presupune a face fa
mai multor cerin e, în
particular, a fi deja afirmat ca participant în lumea politicii, a avea cuno tin e
i deprinderi necesare în domeniu, a fi iscusit, abil în luarea deciziilor, a
ac iona hot rît i la timp în realizarea acestora. Luate ca un tot, aceste trei
ipostaze constituie formula principal de manifestare a actorului politic în
anumite dimensiuni de câmp social în general i de câmp politic în particular.
Actualmente, în literatura de specialitate din Republica Moldova, dar i în
cea din alte
ri ale spa iului ex-socialist i occidental, nu întîlnim
deocamdat o abordare sintetic fundamental a sintagmei interese politice transform ri democratice - câmp politic. Totu i, ast zi exist unele studii,
inclusiv ale autorului publica iei curente, consacrate unor componente aparte
ale acestei triade i, chiar, a rela iei interese politice-transform ri democratice,
îns atare rela ie nu este supus în mod special analizei în contextul câmpului
politic. Ne referim la unele monografii i articole publicate în reviste de
specialitate din ar i de peste hotare [3].
Desigur, insuficien a cercet rilor de sintez în domeniul dat i, respectiv,
a unor concluzii solide în vederea ra ionaliz rii practicii politice, îndeosebi a
celei axate pe procesul decizional, provoac probleme serioase în dezvoltarea
rii pe calea democra iei, fapt care, de altfel e condi ionat nu doar de
situa ia complicat din cadrul tiin elor sociale, ci i de cea din cadrul
politicii tiin ifice (atitudinii guvern rii fa
de necesit ile tiin elor
respective) la acest capitol. Astfel, pe parcursul celor mai bine de dou zeci de
ani de independen
a
rii, factorul politic de decizie în cele mai dese cazuri
a negligat recomand rile tiin elor sociale.
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Divergen ele între tiin ele sociale i politic , raportate la situa ia
câmpului tiin ei politice din ar , au condus pîn la urm la un deficit de
concep ie valoroas , general recunoscut , a fenomenului transform rii
democratice, concep ie care s fac fa
mai multor exigen e: s fie bazat
pe o expertiz
tiin ific avansat ; s fie acceptat
i sus inut de diversele
for e ale e ichierului politic în m sura în care interesele lor politice s ajung
la unitate prin diversitate; s fie realizat adecvat în parametrii func ionali i
de rol ai câmpului politic autohton. Astfel de deficit se reg se te adesea în
perceperea i interpretarea neadecvat de c tre unii reprezentan i ai guvern rii
i opozi iei a complexit ii de sens a intereselor politice i transform rilor
democratice, a st rii conexe a acestora, iar de aici apar paradoxuri în practica lor
comportamental
i rela ional privind reglement rile sociopolitice actuale,
eficientizarea i consolidarea câmpului politic. Aceasta a i servit drept mobil
de a alege tematica studiului propus i de a veni cu unele reflec ii la tem
care, bineîn eles, conform posibilit ilor limitate de volum oferite într-o
publica ie gen revist , nu permit autorului s pretind la o elucidare deplin a
subiectului.
Pentru a efectua o analiz complex , sistemic a temei respective i a demonstra leg turile existente între componentele acesteia, este necesar , mai întîi, o succint examinare a specificit ii interesului politic i transform rii
democratice în condi iile unui câmp politic în devenire, cum este cel din
Republica Moldova. Aceasta ne va permite s delimit m mai strict în cadrul
subiectului cercetat nu doar raporturile de tip general-particular, ci i generalparticular-unic, ceea ce e foarte important pentru a percepe la justa valoare
procesele i evenimentele ce se desf oar în societatea în schimbare.
Deci, ne întreb m, ce reprezint interesul politic în cazul Republicii Moldova, cum el apare i evoluiaz pe parcurs prin intermediul purt torilor s i principali, ce semnifica ie are în prezent acest interes în câmpul politic al
rii?
inînd cont de reflec iile subiective din cadrul con tiin ei politice, dar i
con tiin ei tiin ifico-politice, în condi iile unei societ i în tranzi ie spre
democra ie, cu transform ri profunde în toate sferele vie ii sociale,
transform ri care ast zi departe nu sînt înc definitivate, r spunsul la aceast
întrebare multiform nu este i nu poate fi univoc. Mai mult, o generalizare i,
respectiv, o defini ie adecvat a interesului politic în asemenea condi ii e
destul de problematic . Cu toate acestea, identificarea unui astfel de interes în
astfel de condi ii e posibil prin raportarea lui la interesul politic ca model,
interes deja afirmat ce se realizeaz
i se promoveaz în condi ii stabile de
tre purt torii lui la fel de afirma i i stabili, purt tori care se bazeaz pe
scopuri bine determinate i urm resc rezultate a teptate, la care aspir .
În opinia noastr interesul politic, ca fenomen social sui-generis, poate fi
definit drept o totalitate de însu iri obiective i subiective ale actorilor politici
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i altor comunit i sociale legate de factorul necesit ii, utilit ii,
avantajului, scopului ce influen eaz substan ial comportamentul
i
ac iunile lor social-semnificative. Din defini ie deducem, c interesul politic
reprezint o atitudine aleas a comunit ilor sociale fa
de anumite
fenomene, procese, activit i sociale, atitudine bazat pe pozi ii, convingeri
i scopuri bine determinate, pe principii ideologice. Adic interesul politic în
sens propriu are elemente atît reale, obiective, cît i ideologice, subiective. El
este izvorul con tientizat al comportamentului politic, motiveaz
i stimuleaz
actorii la elaborarea scopurilor politice, la ac iuni i rela ii ce vizeaz atît
sfera politic , cît i alte sfere sociale. Or, principala deosebire a interesului
politic de alte interese sociale ine de orientarea lui manifest spre rela iile de
putere ce determin întregul organism social, fapt ce denot în cadrul acestui
interes un grad mai înalt de con tientizare a existen ei sociale, a necesit ilor
i avantajelor diferitor comunit i în structurile politice. În acest context, dac
inem cont de afirma ia lui Hegel, c în societate nimic nu se realizeaz în
afara interesului, atunci influen a interesului politic în sfera politic
i în alte
sfere conexe cu politica este evident , are capacit i sporite. Acest interes, prin
gradul subiectivit ii sale cei ofer natur valoric , rol specific în societate,
este legat de factorul con tientiz rii atitudinii fa
de activitatea institu iilor
i organiza iilor politice, fa
de rela iile, valorile, normele politice, a c ror
substan
poate fi i trebuie identificat nu doar din interior, ci i din raporturile exterioare.
Generalizînd realit ile interesului politic gen moldovenesc i, respectiv,
însu irile lui obiective i subiective, observ m anumite deosebiri a acestuia de
interesul sui-generis, deosebiri ce presupun abateri de sens, structurale, tipologice, stadiale, func ionale. Totodat , privit la particular acest interes este unul
în transformare, cu tendin e de acumulare treptat a substan ei valorice, de la
simplu la compus, de la imaginar la real, dar care deocamdat nu dispune de
premize suficiente (îndeosebi, de baze economice, sociale, culturale mature)
pentru a- i supune într-un mod mai relevant elementele cei lipsesc spre
integritate. Astfel de situa ie bazic a interesului politic, cînd reformele
economice, dar i cele sociale propriu-zise sau aflat în t
nare aproape dou
decenii, a determinat în mare parte evolu ia lui anevoioas , bifurc , chiar
confuz , prin imaturitate componen ial , recul ri stadiale i, respectiv, limit ri
de con inut.
Caracterul deficitar al bazelor sociale în sens larg a interesului politic în condi iile
rii noastre a generat în natura i func ionalitatea acestuia
deform ri ale dihotomiilor stabilit ii - instabilit ii, continuit ii discontinuit ii, consisten ei - inconsisten ei, ritmicit ii - aritmiei, ordinii haosului etc., cu domin ri manifeste a componentei a doua asupra celei dintîi.
Purt torii unui astfel de interes, indiferent de pozi ia pe care ei o de in –
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guvernan i, opozi ie (parlamentar sau neparlamentar ) – au demonstrat pîn
acum în rela iile sociopolitice un mod limitat, simplist, de gîndire dialectic
bazat preponderent pe criterii deterministe, care luate i aplicate izolat de cele
interac ioniste, reduc din semnifica ia general-na ional a interesului politic,
îl devalorizeaz ca mobil, ca for
motrice al progresului social. Atare mod de
gîndire a determinat în cei douzeci i unu de ani de independen
interesele
politice înguste (de partid, de clan) i comportamentul pe m sur a majorit ii
actorilor scenii politice, rela iile tensionate între partide, lideri, guvernan i i
opozi ie, i ce e paradoxal, între îns i componentele guvern rilor de
coali ie (ADR – anii 1998-2000, AIE-1, AIE-2 – respectiv 2009-pîn în
prezent), care prin tendin ele lor de dominare fa
de parteneri în structurile
puterii au prejudiciat interesul general na ional al
rii. În acest context,
parafrazînd argumentele lui N.Iorga despre partidele politice din România anilor
’20-30 a secolului trecut, partide care în lupta pentru putere puneau „stegule ele de partid în locul Marelui steag al
rii”, putem men iona c majoritatea partidelor din Republica Moldova, aflate pîn acum la guvernare, au pus sau
tind s pun interesul de partid în locul interesului na ional al rii.
Cunoa terea la justa valoare a interesului politic, capacit ilor acestuia de
a ini ia i realiza transform ri sociale, e posibil prin a percepe dimensiunile
lui structurale. Ree ind din abord rile postsistemice i poststructurale ale
procesului politic i, ce e important, din ajustarea acestor abord ri la specificul
Republicii Moldova, structura interesului politic de aici poate fi calificat drept
un ansamblu de leg turi instabile, contradictorii între actorii la fel de instabili ai
rela iilor, actori care nu au suficiente capacit i de a asigura func ionalitatea
permanent
i integritatea acestui interes. Instabilitatea structural , în acest
sens, este determinat de caracterul interac iunii între dou tipuri de
contradic ii rela ionale: înter-actori i intra-actori, contradic ii ce produc
influen e diferite asupra societ ii în general i sferelor acesteia în particular.
Contradic iile inter-actori, la rîndul lor, pot fi antagoniste sau neantagoniste. Cele dintîi se manifest , de obicei, între for ele de extrem dreapta i
extrem stînga, producînd în cele mai dese cazuri rela ii destructive. La ele pot
fi raportate rela iile între guvernarea liberal-democrat (AIE-1 i AIE-2), pe
de o parte, i opozi ia comunist , pe de alt parte. Iar contradic iile
neantagoniste determin rela iile între actorii de aceia i orientare politic . Or,
practica sociopolitic a
rii noastre a demonstrat cazuri nu doar particulare, ci
i unice, cînd contradic iile neantagoniste sau transformat în anumite momene
în antagoniste, aducînd cu sine rela ii foarte încordate. A a au fost rela iile
între actorii puterii în timpul destr
rii ADR-ului, la fel sunt rela iile între
actorii actuali ai puterii, cînd se destram AIE-2. Atare rela ii bat în interesul
comun, îi denatureaz structura lui i în cele din urm pot s -l distrug
is
preg teasc terenul pentru un alt interes comun, numai c în alt format.
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Cît prive te contradic iile intra-actori, ce vizeaz în mod direct structura
interesului politic, acestea reflect discrepan ele dintre elementele mentalit ii
actorului (de exemplu, elementul tradi ional, orientat spre p strarea vechiului,
i elementul inova ional, legat de acceptarea i promovarea noului), precum
i dintre mentalitate i comportament. Astfel de discrepan e au fost i
continu s fie prezente la toate tipurile de orientare politic a actorilor din
Republica Moldova.
Spre deosebire de
rile dezvoltate cu interese politice structural stabile, a
ror elemente obiective i subiective coreleaz succesiv, în limite mai mult
sau mai pu in ra ionale, la diferite niveluri ale procesului politic, în Republica
Moldova deja mai bine de dou zeci de ani urm rim o dispropor ie v dit între
aceste elemente, chiar o criz (involu ie) structural (aprofundarea ei poate
duce la de-structurare) a intereselor în cauz . Astfel, ceea ce numim status al
actorului, adic pozi ia lui social (element obiectiv), nu este suficient
con tientizat de c tre acesta în limitele necesarului, utilului, avantajului
public, în limitele normelor politice i morale general acceptate în lumea
politicii. Mai mult, subiectivitatea interesului actorului politic din societatea
noastr adesea reflect o con tientizare arbitrar , deplasat de la firesc a
statusului, a necesit ii i avantajului, con tientizare alimentat de tendin e
de a înc lca aceste norme, de a combina într-un mod bizar scopuri nobile,
democratice, ale reform rii cu metode i mijloace autoritare ce devalorizeaz
aceste scopuri. De exemplu, scopul fundamental al actualei guvern ri (AIE-2)
ce ine de eurointegrare i consolidarea valorilor democratice în ar a fost
i este în permanen
supus pericolului din interiorul alian ei, supus
ambi iilor nes toase a unor lideri de a ob ine avantaje la guvernare în raport
cu partenerii.
Paradoxurile structurale ale interesului politic, legate în special de discordan ele între obiectivitatea i subiectivitatea acestuia, se reg sesc în etapele pe
care el le parcurge: apari ie, constituire, func ionare, realizare,
institu ionalizare, transformare. Aceste etape, în special cea a func ion rii, dar
i realiz rii i institu ionaliz rii interesului, la fel sunt p trunse de crize,
disfunc ii i, chiar, de involu ie stadial , fapt ce poate conduce la deetapizarea lui. Astfel poate fi calificat decizia premierului moldovean,
pre edintelui Partidului Liberal-Democrat din Moldova V.Filat de ie ire a
frac iunii PLDM din alian
i de ini iere a unui proces de renegociere a
unui nou acord pentru p strarea alian ei. Adic interesul politic comun al AIE2 a fost într-un fel înc lcat (cauzele adev rate au motive înguste) i readus de
tre frac iunea PLDM la punctul ini ial. Deci, fenomenul de-structur rii i
fenomenul de-etapiz rii interesului politic în cadrul alian ei au mers i merg
mîn în mîn . Ambele se afl într-o leg tur direct , completîndu-se reciproc.
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Urm toarea component a studiului de fa
- fenomenul transform rii democratice are valen e la fel de complexe i contradictorii precum fenomenul
interesului politic. Actualmente, în spa iul postcomunist, ceea ce se consider
drept transform ri democratice largo sensu (adic , democratizarea întregului organism social) i stricto sensu (democratizarea vie ii politice, a procesului politic, crearea i func ionarea institu iilor democratice etc), se deosebe te
mult de la ar la ar sau de la un grup de
ri la alt grup. Astfel, în
rile
Europei Centrale i de Est, precum Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia,
Slovenia,
rile Baltice, par ial România, Bulgaria obiectivele democratiz rii
i, respectiv, transform rile democratice au fost deja realizate, fapt ce le- a
deschis acestora calea consolid rii democratice pe care ele luate în parte o
realizeaz în mod diferit. Alte
ri, cum ar fi Republica Moldova, Georgia,
Ucraina, au înregistrat careva progrese în procesul democratiz rii, dar odat cu
ele s-au împotmolit într-o tranzi ie paralizant cu transform ri în t
nare i
cu perspective modeste de a consolida elementul democratic. Cît prive te
Rusia, Azerbaidjan, Armenia aici procesul de liberalizare i democratizare este
unul foarte limitat de puternice tendin e autoritare. Iar în Belarus i în
majoritatea
rilor asiatice membre ale CSI transform rile democratice nici nu
au demarat, ele aflîndu-se într-un sistem de dictatur cu element totalitar,
autoritar, na ionalist.
Comun pentru absoluta majoritate a statelor postcomuniste care au
îmbr
at calea democratiz rii este faptul, c elitele de aici chiar de la bun
început au recunoscut drept oportun alegerea democratic a cursului de
dezvoltare a noilor state, declarîndu- i permanent ata amentul lor constant la
acest curs. Cu unele abateri, solidare fa
de acest curs în Republica Moldova
au fost atît elitele guvernante, cît i cele de opozi ie. Ele erau convise, c
pentru a realiza obiectivele democratiz rii în ara noastr sunt condi ii i
posibilit i reale, ceea ce necesita nu doar con tientizarea, ci i valorificarea
lor.
Procesele i evenimentele politice, dar i cele sociale în sens larg, ce sau
desf urat pîn acum în ara noastr , au demonstrat rupturi serioase între
declara ii i fapte la capitolul democratiz rii. E drept, c sau creat institu ii
demoratice (Parlament, Pre edin ie, Curtea Constitu ional ), sistem
constitu ional democratic, se desf oar alegeri democratice în baz de
pluripartidism, mass media este relativ liber , cet enilor li se ofer drepturi i
libert i, ne bucur m de un anumit grad de publicitate, transparen , adic
exist anumi i indici dup care factorul intern i extern socoate Republica
Moldova o ar democratic . Or ace ti indici ai democratiz rii, fiind în mare
sur de natur procedural , nu au fost urma i de m suri consecvente care s
asigure o democratizare real a rii, adic în societate s-a creat un vacum între
perceperea democra iei procedurale i democra iei reale, între declararea
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drepturilor omului i asigurarea lor. Astfel, a ap rut un paradox: avem
democra ie dar f
democra i. Sau mai bine spus avem cvazi-democra ie,
fiindc procesul democratiz rii s-a axat preponderent pe edificarea aspectului
structural, formal al democra iei, f
ca el s se extind din plin în perimetru
de însu ire
i valorificare coerent a democra iei ca con inut, a
democra iei ca pluralism de interese i opinii, a democra iei în plan mental,
comportamental, ac ional, comunica ional, rela ional.
Din cele relatate reese c democratizarea ca proces nu a prins r cini suficiente în mentalitatea, comportamentul i rela iile clasei politice, dar i a
maselor, din Republica Moldova, fapt consemnat de c tre autor i în alte
publica ii [4]. Mai mult, elementul democratic la nivel mental, comportamental
i rela ional se afl sub o presiune puternic a elementului autoritar i, chiar,
totalitar, ceea ce ne demonstreaz cu lux de am nunte comportamentul i
rela iile actuale din cadrul Legislativului. Acesta, impunîndu-se în condi iile
rii noastre drept o institu ie democratic nou ca form , este prin rela iile
dintre guvernan i i opozi ie, dar i dintre componentele AIE-2 (dintre
frac iunile i liderii PLDM - PD, PLDM – PL) concomitent institu ia în care
se reproduc elemente de con inut vechi – obiceiuri, reguli, mecanisme,
atitudini autoritare, ceea ce corespunde pe deplin concep iei lui A. de
Tocqueville despre democra ie.
Dep irea elementului vechi autoritar în institu iile democratice noi, dar
i în societate în general, în con tiin a de mas , este o problem pe cît de
important pe atît de complicat , a c rei solu ionare e posibil nu prin
elaborarea i adoptarea de decizii sau întroducerea de reguli speciale de
comportament. Sunt necesare eforturi sus inute atît ale clasei politice, cît i
ale celor condu i întru formarea etosului democratic în societate, adic
formarea acelui ansamblu de tr turi, însu iri specifice la nivel de mentalitate
i comportament care s acopere în limitele moralit ii necesit ile i
interesele tuturor categoriilor sociale i socio-demografice. Aceasta, desigur,
necesit timp i, totodat , capacit i ale societ ii politice i societ ii
civile de a colabora întru elaborarea i implementarea de programe socialdemocratice, care s fie conforme intereselor majorit ii popula iei, s fie
percepute i sus inute de p turile mijlocii (ca surs de baz în edificarea i
func ionarea societ ii democratice), de diferitele categorii de vîrst , inclusiv
i îndeosebi de tîn ra genera ie. O importan
deosebit în acest sens o are
sistemul educa ional, chemat s educe în mod democratic tineretul, s contribuie la autoeducarea democratic a popula iei, pentru ca în ultima instan
realizarea puterii în societate s se efectueze nu doar din numele maselor, ci i
cu participarea nemijlocit , activ a lor.
O alt problem serioas în calea transform rilor democratice din Republicii Moldova ine de deficitul de sincronizare a urm toarelor procese: democra-
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tizarea orînduirii de stat, structurii de stat i dezvoltarea autoconducerii locale;
crearea statului-na iune i elaborarea i implementarea politicii na ionaletnice; formarea valorilor libert ii, suveranit ii cet eanului i societ ii
civile; dezvoltarea concep iei despre normele echit ii, drept ii, autonomiei
personalit ii. Atare sincronizare nu s-a reu it din mai multe motive:
- nu a fost o percepere adecvat a fiec rui proces în parte, a substan ei i
semnifica iei lui valorice;
- nu a existat o voin politic de a ine cont de specificul acestor procese
i, respectiv, de complexitatea sarcinilor de realizare a lor;
- nu au fost în câmpul politic for e capabile s pun în concordan
aceste procese, adic s le coreleze i s le îmbine prin juxtapunere;
- nu s-a reu it de a schimba în mod radical rela ia tradi ional dintre
societate i putere, popor i putere, rela ie care ast zi mai persist , avînd
cinile sale paternaliste înc din regimul vechi.
Astfel, transform rile democratice de natur procedural , luate aparte în raport cu democratizarea real , propriu-zis , înc nu asigur o democra ie autentic . De exemplu, acelea i alegeri libere în Republica Moldova, privite ca
factor în sine, ast zi pe departe nu ofer autenticitate nivelului de democratism
din
ar . O mare parte a popula iei înc mai percepe misiunea
reprezentan ilor ale i la fel ca în trecut, v zînd în ei o nou elit a puterii
venit în locul precedentei, pentru a a teapta de la ea aceea i atitudine
paternalist fa de omul de rînd.
Desigur, pe parcursul a mai bine de dou zeci de ani ai
rii noastre s-a
constituit deja o clas politic care a manifestat capacit i de concepere i
reglementare a procesului de trecere de la regimul totalitar sovietic la regimul
democratic. Au fost puse, fie i insuficient, bazele acestuia. Îns , lupta pentru
putere între reprezentan ii aceste-i clase adesea se desf oar cu înc lcarea
normelor democratice, a regulilor de joc. Totodat , majoritatea din ei, dar i a
masei în general, mult timp au fost într-un fel robi ai procesului democratiz rii,
asociind în mod paradoxal succesul acestuia doar cu c derea regimului
comunist. Adic , pentru o bun parte a timpului rezervat transform rilor sociale,
anticomunismul devine un remediu al democratiz rii (departe de a fi eficient),
care mai mult sau mai pu in a unit pe aceast und segmente active ale
societ ii. Acestea credeau (iar unele mai cred i ast zi), c anume lupta
împotriva comunismului este cea mai potrivit cale de a ajunge la democra ie
i a beneficia de valorile ei.
Astfel de orientare în con tiin a politic elitar
i în cea de mas a fost
i r mîne una cu rezultate nea teptate (în special, în 2001, cînd Partidul
Comuni tilor, în pofida poten ialului anticomunist acumulat în societate în
primul deceniu de tranzi ie, a venit la putere), chiar, diametral opuse (din 2009
pîn în prezent, cînd la putere se afl AIE, care prin ciocnirile sale interne nu
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este în stare s duc la bun sfîr it reformele democratice) a tept rilor.
Realit ile atest , c tendin ele anticomuniste nu au condus i nu pot
conduce la transform ri democratice civilizate, bine con tientizate ca proces,
ritm, stadie i rezultat. Dimpotriv , aceste tendin e au dezorientat popula ia
de la cursul propriu-zis al reformelor, au redus din activismul creator al masei,
din capacit ile ei de transformare, canalizîndu-i crezul i speran a mai mult
spre ajutorul din exterior, spre valorile democratice occidentale, îns
i acestea
percepute cu multe abateri de la specificul de ajustare a lor la condi iile locale
ale rii.
Evaluarea intereselor politice i transform rilor democratice, prin prisma
specificului Republicii Moldova, necesit a fi completat cu o analiz a punctelor de tangen
a acestor variabile, adecvate anumitor limite de câmp politic.
Admitem c caracterul leg turii între ele este determinat de capacit ile funcionale ale fiec rei variabile în parte, de influen a direct a uneia asupra alteia
desf urat în cadrul câmpului politic. Or, raportul interese politice –
transform ri democratice depinde i de alte influen e - indirecte, intermediare,
influen e produse din partea rela iilor, valorilor politice care la fel sunt
pozi ionate în acest câmp. Luate împreun influen ele directe i indirecte
asupra caracterului corelativ al intereselor i transform rilor respective, privite
prin prisma impunerii lor în câmpul politic din Republica Moldova, prin prisma
abord rilor interac ionist
i contextual , ne permit s elucid m unele
particularit i ale problemei ce ne preocup .
Unu. Îns i mecanismul de leg tur între interesele politice i transform rile democratice în societatea noastr de tip tranzitoriu este unul deficitar la
capitolul stabilitate democratic . Adic , elementele acestuia, întruchipate în
modurile, mijloacele, metodele unilaterale, chiar arbitrare, preponderent
autoritare de organizare i activitate politic , economic , social etc., alc tuiesc
un sistem democratic (cu vestigii autoritar-totalitare) defectuos, o ma in rie
mai mult autoritar de manifestare a intereselor politice, fapt ce determin în
fond caracterul la fel de autoritar al leg turii acestora cu transform rile în sens
larg din societate, dar i parametrii unei democratiz ri limitate sau denaturate
ca con inut în contextul câmpului politic. Atare sistem, ma in rie au fost
pl
dite pe parcursul celor dou zeci i unu de ani de independen a statului
Republica Moldova atît de for ele de guvern mînt, cît i de cele de opozi ie.
Ambele utilizeaz în activitate i în rela ii metode autoritare, cu decor
democratic, de comunicare
i comportament, metode îndreptate spre
satisfacerea unor scopuri ca i cum nobile, or mai degrab a unor interese
înguste, ceea ce compromite interesul na ional al
rii, dar i procesul
democratiz rii i, respectiv, ideea democra iei, democratismului la care am
aspirat.
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Doi. Un caracter paradoxal specific îl are rela ia interese politice-transforri democratice în perioada guvern rii comuniste. Anume atunci, în anii 20012009 a fost acumulat o experien
bogat de combinare paradoxal a democraticului cu autoritarul. Metodele autoritare folosite la maximum în cadrul
PCRM erau extinse pe larg i în ma in ria guvernamental (îns aici învelite
ciudat în straie democratice), în rela iile cu opozi ia democratic de atunci. În
cei opt ani de guvernare acest partid î i realiza interesele sale în detrimentul
intereselor general-na ionale, aducînd ara la degradare civic , spiritual ,
înc lcînd grosolan drepturile i libert ile omului, privînd opozi ia, mass
media de dreptul de a -i exercita atribu iile. Mai mult, mecanismul de
leg tur a intereselor politice a acestei guvern ri cu procesul transform rii
democratice din ar era unul manipulator, bine pus la punct, orientat spre
manipularea maselor, pentru a se bucura de sus inerea acestora i, respectiv,
pentru a- i men ine puterea în continuare.
În aceast ordine de idei alegerile parlamentare din 2001 i 2005 au demonstrat din plin capacit ile manipulatorii ale Partidului Comuni tilor, care prin
ac iunile sale a reu it s domine segmentul majoritar al masei i s vin la
putere de dou ori la rînd. Acel mecanism manipulatoriu de activitate i-a permis
acestui partid s
i completeze efectivul din contul unei p
i active a
tineretului (în majoritatea ei bine preg tit profesional, combativ în discu ii)
i, chiar, s capete sus inerea, fie deschis sau latent , a unor organiza ii
neguvernamentale, unor reprezentan i din lumea artelor, tiin ei, mass
media. Desigur, aceast completare i întinerire relativ a rîndurilor de partid,
dar i sus inere neoficial din afara partidului erau determinate nu atît de
credin a i ata amentul indivizilor respectivi fa
de ideea comunist cît de
motivele lor de a- i face carier sau de a ob ine avantaje financiare, materiale,
decora ii de stat etc.
Trei. Mecanismul autoritar al guvern rii comuniste de promovare a intereselor sale politice i de deformare a procesului democratic a func ionat i s-a
consolidat pe parcursul anilor 2001-2008 nu doar gra ie capacit ilor acestei
guvern ri de a manipula popula ia, ci i sl biciunii opozi iei democratice.
Aceasta, fiind în mare parte una dezbinat , manifesta pîn la urm tot interese
înguste. Realit ile au demonstrat incapacitatea ei de a influen a în mod activ
guvernarea i de a contribui la careva progrese în prosperarea
rii. Poate c
unicul rol al opozi iei de atunci ine de participarea ei, dup alegerile
parlamentare din 2005, împreun cu guvernarea comunist , la alegerea dlui
V.Voronin în calitate de ef al statului (înaitîndui acestuia un num r
semnificativ de revendic ri întru democratizarea
rii i demonstrînd voin
de a nu admite o criz politic în ar ), precum i de ini ierea consensului la
care ea a ajuns cu aceea i guvernare privitor la subiectul integr rii europene i
la cel al solu ion rii conflictului transnistrean. Or, dup aceste evenimente
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func ionalitatea opozi iei democratice a fost una mai mult decît modest , f
a cere în mod hot rît de la guvernare actualizarea consensului respectiv, a
revendic rilor înaintate anterior. Mai mult decît atît, o parte a opozi iei
parlamentare (frac iunea PPCD) s-a compromis ca for
democratic ,
mergînd în activitatea sa mîn în mîn cu guvernarea comunist la luarea unor
decizii departe de a fi democratice.
Patru. Mecanismul conexiunii intereselor politice
i transform rilor
democratice a devenit paradoxal, defectuos i în condi iile guvern rii liberaldemocrate. AIE-1 i AIE-2 au fost dominate din interior de interese specifice
de partid, interese lipsite de element al consensului ce se impuneau pe prim plan
în raport cu interesul na ional al
rii. Aceste alian e guvernamentale au
repetat în mare m sur gre elile comise de Alian a pentru Democra ie i
Reforme (ADR) în anii 1998-1999, compromi înd în felul lor ideea
democra iei, iar odat cu ea i ideea integr rii europene. A a cum la sfîr itul
anilor ’90 componentele ADR foloseau metode i mijloace generatoare de
neîn elegeri
i conflicte vis-a-vis de repartizarea func iilor în actul
guvern rii, la fel for ele din AIE-1 i AIE-2 manifestau în permanen
interese strict axate pe împ
irea posturilor, tensionînd astfel rela iile între
ele, ce s-au soldat pîn la urm cu disfunc ii i dezintegr ri.
Or, metodele i mijloacele de natur autoritar folosite în rela iile din
cadrul AIE-1 i AIE-2 au avut i un anumit specific, determinat atît de factori
interni ai forma iunii, cît i externi, lega i în special de impactul opozi iei
comuniste, societ ii civile. Ambii factori s-au aflat într-o leg tur strîns ,
condi ionînd paradoxurile transform rilor democratice în ar .
Principalul factor intern ine de concuren a dur neoficial , deseori
latent , transformat în ur , între dou personalit i ale Alian ei – premierul
V.Filat i prim vice-speakerul V.Plahotniuc. Ciocnirile lor la nivel de oligarhi
ai
rii au dus la dominarea de interese oligarghice i în cadrul Alian ei i,
respectiv, la permanentizarea conflictelor de aici.
Un alt factor intern, care rezult din cel dintîi, const în tendin a permanent a componentei majoritare a Alian ei – frac iunii PLDM – de a domina
partenerii i a le impune acestora, prin antaj, regulile sale de joc, fapt
dovedit, cum s-a men ionat deja, de ie irea acestei frac iuni la 13 februarie
2013 din Acordul Alian ei i de revendicarea renegocierii unui alt acord
lansat partenerilor. Prin modalitatea de a sensibiliza partenerii actul denun rii
Acordului de c tre frac iunea majoritar poate fi calificat mai degrab drept o
tentativ de ai face pe ei s suporte un consens, îns unul silit, neacceptat de alte
componente ale Alian ei.
Totodat , tensionarea rela iilor prin metode de antaj în cadrul Alian ei
s-a dovedit a fi manifest
i din partea frac iunii PDM. Aceasta a avut loc în
special în perioada form rii AIE-2 cînd frac iunea în cauz t
na în mod
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evident, prin negocieri cu opozi ia comunist , constituirea alian ei. Era în
fond un motiv de a ob ine pozi ii privilegiate în cadrul AIE-2, ceea ce a
provocat nemul umiri nu doar a partenerilor, ci i a unui segment considerabil
din societatea civil . Sau r spunsul univoc al frac iunii PDM la cerin a
frac iunii PLDM de renegociere a Acordului a fost unul care la fel o punea în
gard pe aceasta din urm . Adic varianta demisiei premierului Filat, urmat de
demisia spaekerului M.Lupu, i preluarea de la zero a negocierilor privind
formarea AIE-3, propus de c tre PDM, era considerat de PLDM ca act de
antaj.
Cît prive te influen a opozi iei comuniste asupra mecanismului de
func ionare a Alian ei la capitolul interese politice - transform ri democratice,
aici pot fi eviden iate cîteva momente, în viziunea noastr , mai relevante:
- Pierderea de c tre Partidul Comuni tilor a alegerilor parlamentare anticipate din iulie 2009 (determinat îndeosebi de evenimentele din 7 aprilie 2009)
i venirea la putere a for elor liberal-democrate, institu ionalizate ca entitate
de guvern mînt în Alian a pentru Integrare European , a generat o faz
anevoioas de confrunt ri specifice neîntîlnite pîn atunci, ca amploare i
tensiune, în câmpul politic al Republicii Moldova. În acest sens, toate
ini iativele i activit ile Alian ei de a guverna ara erau în permanen
blocate de opozi ia comunist , care nu recunoa tea nici într-un fel înfrângerea
sa la alegeri, statutul s u de opozi ie. Negînd complet Alian a ca coali ie de
guvern mînt, opozi ia a încercat în repetate rînduri s o destr mare prin
convorbiri separate cu fiecare reprezentan în parte a partidelor puterii în
vederea constituirii unei noi alian e, de stânga-centru, împreun cu Partidul
Democrat. Prin astfel de impunere frac iunea comunist efectua un presing
permanent asupra guvern rii, o critic destructiv a oric ror m suri ale acesteia,
pentru a le denatura în fa a opiniei publice.
- Influen a opozi iei comuniste asupra Alian ei i subminarea raportului
între interesele acesteia i procesul reform rii democratice a rii a fost legat
i de punerea în joc pentru un timp îndelungat a problemei alegerii efului
statului, considerat drept una principial în evolu ia statului i societ ii.
Opozi ia comunist chiar din start s-a pronun at împotriva alegerii candidaturii
AIE, domnului M.Lupu, la func ia de pre edinte al rii, motivînd c el nu face
fa
cerin elor. Astfel, ea a boicotat atât primul, cât i al doilea tur al
alegerilor, desf urate respectiv la 10 noiembrie i 7 decembrie 2009. Conform
declara iilor aduse atunci din partea opozi ei, unica ans i posibilitate de a
ocoli alegerile anticipate era alegerea la acest post a candidaturii Z.Grecianîi din
partea frac iunii majoritare din Parlament. Astfel, opozia a preferat tactica
antajului în rela iile cu Alian a, tactica aprofund rii crizei în care se afla ara,
tactica aliment rii unor interese axate strict pe revitalizarea metodelor autoritarcomuniste de influen . Îns i tendin ele opozi iei comuniste de a ob ine
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avantaje maxime pentru sine nu se însrieau în pretinsele lor rela ii de natur
demoratic cu guvernarea, fiindc majoritatea membrilor frac iunii comuniste
(inclusiv cei tineri) erau i sunt i acum domina i de mentalitatea autoritar , de
atitudini i comportamente la fel de autoritare în cadrul
edin elor
parlamentare, în dezbateri la emisiuni televizate, radiofonice, în presa scris .
Democratice la ei r mîn doar declara iile, fiindc manifest rile lor antiguvernare din cadrul unor mitinguri, demonstra ii adesea dep esc limitele
legalit ii, fiind înso ite de chem ri ale liderilor comuni ti la nesupunere
fa de autorit i, chiar la ac iuni revolu ionare.
- Impactul opozi iei comuniste asupra factorului de interes din cadrul
AIE-2 i, respectiv, asupra rela iilor politice de aici a devenit deosebit de
puternic la sfîr itul anului 2012 - prima decad a anului 2013, perioad marcat
de evenimente de mare rezonan
în lumea politic
i în societate în general
(incidentul din p durea domneasc , demisia Procurorului general V.Zubco i a
vice-speakerului V.Plahotniuc, depistarea înc lc rilor financiare la Banca de
Economii a Moldovei (BEM)
i informarea opiniei publice, intentarea
dosarelor unor mini tri b nuiti de corup ie, arestarea de c tre Centrul
Na ional Anticorup ie (CNA) a efului Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat al Republicii Moldova, d-lui N.Vicol, interceptarea convorbirilor telefonice
ale acestuia cu premierul V.Filat, etc.), care au provocat un conflict
nemaiîntîlnit pîn atunci între componentele Alian ei. Desigur, de aceste
evenimente, de acest conflict a profitat din plin opozi ia comunist . În primul
rînd, ea a ini iat i dominat comisiile de cercetare a incidentului din p durea
domneasc
i a f delegilor de la BEM. În al doilea rînd, opozi ia a
manifestat o capacitate i o iscusin
rar întîlnit pîn acum în câmpul politic
al rii de a ciocni între ele interesele specifice ale componentelor Alian ei, de
a spori din interior dispre ul, resentimentul reciproc al acestora. În al treilea
rînd, poate c cel mai mult opozi ia tindea s submineze cauza comun ,
interesul comun al Alian ei – definitivarea reformelor democratice în ar ,
realizarea deplin a obiectivelor acesteia de asociere politic
i integrare
economic la Uniunea European , iar de aici s compromit Alian a ca guvernare de coali ie i s conduc ara spre alegeri anticipate.
Cu acest scop, opozi ia comunist a participat activ în cadrul
Legislativului la votarea de decizii favorabile unei frac iuni în detrimentul altei
frac iuni din Alian , men inînd în a a fel spiritul de ur între ele. De a a
natur a fost mai întîi situa ia cînd opozi ia sus inea plenar frac iunea
PLDM în raport cu celelalte, apoi pe cea a PD-ului împotriva PLDM-ului. Atare
jocuri politice, ciocniri de interese înguste ale actorilor din Alian
s-au soldat
în ultima instan cu destr marea acesteia. Efortul decisiv al opozi iei în acest
sens s-a reg sit în ini ierea Mo iunii de Cenzur guvernului Filat i,
respectiv, în demiterea lui, fapt ce s-a produs în 5 martie curent cu 54 de voturi
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ale frac iunii PCRM, PD, PS i a unor deputa i neafilia i. Astfel, opozi ia
comunist , gra ie presiunilor sale permanente asupra guvernan ilor liberaldemocra i, capacit ilor sale de manipulare la nivelul cel mai înalt, a reu it
alimenteze AIE-2 cu un spirit conflictual de dezintegrare, cu substan
dezintegrativ la capitolul interese politice-transform ri democratice. Or, aceste
capacit i
i-au demonstrat eficien a pro-PCRM nu f
implicarea
elementului controversat, debusolat al Alian ei.
Cinci. Paradoxurile rela iei interese politice-transform ri democratice
vizeaz în mod direct contextul lor de manifestare – câmpul politic al Republicii
Moldova. Situa ia acestuia r mîne a fi direct propor ional instabilit ii
intereselor politice, abaterilor ce au loc în calea reform rii democratice. Astfel,
câmpul politic al
rii, privit prin prisma dimensiunilor sale fizice (material ,
teritorial ) i func ionale (de influen statal , de partid, liderial , civil ) este
unul ciopîr it chiar de la începuturi i continu a fi astfel pân în prezent, unul
divizat ca urmare a incapacit ii guvernan ilor, opozi iei, societ ii civile de a
promova o politic clar , consecvent
i eficient fa de manifest rile
separatismului din raioanele de est ale rii.
Lipsa de integritate teritorial a
rii, determinat în fond de interesele
geopolitice ale Rusiei, ce au dat na tere acum mai bine de dou zeci de ani
enclavei r. m. n., cu atribute statale de facto, bine consolidate, dar nerecunoscute
pe plan interna ional de iure, este factorul cheie al sl biciunii câmpului nostru
politic. Dezbinarea fizic a acestuia submineaz
i func ionalitatea lui,
capacit ile de manifestare a actorilor politici de la Chi in u în ar în
general i în raioanele de est în particular.
Totu i, luat ca factor obiectiv ce exist real deja dou decenii, deficitul de
integritate teritorial a rii noastre nu este unul de natur decisiv pentru destinul ei actual. Fiindc acest deficit, dep irea lui, depinde ast zi nu atît de obiectivitatea interesului na ional al
rii (acesta nu dispune deocamdat de baze
socioeconomice suficiente, de o idee na ional adecvat cerin elor actuale
unei
ri polietnice) sau de obiectivitatea intereselor politice specifice a celor
ce guverneaz
i a opozi iei, cît de subiectivitatea actorilor-purt tori ai
intereselor în cauz , de gradul lor de con tientizare a raportului între interesele
personale (fie oligarhice) sau de partid, pe de o parte, i interesul na ional în
devenire, pe de alt parte. Altfel spus, acea structur paradoxal a intereselor
politice ( i a interesului na ional în ansamblu), cu elementele lor obiective i
subiective lipsite de concordan , despre care s-a men ionat anterior, î i las
amprenta nu doar asupra transform rilor democratice, ci i asupra câmpului în
care acestea se desf oar . Adic , conflictul structural al intereselor se
reg se te în ultima instan
în conflictul structural al câmpului politic, fapt
dovedit în permanen
în cei dou zeci i unu de ani ai
rii noastre de
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practica tuturor guvern rilor i opozi iilor care sau perindat. Nici una din ele
n-a fost în stare s asigure o stabilitate de câmp.
Dac în
rile cu democra ie consolidat actorii-purt tori de interese se
impun drept for e aflate preponderent într-o interac iune i interdependen
fireasc pentru binele i progresul întregului câmp sociopolitic, pentru dep irea
situa iilor acute de criz i conflict social i, respectiv, pentru stabilizarea socioeconomic i politic a societ ii, atunci în rile de tipul Moldovei diferitele
interese politice de partid deseori se exclud reciproc în promovarea cursului
politic de reformare a societ ii, ceea ce submineaz capacit ile câmpului
politic. Acolo unde interesele asigur stabilitatea social
i politic în societate,
dimensiunea func ional a câmpului politic de obicei coincide cu cea fizic ,
geografic a statului, fapt confirmat de absoluta majoritate a statelor democratic
avansate. Aici chiar i în condi iile grele ale factorului geografic, teritorial
interesele puterii dispun de influen , capacit i, resurse ce compenseaz
lipsurile de natur fizic ale câmpului politic. Aceasta se datoreaz în mare
sur intereselor opozi iei politice care, din punct de vedere structural i
func ional contribuie la men inerea gradului de stabilitate a partidului de
guvern mânt, la dinamizarea dezvolt rii rii.
Cît prive te impactul intereselor politice asupra structurii câmpului politic
al Republicii Moldova, consider m c el aduce serioase prejudicii în evolu ia
acestuia. Prin controversele lor permanente la nivel de subiectivitate, interesele
politice de aici men in la fel de permanent discordan a între dimensiunea
func ional i cea fizic a câmpului, ceea ce genereaz paradoxuri frecvente la
capitolul ac iune i influen a puterii i opozi iei pe teritoriul rii, îndeosebi în
raioanele din stânga Nistrului. În acestea din urm actorii politici ai Chi in ului
aproape c nu se bucur de sus inere. Majoritatea popula iei din regiunea
transnistrean , chiar i din satele subordonate ordinii de drept a Republicii
Moldova, nu manifest încredere fa de conducerea i opozi ia de la Chi in u,
fiindc v d în ele for e cu interese oligarhice i cu tendin e de dominare în
câmpul politic, for e care n-au demonstrat pîn acum capacit i de solu ionare
a conflictului transnistrean.
Apar unele conflicte de interese i în câmpul politic al Gagauziei, al municipiului B
i, conflicte legate în special de rela iile între organele centrale i
locale de putere sau între partidele puterii i opozi iei. Asemenea conflicte
aici vizeaz i alte câmpuri: economice, sociale, educa ionale, culturale etc.
Interesele politice la nivel de putere i opozi ie influen eaz câmpul
politic în func ie de resursele (capitalurile) ce le revin purt torilor s i în
câmpurile economice, sociale, culturale, informa ionale, tiin ifice etc. În acest
context P.Bourdieu sublinia, c diferite tipuri de capital reprezint în felul lor
puterea asupra anumitui câmp, puterea asupra mijloacelor de producere, asupra
mecanismelor de stabilire a unor categorii de bunuri, asupra veniturilor.
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Capitalurile de ordin economic, social, cultural, simbolic (numit de obicei
prestigiu, reputa ie) determin pozi ia agentului în spa iul social i respectiv
întruchipeaz puterea lui în orice câmp (inclusiv politic - V.S.), ansele de
câ tig în acest câmp [1, p.56-57]. Aceste tipuri de capital, reflectînd pozi iile
agentului în diferite câmpuri privind împ irea puterii cu al i agen i, sînt
percepute i recunoscute ca legitime. Pornind de aici, câmpul politic poate fi
considerat drept un spa iu multidimensional de pozi ii ale agen ilor ce depind de
un sistem complex de coordonate a c ror importan ine de caracterul corel rii
lor. În acest spa iu, men ioneaz P.Bourdieu, agen ii se împart dup dou
criterii: a) conform volumului general de capitaluri de care ei dispun; b)
conform îmbin rii acestor capitaluri i, respectiv, greut ii specifice a diferitor
tipuri de capital [1, p.58].
Dac raport m aceste ra ionamente bourdiene la interesele politice i
câmpul politic în transformare, gen moldovenesc, obsev m c capacit ile de
capital a diferitor actori politici, la fel cum i abilit ile lor de îmbinare a
acestor capitaluri, sînt diferite, fapt ce determin i interese diferite vis-a-vis de
maturitatea i func ionalitatea câmpului lor politic de manifestare. E drept c
aceste raporturi între capitaluri, interese i câmpuri nu trebuie interpretate în
mod simplist, adic privite doar prin dimensiuni de liniaritate, ele sînt de obicei
de natur ne-liniar , au un caracter complex, contradictoriu i nu întotdeauna
se completeaz în mod firesc. Despre aceasta ne vorbesc interesele,
comportamentul i rela iile unor actori din cadrul AIE-2. De exemplu,
rela iile între V.Filat i V.Plahotniuc în câmpul politic al Alian ei erau
determinate de interesele lor oligarhice, de volumul de capitaluri acumulate. Un
volum mai mare de capitaluri a unuia (V.Plahotniuc) trezea în permanen
nemul umire i chiar ur din partea celuilalt (V.Filat), ceea ce viza i
subiectivitatea interesului oligarhic a fiec ruia în parte i, respectiv, rolul lui în
câmpul politic. Or, capacit ile i abilit ile mai înalte ale celui de a-l doilea
de a îmbina mai reu it capitalurile sale i-a permis s limiteze oarecum
autoritatea i influen a în Legislativ a celui dintîi, adic s contribuie la
demisia d-lui V.Plahotniuc din func ia de prim vice-speaker al Parlamentului.
Totu i, nu peste mult timp r spunsul a fost pe m sur , în demiterea guvernului
Filat i-a manifestat atitudine, de rînd cu al i actori, i deputatul oligarh
V.Plahotniuc. Totodat , nu e întîmpl tor faptul, c cei mai mul i mini tri
implica i în corup ie se consider a fi din partea PLDM.
Astfel, ciocnirile de interese i de capitaluri determin în mare parte locul
i rolul actorilor în câmpul politic, capacit ile lor de a transforma i
moderniza câmpul în cauz . La rîndul s u câmpul politic, acumulând necesarul
de substan
valoric i consolidându- i parametrii func ionali sub influen a
câmpurilor non-politice, î i extinde aria de manifestare i influen asupra
acestora, de includere în specificul lor. Atare includere depinde de caracterul
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intereselor politice i poate avea dou semnifica ii: de îmbinare i conlucrare
sau de dictat între politic i non-politic. Primul tip de raporturi între câmpul
politic i alte câmpuri sociale este, de obicei, generatoar de rela ii i
transform ri democratice, fapt urm rit în statele care deja au realizat obiectivele
tranzi iei spre democra ie. Cît prive te statele cu interese i abateri frecvente
spre autoritarism la capitolul transform ri democratice, cu tendin e de dictat a
câmpului politic i, respectiv, de diminuare a autonomiei altor câmpuri sociale,
a specificului lor valoric, aici se produce politizarea acestora [4, p.293]. În astfel
de condi ii influen a câmpului politic asupra câmpurilor non-politice le face pe
acestea din urm s devin cvazicâmpuri economice, sociale, culturale,
educa ionale, etc., în care este denaturat îns i raportul dintre cerere i ofert ,
dintre interese i valori, interese i transform ri, ceea ce se observ în special
în condi iile Republicii Moldova. Pentru a optimiza rela ia între câmpul politic
i câmpurile non-politice este necesar valorizarea intereselor politice,
acumularea adecvat
i punerea în uz de c tre acestea a elementului
democratic, într-un cuvînt este necesar adaptarea acestor interese la fenomenul
democratismului.
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Le système électoral actuel de la République de Moldova, basé sur la formule électorale absolument proportionnelle nécéssite un changement reconnu
tant par les représentants de la classe politique que par des spécialistes. Ce système absolument proportionnel a déjà joué son rôle en créant le cadre nécessaire pour l’affirmation de multipartitisme politique. Ce model proportionnel
étant absolu a mis en évidence plusieurs lacunes. Une initiative législative soutenant l’introduction d’un système integral d’élections pat le vote uninominal
provoque des discussions dans le Parlement.
Dans les conditions actuelles de Moldova ce projet souffre de plusieurs deficiences, il conserve la culture parochiale des citoyens; ce qui permet d’imposer des pratiques oligarchiques; génèrent une stratification politique exagérée
du forum législatif du pays, d’ici l’inéficicacité du gouvernement.
Une variante plus adéquate pour la République de Moldavie peut être une
variante intermédiaire - le système mixte, qui essaye de combiner dans des différentes formes le vote majoritaire et la représentation proportionnelle.
De la transparence et la correction de l’adaptation d’un nouveau système
électoral dépendra la légitimité du pouvoir politique et la détermination de la
démocratie en République de Moldova.
Producem mai mult politic decât putem consuma! Este o parafrazare din
Winston Churchill cu referin la istorie i la Balcani, dar perfect valabil pentru
Republica Moldova, mai ales, din 2009 încoace. Criza politic prelungit generat de nealegerea Pre edintelui, care au provocat scrutinele parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 i 28 noiembrie 2012, a readus pe agenda public
modificarea Constitu iei i a sistemului electoral.
Abordate în ansamblu, preconizatele schimb ri, pot avea un impact direct
asupra proceselor social-politice cât i a sistemului politic, în general. Reforma
electoral , de i apare drept una dintre solu iile fezabile pentru
responsabilizarea clasei politice i consolidarea majorit ii necesare guvern rii,
în realitate, este vorba despre elaborarea unui nou model democratic de
organizare politic a societ ii. ”Sistemele democratice, indiferent de structura
lor, sunt în mare parte produsele sistemului electoral pe care îl folosesc” [1,
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p.118]. Votul, mai corect construc ia lui legal , ”amenajarea practic a
scrutinului i efectele produse de c tre op iunile cet enilor” constituie un
element esen ial al organiz rii i func ion rii unei democra ii [2, p.18].
De men ionat c , pe parcursul scurtei sale istorii care abia dep
te
dou decenii Republica Moldova s-a confruntat cu veritabile crize de autoritate
atât la nivelul institu iilor politice, cât i a partidelor. Unele din ele purtând un
caracter obiectiv i inerente perioadei de tranzi ie la un regim democratic,
altele generate de factori de ordin subiectiv. Ca regul , îns , dezbaterile marcate
de preocuparea pentru identificarea cauzelor, dep irea consecin elor i
prevenirea crizelor sfâr eau în practic , prin schimbarea formei de
guvern mânt i unele ajust ri la codul electoral, folosite de cele mai multe ori
în calitate de resurse administrative. Astfel, dup cum men ioneaz unii autori
în Republica Moldova ”doar timp de zece ani au fost instaurate regimurile:
preziden ial (3 septembrie 1990 – 28 iulie 1994), semipreziden ial semiparlamentar (29 iulie 1994 – 4 iulie 2000), parlamentar (5 iulie 2000)” [3,
p.79]. Astfel, tema reformei politice a captat periodic aten ia opiniei publice. De
fiecare dat , îns , discu ia era marcat de o doz consistent de manipulare
sus inut prin mijloacele aflate la îndemâna for elor politice aflate la putere.
În modul cel mai direct legat de problema organiz rii politice este cea a
sistemului electoral. Nec utând la faptul c , dup cum men ionam mai sus, în
Republica Moldova s-au perindat mai multe forme de guvern mânt formula electoral r mâne de mult timp neschimbat . De i, sistemul electoral propor ional
absolut cu liste de candida i închise introdus în 1993, nu a fost o alegere foarte
bun generând mai multe efectule negative, a r mas, practic, intact timp de dou
decenii.
Pe lâng multitudinea de chestiuni importante pe care le condi ioneaz
sistemul electoral, de prim importan
este func ia de legitimare a puterii
politice. Conform modului legal-ra ional de domina ie formalizat de Max
Weber, înscrierea în lege înseamn nu doar legalitate, ci i legitimare i
legitimitate [4, p.26]. În esen , r spunzând la întrebarea ”Cum alegem?” (în
sens de mecanism), de fapt abord m o problem politic primordial : ”Pe cine
alegem?”. De aici i practica celor angaja i în modificarea sistemelor
electorale, care î i îndreapt suspicios privirea c tre modelele externe, cu mare
greutate accept sfaturile exper ilor i sfâr esc, ca regul , prin adoptarea
modelului perceput de ei ca fiind în avantajul lor imediat [5, p.63]. Republica
Moldova nu este o excep ie.
Prezint interes o ini iativa legislativ lansat
i care
ine de
modificarea sistemului electoral, iar prin urmare, i de modalitatea de accedere
i exercitare a puterii politice. La sfâr itul lunii februarie 2012, pe fundalul
perpetu rii crizei politice legate de (ne)alegerea Pre edintelui, primvicepre edintele Parlamentului, Vladimir Plahotniuc înainteaz un proiect de
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lege prin care pledeaz pentru ”introducerea unui sistem integral de alegeri prin
vot uninominal nu a unui par ial, sau mixt, cum propun alte for e politice” [6].
Comisia de la Vene ia recomand ca modificarea sistemului electoral s fie
efectuat cu cel pu in 6 luni înainte de alegeri. În acest context este bine c
ini iativa prim-vicepre edintelui Parlamentului de modificare a sistemului
electoral a venit la o distanta de 2 ani i ceva de urm toarele alegeri, timp în
care societatea civil , partidele politice i cet enii urmau s o discute i s o
în eleag .
inem s amintim, c într-o interpretare succint sistemul electoral nu constituie altceva decât „un mecanism pentru transformarea voturilor în demnit i
publice” [7, p.232]. Parametrii principali ai sistemului electoral sunt: formula
electoral , m rimea circumscrip iei electorale, structura votului, pragul electoral, m rimea institu iei eligibile. Aceste variabile pot fi de diferite tipuri i lua
forme diferite, dar i îmbinate în mod diferit, produc o diversitate extrem de mare a sistemelor electorale.
De i, dup cum afirm G.Sartori, ”importan a sistemelor electorale a fost
mult vreme subevaluat ” [5, p.61], toat literatura de specialitate este unanim :
problemele ce in de modificarea sistemului electoral nu trebuie tratate cu
urin . Pe termen lung, ”odat instalate, sistemele electorale devin ”factori
cauzali” care produc, la rândul lor consecin e proprii” [5, p.62]. Printre acestea
poate fi men ionat, în primul rând, impactul formulei electorale asupra
sistemului de partide din societate, care, la rândul s u, prin tr turile i
particularit ile sale determin natura sistemului politic existent, gradul lui de
democratizare. Pe lâng faptul c , dup cum afirma M.Duverger mai bine de
jum tate de secol în urm , pot condi iona num rul de partide, sistemele
electorale influen eaz
i activitatea propriu-zis a partidelor politice. Prin
limitarea sferei campaniei electorale i a strategiilor de campanie, sistemele
electorale descriu formarea politicilor de partid i influen eaz op iunea
multor partide
i candida i, în trei dimensiuni: aleg torii specifici,
comportamente specifice ale aleg torilor i forme eficiente de influen
[8,
p.166].
O condi iile important este ca deciziile ce ine de adoptarea unui nou
sistem electoral s fie adoptat în baza unui cât mai larg consens, deoarece marcheaz dezvoltarea societ ii pe o perioad îndelungat . Încerc rile de-a argumenta modificarea sistemului electoral prin defavorizarea opozi iei sau unui
anumit partid politic sunt contraproductive i descalificante, reprezentând, totodat , o mostr cum cei care proiecteaz sistemele electorale încearc s adopte
sistemul perceput de ei în avantajul imediat.
Se men ioneaz , i de bun seam , c nu exist sisteme electorale bune
sau proaste ci adecvate sau mai pu in adecvate unei societ i. Cu unele
excep ii valabile pentru democra iile consacrate (ex. Marea Britanie i SUA)
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mai putem ad uga ca nu exist sisteme electorale ve nice. Impulsionat de
optimismul s u în leg tur cu revolu iile din Fran a i America, Thomas
Jefferson, unul dintre "p rin ii fondatori" ai Statelor Unite, afirma c ar fi de
dorit ca fiecare genera ie s aib revolu ia ei. Pornind de la spiritul acestei
afirma ii, un recunoscut teoretician în ale democra iei, R.Dahl este de p rere
”n-ar fi o idee rea ca într-o ar democratic s se convoace la fiecare
dou zeci de ani o reuniune de speciali ti în domeniul constitu ional, lideri
politici i cet eni instrui i, pentru a evalua constitu ia statului nu numai din
perspectiva experien ei proprii, ci i din aceea a cuno tin elor în continu
cre tere dobândite în urma experien elor celorlalte
ri democratice” [9,
p.135].
Prin urmare, pentru evitarea angaj rii în crearea unor „forme f
fond” nu
trebuie neglijat cadrul general în care se încearc plasarea unei schimb ri. Deacea o tez cunoscut care se con ine în teoria politic (care o desprindem din
literatura de specialitate) este aceea c ”sistemele electorale nu se pot construi
din proprie voin
i nu se pot schimba la discre ie”. Elementul principal de
la care se va porni i factorul care determin func ionalitatea i gradul de
adecvare a un sistem electoral este cultura politic . Dac aplic m clasificarea
elaborat de G.Almond i S.Verba, atunci în cultura politic a cet enilor
Republicii Moldova prevaleaz componenta parohial
i dependent . Este
cunoscut, îns , faptul c o democra ie func ional are la baz , în primul rând,
o cultur politic participativ . Concluzia general exprimat de mediul
academic cu referin
la problema dat este c ”mecanismul culturii politice a
societ ii în transformare, inclusiv moldovene ti, trebuie supus în întregime
exigen elor democratiz rii, cur at de excesivitate, de partenalism, catastrofism,
intoleran , fragmentarism” [10, p.61].
Cel mai des, în literatura de specialitate, se invoc , rolul determinant al culturii politice în derularea proceselor i func ionarea institu iilor, totodat este
de men ionat
i caracterul activ al sistemelor electorale în formarea
atitudinilor i comportamentelor politice ale cet enilor. A a dar, pe lâng
impactul direct asupra sistemelor de partide din societate, sistemul electoral, în
deosebi, prin formula sa electoral poate influen a, pe termen lung, tr turile
culturii politice a cet enilor. Un sistem electoral bazat, în exclusivitate, pe
scrutin majoritar în dou tururi aplicat în circumscrip ii uninominale în
realitate vine s perpetueze caracterul preponderent parohial al culturii politice a
popula iei. Interesul local va prevala asupra celui na ional. Cet eanul va fi
men inut în mreaja instinctelor paternaliste, iar aceasta face imposibil
dep irea condi iei de sclav i con tientizarea libert ii, care dup cum neo sugereaz diferi i filosofii de la Spinoza încoace, nu este altceva decât o
”necesitate în eleas ”.
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Actualul sistem electoral din Republica Moldova, bazat pe formula electoral propor ional absolut necesit schimbare, fapt recunoscut atât de marea
majoritate a reprezentan ilor clasei politice, cât i de unii speciali ti în
domeniile socio-umane. Model care avantajeaz partidele politice, sistemul
propor ional absolut i-a jucat rolul s u, creând cadrul necesar pentru
afirmarea multipartitismului politic. Realit ile din Republica Moldova vin s
confirme tez conform c reia ”cu cât este mai pur sistemul electoral
propor ional, cu atât tinde s produc mai multe partide”, iar ”fragmentarea
politic ce rezult submineaz guvernabilitatea” [8, p.27].
La capitolul ”num rul de partide” Republica Moldova dep
te a a
democra ii avansate cum sunt Germania, Fran a i Marea Britanie, unde
num rul forma iunilor politice variaz în jurul cifrei 20 pe când în Republica
Moldova num rul lor ajunge la 36 [11]. Este greu de indicat num rul optimal de
partide care ar asigura func ionalitatea unui sistem politic democratic.
Totodat , am putea vorbi de o mas critic , în cazul nostru un num r critic, care
odat dep it devine contraproductiv . Partidele se transform dint-o
institu ie de promovare a intereselor social-politice sunt utilizate de c tre unii
tot mai des în tehnologiile electorale pe rol de c pu e, pseudopartide sau drept
o form camuflat de business, pentru al ii. Astfel încât din num rul partidelor
înregistrate mai pu in de jum tate joac un rol activ în cadrul sistemului politic
a rii.
Absolutizarea modelului propor ional a scos în eviden
de-a lungul timpului mai multe lacune. Într-un studiu realizat de ADEPT înc în 2001, I.Bo an
identifica mai multe handicapuri ale sistemului electoral existent în Republica
Moldova din 1993. În primul rând, toate partidele, cu mici excep ii, care au ie it
înving toare i au participat la guvernare, ulterior au degradat lamentabil, una
din cauzele principale fiind legat de modul de selectare i promovare a candida ilor. Listele închise de partid, formate de c tre lideri, dup criterii nu tocmai
bine definite, i aplicate nu tocmai transparent, continu s fie principalii factori
care duc la scandaluri chiar în plin campanie electoral , iar ulterior i la scindarea partidelor. În al doilea rând, este deja un loc comun s consta i ruptura dintre
candida ii “ale i cu hurta” i electorat. În al treilea rând, în cei zece ani de pluripartitism nu exist nici un exemplu de schimbare statutar a liderilor partidelor,
schimbare care ar fi avut vreun efect benefic asupra dezvolt rii partidelor. Aceasta este o dovad c actualul sistem electoral alimenteaz a a numitul “sindrom
al p rin ilor fondatori” [12].
Perioada care a trecut a confirmat juste ea acestor constat ri
i
perpetuarea problemelor existente. Parlamentarii ale ii în cadrul acestui tip de
scrutin, pe liste de partid închise, mai sunt numi i ”caii lui Caligula”, dac e s
utiliz m calificativul atribuit de c tre G.Sartori, Împ ratul roman Caligula i-a
numit calul senator, iar ”în politica electoral expresia ”calul lui Caligula”
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înseamn c orice ”nimeni” (pân
i un cal) poate fi ales” [5, p.50]. Nu trebuie
generaliz m. În rândul ale ilor sunt persoane demne i competente, dar
modalitatea de accedere în parlament în mod obiectiv îi face dependen i de
liderii de partid, iar de aici i comportamentul respectiv - de docilitate i
supu enie liderului sau, ca excep ie, devenit de la un timp la noi regul ,
sirea rândurilor partidului sau a frac iunii asumându- i mai multe riscuri.
Proiectul de modificare propus – cu scrutinul majoritar în dou tururi i
votul în circumscrip ii uninominale – de i porne te, judecând dup
declara iile autorilor, cu cele mai bune inten ii, constituie, din p cate, o alt
extrem . Cu toate c , formula majoritar are unele avantaje: simplitate, leg tur
direct ales-aleg tor, con ine, îns , mai multe dezavantaje.
La modul practic, inând cont de realit ile Republicii Moldova, aceasta
ar însemna împ
irea
rii în 101 circumscrip ii uninominale, adic mai
pu in de 26 mii votan i fiecare (la ultimele alegeri locale în listele electorale
au fost înscri i cca 2,6 mln. aleg tori). Pentru a fi ales din primul tur sunt
suficiente numai 13 mii de voturi, iar în turul doi chiar i mai pu ine - o
majoritate simpl .
Pe fundalul a tept rilor paternaliste ale popula iei i a unei culturi
politice cu tr turile men ionate mi sus ar permite accederea în Parlament a
unor persoane ”dubioase”. Modelul propus creeaz premize pentru
aprofundarea oligarhiz rii clasei politice prin macaronizarea (oferirea
pachetelor cu produse alimentare în schimbul voturilor) procesului electoral.
Aceasta face posibil, ca a a numi i, oligarhi i proteja ii lor f
mari
eforturi s accead în forul legislativ al
rii, utilizând în acest scop resursele
financiare i mentalitatea paternalist a majorit ii aleg torilor pe fundalul
unei culturi politice cu tr turi preponderent parohiale i dependente. Iar de
aici i pericolul alunec rii spre o plutocra ie ca form de guvernare a
societ i.
Prin urmare, proiectul cu votul uninominal în condi iile Republica Moldova de ast zi sufer , cel pu in, de trei caren e grave:
1. Conserv cultura politic parohial a cet enilor, prin promovarea politicilor centrate pe localism i servirea ”circumscrip iei”.
2. Permite impunerea practicilor oligarhice.
3. Fragmentarea politic exagerat a forului legislativ a t rii, iar de aici i
ineficien a guvern rii.
Trebuie s recunoa tem, c modelul majoritar este considerat de
speciali ti drept unul care asigur o guvernare eficient în detrimentul
reprezentativit ii. De men ionat, îns , c în aceste cazuri, se are în vedere,
sistemul majoritar cu un singur tur, adic majoritatea relativ . Formula dat are
un impact asupra num rului de partide, favorizând marile partide i generând
sisteme cu dou sau trei partide i, ca regul , guverne monocolore.
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Adecvat realit ilor Republicii Moldova poate fi o variant intermediar
- sistemul mixt, care încerc s combine în forme diferite atât votul majoritar cât
i reprezentarea propor ional . În principiu, acest sistem presupune alegerea
unei par i a deputa ilor în circumscrip ii uninominale cu vot majoritar, iar a celeilalte p
i – în circumscrip ii plurinominale cu aplicarea unei metode
propor ionale. Fiecare aleg tor are la dispozi ie 2 voturi – unul pentru un
candidat individual din circumscrip ia uninominal , iar cel lalt pentru lista de
partid.
Un sistem propor ional cu liste de partid deschise, prin care cet enii s
aleag 51 de deputa i pe de o parte ar p stra partidele drept un actor principal
al procesului politic menit s realizeze leg tura dintre politic i societate.
Condi ia listelor deschise unde aleg torul unui partid ar decide locul pe list al
candida ilor propu i va spori calitatea i competen a celor ale i, precum i
gradul de eficien
i de mobilitate a partidelor în calitatea lor de sisteme
deschise. În cazul sistemelor propor ionale, pentru a m ri gradul de implicare a
aleg torului i respectiv pentru a reprezenta mai exact voin a lui, se practic
votul preferen ial op ional sau obligatoriu. Astfel, aleg torul poate opera
schimb ri în ordinea candida ilor prezenta i de partid pe liste. Votând partidul
aleg torul are i op iunea de a nominaliza un anumit candidat din list , iar
mandatele de pe list se atribuie în dependen de câte nominaliz ri au
candida ii. Prin urmare se aplic ordinea dorit de aleg tor i nu ordinea pe care
o dore te partidul. Acest mecanism este practicat în mod covâr itor în rile UE
(Ex.: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Letonia, Olanda, Slovacia,
Suedia, Estonia, Finlanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Luxemburg)
Al i 50 de deputa i urmeaz s fie ale i în circumscrip ii uninominale
cu vot majoritar în dou tururi. M rimea circumscrip ia electorale în
compara ie cu un sistem majoritar absolut va cre te dublu i va num ra circa
52 mii de aleg tori. Pentru a trece din primul tur un candidat va avea nevoie de
peste 26 mii de voturi. În aceste condi ii, accederea în Parlament, în
exclusivitate, cu ajutorul resurselor financiare va constitui, mai degrab , o
excep ie decât o norm .
Mai mult ca atât, candida ii din circumscrip iile uninominale, în marea
lor parte, dup cum ne-o demonstreaz
i practica interna ional , vor prefera
suportul partidelor politice, solicitând nominalizarea i sus inerea de c tre
acestea, prin tot ce înseamn ”promovare electoral ”. Totodat , candida ii
ale i, chiar cu sus inerea partidelor, vor dispune de un grad mai mare de
independen
i autonomie în adoptarea deciziilor. Din aceasta vor avea de
câ tigat atât cet enii cât i regimul democratic, în general, prin afirmarea
partidelor politice în calitatea lor definitorie de sisteme politice deschise. Acesta
ar produce o real reconfigurare a întreg spa iului public de la noi i ar crea
premize pentru formarea unei culturi politice participative.
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Foarte apreciat este sistemul electoral german, numit i al buletinului dublu. În esen , aceast variant se caracterizeaz prin faptul c aleg torii dispun
de dou voturi, unul într-un scrutin majoritar într-un singur tur, cel lalt într-un
scrutin propor ional. În primul caz, aleg torul voteaz un candidat, iar în al doilea o list de partide, rezultând dou categorii de mandate: alese în fiecare circumscrip ie i alese pe listele na ionale ale fiec rui partid. Decisive sunt rezultatele ob inute în scrutinul propor ional, acestea func ionând ca etalon al reprezent rii în fiecare circumscrip ie. Avantajele sistemelor electorale mixte: având dou
buletine de vot, cet enii î i pot opta pe dou planuri: la nivelul circumscrip iei
electorale i la nivel na ional; fiind dou buletine de vot, este mai u or pentru
partidele minoritare s ob in reprezentarea în Parlament.
Printre dezavantajele sistemelor electorale mixte se men ioneaz faptul c
este un sistem relativ complex, care poate crea confuzie în rândul electoratului.
Acest impediment, îns , poate fi dep it prin conjugarea eforturilor în promovarea unor campanii de informare i ”iluminare” politic a cet enilor.
Prezint interes
i alte modele. Cum ar fi, de exemplu, sistemul
propor ional cu mai multe circumscrip ii plurinominale, de exemplu 10, în
baza listelor deschise.
Merit a fi discutate i alte aspecte ce in alegeri i sistemul electoral
cum ar fi: optimizarea num rului de deputa i în forul legislativ superior al
rii, oportunitatea votului obligatoriu, coborârea vârstei de vot dac nu la 16,
atunci la 17 ani, inând cont de ritmului accelerat de dezvoltare i socializare a
tineretului, generat în mare parte de accesul la noile media de informare precum
i de tendin ele unor state cu democra ie avansat (Austria, Germania,
Elve ia).
Adoptarea unui sistem electoral adecvat va determina în mare parte, dup
cum men ionam, calitatea regimului democratic pe care îl vom edifica în perioada imediat urm toare. Formula electoral votat va fi hârtia de turnesol, atât pentru liderii partidelor parlamentare, cât i pentru deputa i, care va marca
gradul de dep ire a condi iei de politician i de însu ire a calit ii de om
politic. De transparen a i corectitudinea adopt rii deciziilor va depinde
legitimitatea guvern rii i stabilizarea democra iei în Republica Moldova.
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COMPARTIMENTUL
RELA II INTERNA IONALE
COLABORAREA INTERNA IONAL A SERVICIILOR
SPECIALE ÎN COMBATEREA TERORISMULUI: EVOLU IA
FENOMENULUI I CONCEPTULUI
Tatiana BUSUNCIAN
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
Rela ii Interna ionale tiin e Politice i Administrative, Catedra Rela ii Internaionale
Doctorand , Magistru în Jurnalism i tiin e ale Comunic rii
This article clearly emphasizes the need to apply modern methods of knowledge and information management, as well as to treat the development using
open systems. Redefining the domain of information through Intelligence services concept from the perspective of identification of a new evolution model, comes to express a dynamic and systemic vision of it, in accordance with the evolution and development of the new scientific theories, restructuring the Intelligence services processes through the prism of the systemically modified social
networks theories, by inevitable interaction with the informational technologies.
Intelligence services, regardless of the term we use to name them, "special
service", "secret service", "information and security service" have always provoked a certain mystery, due to the discretion and complete secrecy they imply.
Pornim de la premisa c serviciile speciale ca fenomen exist de milenii,
dar ca domeniu de cercetare, de numai câteva decenii. Evolu ia i dezvoltarea
societ ii umane, a noilor teorii tiin ifice i a tehnologiei informa iei au dus la
modific ri importante, transform ri controlate i adaptative asupra domeniului
serviciilor speciale, mai ales asupra proceselor i sistemelor acestora. Aceste
evolu ii au determinat i determin în continuare rea ez ri obligatorii în procesele de exploatare a informa iilor din surse deschise i închise, astfel încât cre terea volumelor informa ionale din surse deschise, dar, mai ales cre terea ponderii acestora în procesele de intelligence, pân la procente neverosimile acum
câ iva ani, au determinat centrele de cunoa tere statale ori corporatiste, care au
anticipat valen ele utiliz rii cunoa terii ca pe un avantaj competitiv, s întreprinm suri extinse i eficiente cu scopul reconceptualiz rii modului de abordare
a activit ilor serviciilor speciale, prin prisma a noi modele sistemice [23, p.124].
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În ultimii ani, aplicarea metodelor moderne de management al informa iei
i cunoa terii, abordarea dezvolt rii prin utilizarea sistemelor deschise au devenit factori determinan i ai competitivit ii oric rei entit i organiza ionale. În
plan global s-a produs o muta ie dinspre zona geopolitic spre cea geoeconomi, abilitatea statului constând acum în gestionarea cunoa terii la nivel strategic
pentru consolidarea sectorului administra iei publice, al economiei, al educa iei,
al cercet rii i al bun st rii sociale [23, p.1-24].
ut rile i eforturile cercet torilor presupun, la momentul actual, o îmbinare a eforturilor de cunoa tere i exploatare a informa iilor prin proiectarea i
administrarea unor capabilit i compuse din re ele de cercetare i dezvoltare,
educare i inovare, conectate prin cadre parteneriale la nivel na ional i global,
pe spa iul informa ional, reprezentat de sursele deschise.
În acest context, ar fi necesar redefinirea domeniului informa iilor prin intermediul conceptului de servicii speciale sau Intelligence din perspectiva identific rii unui model evolutiv, care s exprime o viziune dinamic i sistemic a
acestuia. Prin urmare, aceast redefinire s-ar produce în concordan cu evolu ia
i dezvoltarea noilor teorii tiin ifice, restructurând procesele serviciilor speciale
prin prisma teoriilor re elelor sociale modificate sistemic prin interac iunea inevitabil cu tehnologiile informa ionale.
De i în lumea modern nevoia de a cunoa te, de a avea informa ii a devenit
un element primordial pentru dobândirea suprema iei la nivelul entit ilor statale sau nonstatale, actuala „societate informa ional ” nu a reu it o definire exact
tocmai a acestei activit i de colaborare interna ional a serviciilor speciale, care
se fundamenteaz pe informa ie [4, p.44].
Astfel, în contextul complexit ii deosebite a pericolelor la adresa intereselor na ionale, realizarea unei colabor ri a serviciilor speciale este un deziderat al
oric rei societ i moderne, responsabile pentru destinele sale. În acest sens, serviciile speciale sau Intelligence, termenul nou folosit în mediile academice de
peste hotare, ofer demersului respectiv o contribu ie notabil . Cu scopul de a
în elege limetele i aspectele pozitive a modalit ii de func ionare a serviciilor
speciale, vom începe cu definirea acestora.
Serviciile speciale sau Intelligence, în opinia cercet torului P.Zeman [36],
sunt organe speciale de stat, scopul, efortul i misiunea primar a c rora este de
a proteja statul i societatea, asigurând la timp informa ia obiectiv i calitativ
privind securitatea reprezentan ilor ale i ai statului sau organelor administrative
ale statului. Toate serviciile speciale au la dispozi ia lor unit i opera ionale,
tehnice, analitice i de suport, ce folosesc instrumente de comunicare, supraveghere, control i documentare. Totu i, exist o diferen major care trebuie subliniat : serviciile speciale sau Intelligence sunt "servicii secrete" doar pentru
simplul fapt c principiul de baz al activit ii lor este de a p stra în secret sarcini concrete i numele persoanelor responsabile de acestea, precum i metodele
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i mecanismele utilizate în procesul de executare a acestor sarcini. Dac un guvern este interesat în colaborarea i cooperarea serviciilor speciale a statului cu
colegii din alte ri, este absolut necesar de a p stra în secret aceast conlucrare,
inclusiv informa ia asigurat [36].
O prim dificultate în încercarea de a în elege rolul analizei de servicii speciale deriv i din faptul c nu exist o defini ie general acceptat a no iunii de
servicii speciale. Conceptul servicii speciale nu este derivat numai din sensul
asociat cuvântului englezesc „Intelligence”, aceea i semnifica ie este asociat i
termenilor utiliza i în limba rus - razvedka, limba german - nachrichten sau limba francez – renseignement [31].
În opinia lui Cristian Ni , dificultatea definirii acestei no iuni rezid , în
primul rând, în instrumentele subtile utilizate, în abilit ile teoreticenilor sau ale
practicienilor în domeniu, ori în complexitatea subiectului ce trebuie abordat. Sar putea crede c în cazul unei activit i ce dateaz de când lumea, exist i o înelegere adecvat a substan ei acesteia – Intelligence – ce reprezint , cu ce se
ocup i cum func ioneaz . Dezbaterile de la nivelul institu iilor specializate,
din mediul academic, de la nivelul speciali tilor din sectorul de securitate i, în
special, din literatura de specialitate dezvoltat în jurul Comunit ii de Informaii a Statelor Unite ale Americii contrazic aparenta în elegere a fenomenului [24,
p.57].
Termenul de servicii speciale sau Intelligence este definit, de fiecare dat ,
de ori icare autor ce se raporteaz la el, diferit, iar respectivele defini ii fac rareori referire una la cealalt i în foarte pu ine situa ii sunt formulate pe baza celor
scrise anterior. Atâta vreme cât nu exist o reprezentare clar a ceea ce înseamservicii speciale sau Intelligence, nu se poate dezvolta o teorie explicativ a
modului în care func ioneaz [24, p.57]. Dificultatea acestui demers de definire
rezid , în primul rând, în instrumentele subtile utilizate, în abilit ile teoreticienilor sau ale practicienilor în domeniu ori în complexitatea subiectului ce trebuie abordat.
Cert este c , în timp, termenul servicii speciale sau Intelligence s-a conturat
prin asocierea sa cu activit ile secrete ale guvernelor. A.Shulsky a remarcat
exact acest aspect circumscris domeniului serviciilor speciale [26]. El explic
faptul c toate aceste activit i sunt desf urate de c tre organiza ii care au un
numitor comun: una dintre „cele mai semnificative caracteristici ale acestor organiza ii… este secretizarea pe care o reclam activit ile lor.” Secretizarea este esen ial , întrucât serviciile speciale sau Intelligence reprezint un segment al
„confrunt rii” permanente ce se deruleaz între na iuni [29]. În opinia autorului,
pentru domeniul serviciilor speciale, obiectivul const în de inerea adev rului,
îns c utarea adev rului „implic o confruntare cu un adversar uman, care are o
anumit reac ie.” În acest fel, A.Shulsky eviden iaz faptul c secretizarea este
necesar în activit ile i organiza iile din domeniul serviciilor speciale sau In-
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telligence i reprezint elementul esen ial al activit ii informative, sens în care
el afirm c „rela ia dintre serviciile speciale sau Intelligence i secretizare reprezint elementul fundamental care individualizeaz aceste servicii în raport cu
alte activit i intelectuale” [29].
De altfel, într-un material ap rut în 1958, în „Studii de Intelligence”, o publica ie secret a CIA la vremea respectiv , sub pseudonimul R.A.Random, a fost
avansat ideea c , prin îns i defini ia sa, serviciile speciale con in întotdeauna
un anumit procent de „secret”: „Intelligence reprezint culegerea oficial , secret de informa ii referitoare la alte ri i procesarea acestor informa ii, necesare pentru elaborarea i implementarea politicii externe, precum i derularea
de activit i acoperite în str in tate, pentru promovarea implement rii politicii
externe” [24, p.57].
Serviciile speciale sau Intelligence sunt acele organe activit ile c rora presupun, cunoa terea sau previziunea aspectelor globale importante, utilizate de
politicieni i lideri pentru luarea deciziilor. Activit ile serviciilor speciale pot fi
definite prin colectarea, analiza, evaluarea i interpretarea informa iei ob inute
din surse deschise i secrete, cu scopul elabor rii produsului necesar pentru obinerea informa iilor în domeniul politicii externe i luarea deciziilor strategice
[24, p.57]. Aceast defini ie a activit ilor serviciilor speciale este mai mult tradi ional i restrâns , deoarece serviciile au mai multe atribu ii. Ele sunt implicate în opera iuni secrete, inta carora este promovarea intereselelor na ionale,
prin manipularea tainic a evenimentelor i prin intermediul folosirii statutului
u în str in tare, f a dezvalui sursa acestei influen e [24, p.57].
Principalele condi ii sunt c serviciile speciale nu pot fi adaptate, reformate, transformate f
o în elegere clar a teoriei care st la baza acestor servicii.
O teorie global a serviciilor speciale ar trebui s l mureasc leg tura între caui efect, astfel, ca stabilirea sursei în caz de succes sau e ec a serviciilor speciale s se produc înainte ca acesta s se întâmple. Cauza ini ial este totul. Înelegerea motivelor pentru e ecurile din trecut, este primul i cel mai important
pas, dar spre regret deseori ignorat, care ne direc ioneaz spre succesul serviciilor speciale în viitor [34].
În cele din urm , serviciile speciale sunt mandatate s efectueze opera iuni
de contra-informa ii, menite s protejeze statul, popula ia i secretele de stat de
la atacurile din partea serviciilor speciale ostile i al i actori/subiec i i ameninri [1, p.7].
Din perspectiva teoriei organiza iilor, un serviciu special sau Intelligence
este o organiza ie bine structurat pe func iuni i guvernat de legit i specifice,
rezultat al procesului de organizare sistematic a p ilor componente care contribuie la îndeplinirea scopului organiza ional al serviciului. Liderul strategic al
serviciului este directorul sau echivalentul acestuia [1, p.7].
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În zilele noastre o în elegere adecvat a serviciilor speciale sau Intelligence
lipse te. Acestor servicii le revin împuterniciri speciale, prin intermediul unit ilor lor opera ionale, tehnice, analitice i de suport, utilizând diverse instrumente
de comunicare, supraveghere, control i documentare. Totu i, exist o diferen
major care trebuie subliniat : serviciile speciale ale statelor democratice au rolul de a ap ra securitatea societ ii civile de la amenin ri interne i externe; serviciile similare ale statelor autoritare i totalitare au drept scop protec ia regimurilor (a grup rilor de putere concrete) i a scopurilor lor expansioniste poten iale. Prin urmare, serviciile speciale a statelor totalitare sunt orientate spre controlul popula iei i persecutarea grup rilor i indivizilor opozi ioni ti. Cea mai frecvent categorizare a serviciilor speciale este în conformitate cu direc iile sferelor lor de activitate [36]:
Serviciile speciale de contracarare colecteaz informa ia privind inten iile
i activitatea indivizilor pe teritoriul rii lor, care ar putea pune în pericol suveranitatea, integritatea teritorial , securitatea na ional , ordinea constitu ional ,
informa ia secret i interesele economice importante ale statului. Interesul lor
primar îl constituie terorismul, extremismul i alte forme de violen motivat
politic sau ideologic. În unele ri ele colecteaz , de asemenea, informa ii privind crima organizat .
Serviciile speciale externe colecteaz informa ia privind rile str ine, sau
informa ia ce provine din exterior. Aceste servicii au scopul de a identifica inteiile poten iale ale rilor str ine i a agen ilor non-statali care activeaz peste
hotare. Ele sunt orientate spre identificarea amenin rilor din str in tate. Datoria
acestora este de a ap ra interesele politice, economice sau chiar de ap rare a rii lor în str in tate.
Dimensiunea structural-func ional a serviciilor speciale con ine mai multe
atribu ii i direc ii de activitate. În legea fiec rui serviciu special este stipulat
structura func ional a acestuia. Un alt mod de a percepe serviciile speciale este
divizarea lor conform func iilor lor militare sau civile. Serviciile militare speciale se ocup de probleme militare: capacit i de ap rare, industria de ap rare, diverse aspecte ale afacerilor militare. Termenul “civil”, care induce un pic în eroare, înseamn c serviciile speciale se ocup de un spectru larg de probleme de
ordin politic, economic i de securitate, cu excep ia celor militare. Într-o diagracircular virtual , activit ile serviciilor speciale civile, reprezentate de un
sector al cercului, ar acoperi o zon mai larg decât sectorul cercului, care reprezint serviciile militare.
Necesitatea schimb rilor radicale atât în aria conceptelor, metodelor i mijloacelor serviciilor speciale, cât i în structura organiza ional a acestora este
dat de caracteristici sociale, culturale i tehnologice ale secolului al XXI-lea.
Fragmentarea i diversificarea amenin rilor la adresa statului na iune, apari ia
unor noi competitori statali pe arena global i pericolul crescând al amenin rii
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actorilor nonstatali trebuie s aib ca efect atât schimb rile la nivel organiza ional, birocratic în serviciile secrete, cât i la nivelul percep iei populare asupra
serviciilor speciale i necesit ii acestei arii de activitate [13]. O.Forcade i
S.Laurent, profesori de istorie, sunt printre primii europeni care încearc în lucrarea lor Serviciile secrete demonstreze rolul serviciilor speciale în configurarea scenei interna ionale. Autorii apreciaz c , serviciile speciale, indiferent de
denumirea pe care o au, "speciale", "secrete", "de informa ii" au suscitat i suscit un anumit mister datorat mai ales discre iei i secretului absolut în care sunt
percepute c lucreaz [32].
D.Kahn realizeaz , în revista de specialitate Intelligence and National Security, o trecere în revist a preocup rilor franceze, germane i spaniole din domeniu [17]. Obi nui i cu abunden a studiilor anglosaxone, cu transparen a i boia datelor i informa iilor pe care aceste studii le ofer , uit m deseori faptul
pentru acelea i probleme se pot g si metode diferite de rezolvare i c , în
mod cert, pentru probleme diferite este foarte important s abordezi diferit rezolvarea noilor amenin ri la adresa securit ii.
De altfel, istoricul W.Laqueur subliniaz faptul c nimeni nu a reu it, pân
în prezent, s fie artizanul unei teorii cuprinz toare, privitoare la serviciile speciale sau Intelligence. Ipoteza pe care o avanseaz el însu i este cât se poate de
ambigu : „pe de o parte, termenul servicii speciale sau Intelligence se refer la
organiza ii care culeg informa ii, iar pe de alt parte, la informa iile care au fost
culese [18]. Când un termen nu poate fi definit, se impune o regândire a perspectivei. Se poate afirma c nu astfel se ajunge la esen a chestiunii. Iat , îns , ce ar
putea constitui o real oportunitate: o defini ie centrat pe termenul servicii speciale sau Intelligence ar putea fi util în elaborarea unei teorii a informa iei, sporind totodat i în elegerea sferei sale semantice. Pentru o în elegere mai adecvat a activit ii serviciilor speciale este necesar s sesiz m divergen a conceptual a informa iei ca, de exemplu, f când o compara ie între Marea Britanie i
Statele Unite. În utilizarea curent , termenul “Intelligence” în SUA tinde s denote fenomenul “produc ie analitic ” care a trecut prin procesul de analiz a tuturor surselor i s-a transformat într-un produs, care poate asigura sfaturi i op iuni func ionarilor responsabili de luarea deciziilor. Conform Dic ionarului de
Termeni Militari pentru Utilizare Comun al SUA, informa ia asigurat de c tre
serviciile speciale este “produsul rezultat din colectarea, evaluarea, analiza, integrarea i interpretarea tuturor informa iilor disponibile ce in de unul sau mai
multe aspecte ale na iunilor interna ionale sau zonelor de operare, care poate fi
poten ial semnificativ în procesul de planificare”. În practica britanic , informaia reprezint mai mult o orientare a legii civile c tre proceduri i terminologii,
condus mai mult de precedent i conven ie, decât de exactitate formalizat [8,
p.62-66]. În termeni mai conci i, diferen a dintre conceptele de informa ie din
Marea Britanie i SUA const în faptul c Statele Unite ale Americii abordeaz
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informa ia drept o parte component a serviciilor speciale sau Intelligence, pe
când Marea Britanie abordeaz serviciile speciale sau Intelligence drept surs de
un anumit tip de informa ii.
Cum ar tam mai sus, o dificultate în încercarea de a percepe semnifica ia
no iunii de servicii speciale sau Intelligence deriv din faptul c nu exist o defini ie general acceptat , sensurile variaz de la un în eles mai restrâns, i anume
informa ii secrete ob inute prin mijloace specifice, pân la interpret ri cuprinz toare precum: form special de cunoa tere în sprijinul procesului decizional al
liderilor; activitate de culegere, analiz i interpretare a datelor, de identificare a
posibilelor evolu ii, de diseminare a produselor c tre beneficiari, de concepere
i conducere a ac iunilor sub acoperire; organiza ie ca structur institu ional care conduce i gestioneaz activit i specifice [20, p.33-46].
Procesul de analiz a informa iilor relevante pentru securitatea na ional
constituie o etap esen ial în îndeplinirea misiunii oric rui serviciu special. În
general, speciali tii din acest domeniu sunt de acord cu ideea c activitatea serviciilor speciale sau Intelligence este imperfect prin îns i natura sa. Pornind
de la aceast constatare, un expert american aprecia, referindu-se la rolul i locul activit ii de analiz , c aceasta „este cea mai fascinant i, totodat , cea mai
pu in în eleas sau recunoscut parte a procesului de Intelligence” [16].
Vorbind despre orientarea serviciilor speciale i agen iilor de informa ii i
securitate, trebuie s subliniem o tr tur foarte important a lor: ele constituie
o parte organic a laturii puterii executive. Serviciile speciale i agen iile de informa ii în sine tind s se reprezinte drept ceva special, un fel de institu ie supra-na ional , care ar trebui tratat în mod separat. Nu exist dubii privind un lucru: ele într-adev r sunt institu ii speciale, având autoriza ii speciale. Dar, în
acest context exist un singur rezultat: activitatea lor trebuie s fie reglementat
într-un mod mai strict i, de asemenea, controlat mai riguros decât o institu ie
ordinar de stat. Acceptând faptul c ele reprezint o parte a puterii executive,
este evident c responsabilitatea politic pentru activit ile serviciilor speciale i
agen iilor de informa ii apar ine cuiva la nivel executiv, în majoritatea cazurilor
unui membru al guvernului [14, p.24-29].
Tendin a cercet rorilor din diferite ri de a utiliza diferite defini ii ale informa iei, care este elementul de baz a orc rul serviciu special, are implica ii atât
conceptuale, cât i substan iale. Din punct de vedere substan ial, termenul expricum i de ce institu iile de informa ii î i schimb esen a în diverse feluri.
Aceasta nu este, desigur, totul, exist i factorii guvernamentali, institu ionali i
chiar constitu ionali, care sunt semnificativi în determinarea con inutului informa iilor. Statele non-democratice deseori definesc serviciile i agen iile lor
drept servicii de securitate i nu servicii de informa ii sau Intelligence. Acest lucru nu se explic nicidecum prin faptul c agen iile regimurilor revolu ionare,
precum fostul KGB sovietic sau Departamentul Chinez de Securitate Public i
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Departamentul Securit ii de Stat, î i au originea în urm rirea for elor contra-revolu ionare i disidente în ar i peste hotare. John Dziak a categorizat statele
precum Uniunea Sovietic drept “state contra-informa ionale” în care agen iile
speciale de informa ii sunt preocupate în mod paranoic de supravie uirea regimului i pericolele fa de acesta, decât de necesit ile politice de asigurare a informa iilor [10].
Experien a rilor post-sovietice arat c în practic acest fapt nu reprezint
mai mult decât sarcina obi nuit a departamentelor i ministerelor guvernului,
când informa ia neprelucrat ajunge direct în rândurile persoanelor cu drept de
decizii, f a trece preventiv prin faza analitic separat . Acest lucru se întâmpnu din lipsa unui proces de estimare, ci pentru c analiza tuturor surselor ine
de angaja ii serviciilor civile, c rora, în calitatea lor de consilieri sau mini tri, le
revine responsabilitatea final în fa a Parlamentului pentru metodele i ac iunile
departamentelor lor.
Serviciile speciale, dup cum s-a men ionat mai sus, exist de milenii, dar
numai în primii ani ai secolului al XIX-lea au fost înfiin ate în exclusivitate servicii militare. Vorbind despre structura organiza ional , serviciile militare speciale care se ocupau de informa ia strategic au fost incorporate în cadrul ministerelor ap rii. Dup 1945, multe ri au început procesul de constituire a serviciilor lor (civile) speciale independent de statele majore i ministerele ap rii;
Agen ia Central de Informa ii din Statele Unite ale Americii i Bundesnachrichtendienst din Germania sunt doar dou exemple. La momentul actual, exist o
multitutine de servicii speciale în lume. În acest context pot fi aduse câteva exemple ale evolu iei acestora (Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Spania,
Romania, Federa ia Rus i Republica Moldova).
În Marea Britanie serviciul a fost format în 1909 drept Sec ia Str in a
Biroului Serviciilor Secrete, responsabil de colectarea informa iei în afara rii.
Dup Primul R zboi Mondial, Sec ia Str in a devenit un serviciu separat numit
Serviciul Special de Informa ii, o denumire care continu s fie utilizat pân în
prezent i fiind descris în Actul Serviciile Speciale de Informa ii din 1994.
Cele mai vestite i în acela i timp cele mai sectete servicii speciale din Marea Britanie sunt: Serviciul Secret de Informa ii MI6 i serviciul de securitate
MI5. Istoria apari iei acestor servicii dateaz cu 1 octombrie 1909, organizate cu
elul de a lupta în porturile britanice împotriva spionajului german. În cadrul
Ministerul Ap rii a fost creat biroul serviciului secret, care în 1910 s-a devizat
în dou sec ii – Sec ia Intern i Sec ia Str in .
În ianuarie 1916 a avut loc ultima reorganizare, în urma c reea Sec ia Str in s-a transformat în direc ia – Cercetare Militar MI1(c), ulterior denumit
MI6, iar Sec ia Intern – în Serviciu Mo5 (ulterior denumit Security Service or
MI5). Dup cel de-al II-lea R zboi Mondial, conform deciziei primului ministru
al Regatului Unit Winston Churchill, serviciile speciale sunt demilitarizate: MI6
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se subordoneaz Ministrului Afacerilor Externe i i se atribuie denumirea oficiade Secret Intelligence Service (SIS or MI6), iar MI5 se deta eaz în componen a Ministerului Afacerilor Interne [6].
Serviciul MI5 asigur protec ia antiterorist i desf oar activit i pentru
descoperirea i contracararea ac iunilor teroriste. MI5 colaboreaz strâns cu poli ia metropolitan i cea din provincie, cu diverse agen ii i organisme specializate, implicate în lupta cu terorismul i crima organizat [22, p.12-19]. În iunie
2003 în MI5 a fost creat Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC), cel mai important element de analiz asupra gestiunii britanice a terorismului, care opereaz
sub autoritatea directorului general al MI5 i este Centrul de Excelen asupra
amenin rii terorismului interna ional, activeaz ca o structur independent în
componen a c reea î i desf oar activitatea colaboratori din 16 agen ii i departamente guvernamentale [26].
Experien a Statelor Unite ale Americii demonstreaz c Serviciul Special de Informa ii (SSI) a fost un departament al Biroului Federal de Investiga ii al
SUA, înfiin at în timpul mandatului Pre edintelui F.D.Roosevelt, pentru a monitoriza spionajul Axei în America Central i de Sud. Dup ce a activat în perioada anilor 1940-1946, SSI a fost, pân la urm , desfiin at, activitatea acestuia a
fost incorporat în cadrul departamentelor nou-formate ale Agen iei Centrale de
Informa ii (CIA). CIA a fost înfiin at în 1947 de c tre Congres i se supunea
Pre edintelui prin intermediul Consiliului Na ional de Securitate [15, p.14-17].
Comunitatea american de Informa ii (CI) a SUA a fost înfiin at în 1947,
odat cu adoptarea Legii Securit ii Na ionale, de i fusese deja conceput la 7
decembrie 1941, în urma atacului surpriz de la Pearl Harbor i a luat forma sa
actual abia în 1981 [35]. Comunitatea de Informa ii a SUA este un grup de organiza ii i agen ii cu procese i proceduri care sunt uneori complementare i la
unele dublate. Acesta este alc tuit din "agen ii i oficii a c rei prerogativ este
adesea legat i uneori combinat , dar care serve te pentru diferi i clien i i sub
diverse linii de autoritate i control" [19].
Exist multe moduri de a descrie Comunitatea de informa ii a SUA, în dependen de func ie (de management i execu ie), de activit i (de colectare,
analiz , ac iune sub acoperire si contrainforma ii) sau dup Departamentul Executiv (eng.: Executive Branch department), sau agen ia independent intr sub
inciden a fiec rei organiza ii din Comunitatea de Informa ii (Departamentul
Ap rii, Departamentul de Stat, Departamentul de Justi ie, Agen ia Central de
Informa ii, etc) [19]. Cu toate acestea, CI a SUA reprezint o vast re ea de organiza ii i agen ii care colecteaz , analizeaz i produc informa ii i produse informa ionale secrete pentru a sprijini factorii de decizie politic . Pentru membrii
CI din SUA, "analiza informa iei înseamn rezolvarea puzzle-lului, care este destul de bun pentru a ini ia ac iuni. CI a SUA, începând din 2006, este alc tuit
din 16 agen ii guvernamentale federale, servicii, departamente sau organiza ii
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din cadrul Executivului american [9]. Aceste agen ii desf oar activit i informative în vederea asigur rii securit ii na ionale a Statelor Unite ale Americii.
Conducerea CI este asigurat de Directorul Comunit ii Na ionale de Informa ii
(Director of National Intelligence/ DNI) i de Departamentul condus de acesta ODNI (Office of the Director of National Intelligence) [2].
În Spania, principala agen ie de informa ii a fost Centrul Superior de Informa ii [27] (Centro Superior of Informacion de la Defensa - CESID), creat în
1977 pentru a înlocui organiza iile de informa ii din perioada lui Franco (19391975) [30]. Acestea includeau Brig zile Politico-Sociale, în componen a c rora
intrau deta amentele civile i Serviciul de Informa ii al G rzii Civile.
La 15 octombrie 2001, CESID a fost desfiin at . Succesorul Centro Superior of Informacion de la Defensa este Centro Nacional de Inteligencia (CNI) [5].
Obiectivul principal al acestui Centru este furnizarea informa iilor, analizelor,
studiilor i elaborarea planului de solu ionare pentru prevenirea i evitarea pericolelor împotriva independen ei, integrit ii teritoriale, intereselor na ionale, stabilit ii institu ionale i respectarea legisla iei Spaniei [5].
În România originea serviciilor speciale de informa ii dateaz din noiembrie 1859. Prin Ordinul Comandamentului Superior nr.83 a fost stabilit Statul
Major al Armatei, care includea “Sec ia a Doua”, considerat a fi primul Serviciu de Informa ii al Armatei Române [27].
Sistemul securit ii na ionale a României reprezint ansamblul autorit ilor
publice cu statut autonom, precum i alte institu ii investite legal s desf oare
activit i de informa ii, contrainforma ii i de securitate. Acest sistem este compus din: (1) serviciile de informa ii interne, externe i militare (Serviciul Român
de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Direc ia General de Informa ii a
Ap rii), (2) serviciile de securitate (Serviciul de Protec ie i Paz , Serviciul de
Telecomunica ii Speciale) i (3) structuri departamentale de informa ii i protecie (Direc ia General de Informa ii i Protec ie Intern din cadrul Ministerului
Administra iei i Internelor, precum i Direc ia General de Protec ie i Anticorup ie din Ministerul Justi iei) [11].
Serviciul Român de Informa ii (SRI) a fost înfiin at la 26 martie 1990 prin
Decretul nr.181, institu ie de stat specializat în domeniul culegerii de informaii privind siguran a na ional [28]. Pân în anul 1989, pe baza unor norme interne, responsabilit ile în domeniu au revenit Unit ii Speciale de Lupt Antiterorist (USLA). În anul 1990, USLA ia denumirea de Brigada Antiterorist i
devine unitate informativ-operativ central în structura Serviciului Român de
Informa ii. În decembrie 1995, în cadrul Serviciului Român de Informa ii, a fost
înfiin at structura de avia ie DELTA, care a permis, pentru Brigada Antiteroris, cre terea gradului de operativitate în executarea interven iei contrateroriste.
Tot în decembrie 1995, la nivelul direc iilor jude ene de informa ii au fost înfiiate structuri corespondente pe linia controlului tehnic antiterorist i interven i-
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ei pirotehnice. Serviciul de Informa ii Externe (SIE) este institu ia de stat specializat în domeniul informa iilor externe privind siguran a na ional , ap rarea
României i a intereselor sale [25].
Dat fiind caracterul indivizibil al securit ii i preponderen a factorului extern în constituirea amenin rilor asimetrice, Serviciul de Informa ii Externe este parte a unui sistem complex de contacte i schimburi în comunitatea de informa ii interna ional . Contribu iile SIE la activitatea diverselor forme de colaborare extern se traduc nu numai în opera iuni reu ite de contracarare a unor
amenin ri la adresa României, ci i în consolidarea profilului României de contributor la asigurarea securit ii europene i aliate [25].
În Federa ia Rus , Serviciul de Informa ii Externe a fost creat la 18 decembrie 1991, pe baza Serviciului Central de Informa ii al URSS, care nu cu mult
pân la aceasta a fost separat din componen a Direc iei întâi Generale a Comitetului Securit ii Statului (CSS) al URSS. În ceea ce prive te fosta Uniune Sovietic , acolo a existat întotdeauna un serviciu de securitate al statului, chiar din
momentul înfiin rii Statului Sovietic. Originile acestuia dateaz din decembrie
1917. Prima din cadrul succesiunii organiza iilor de Securitate ale Statului Sovietic a fost Comisia extraordinar pe întreaga Rusie pentru combaterea contrarevolu iei i sabotajului, cunoscut cu abrevierile CEKA sau VECEKA. Aceast
institu ie a fost înfiin at prin decretul emis de c tre V.Lenin i aristocratul devenit comunist F.Dzier ski. Dup 1922, CEKA a fost supus unei serii de reorganiz ri [7]. În anul 1918 numele organiza iei a fost schimbat în Comisia extraordinar pe întreaga Rusie pentru combaterea contrarevolu iei, speculei i
abuzului de putere.
La 13 martie 1954 a fost creat Comitetul Securit ii Statului (Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti, KGB). În timpurile sovietice existau dou subdiviziuni al KGB-ului, care erau implicate în lupta cu terorismul. Prima subdiviziune intra în componen a Direc iei V (ideologic ) i ac iona pe teritoriul URSS.
Cea de-a doua subdiviziune activa în cadrul Direc iei „K” (Sluzhba Vneshney
Kontrrazvedki, Pervoye Glavnoye Upravleniye sau PGU), care era responsabil
pentru interzicerea afl rii terori tilor pe teritoriul statului.
În anii 1992-1995 activa Direc ia pentru Combaterea Terorismului (Upravlenie po boribe s terorizmom) în cadrul Ministerului Securit ii, ulterior FSB
(Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy Federaciyi)) [37]. La 3 aprilie
1995 pre edintele Federa iei Ruse a semnat legea cu privire la Serviciul de Securitate al Federa iei Ruse (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy Federaciyi), în baza c reea FSB este succesorul Serviciului Federal de Contraspionaj (Federalnaya Sluzhba Kontrrazvedki, FSK) [38].
În ceea ce prive te Republica Moldova, predecesorul serviciului special
din Basarabia în timpul campaniei antisovietice (1941-1944), men ion m c dueliberarea Basarabiei (26 iulie 1941), E alonul Mobil al Serviciului Special
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de Informa ii (SSI) ajuns la Chi in u „a constituit un mic Centru de contrainforma ii pentru Basarabia”, condus de maiorul Gh.Balotescu. Centrul era o permanen a SSI în noul teritoriu eliberat, format din echipe de agen i trimise de la
Bucure ti, cu misiuni de contrainforma ii i contraspionaj [21, p.14-25]. Centrele i subcentrele din Basarabia, Bucovina i Transnistria activau în teren sub denumirea de birouri ale poli iei judiciare militare, în cadrul lor existau birouri
juridice, care se ocupau de arestarea i cercetarea suspec ilor, para uti tilor sovietici, inclusiv i a celor aresta i de jandarmerie i poli ie pentru spionaj, tr dare,
sabotaj, propagand , etc. În 1944, când trupele sovietice se aflau deja pe Nistru,
centrele i subcentrele se ocupau de culegerea informa iilor i combaterea activit ilor subversive ale inamicului în sectorul operativ. În realizarea misiunilor
sale aceste centre i subcentre colaborau cu jandarmeria român i cu organele
similare germane, Feldgendarmerie, .a. [21, p.14-25].
Odat cu trupele sovietice (1944), în Basarabia au revenit i structurile de
securitate. Primele au fost organele SMER ale unit ilor militare i Direc ia de
contrainforma ii SMER a NKVD-ului RSS Moldovene ti, reprezentat de birourile SMER ale Sec iilor NKVD din jude ele B i, Bender (Tighina), Cahul,
Chi in u, Soroca, Orhei i sec ia or eneasc Tiraspol [3, p.220].
Elementele SMER ale unit ilor sovietice intrate în Basarabia, au avut ca
misiune de baz identificarea agenturii inamice l sate pe loc, a func ionarilor serviciilor speciale adverse, a propagandi tilor i diversioni tilor, precum i restabilirea leg turilor cu propria agentur de aici i recrutarea de noi informatori [3,
p.220]. La 16 martie 1946, în baza legii cu privire la reorganizarea Consiliului
Comisarilor Poporului din URSS i Consiliilor Comisarilor Poporului ale republicilor unionale i autonome, consiliile comisarilor poporului s-au transformat în
consilii de mini tri, iar comisariatele în ministere: NKGB-ul s-a transformat în
Ministerul Securit ii Statului. La 14 martie 1953 structurile de securitate a statului i cele ale afacerilor interne au fost comasate, într-o institu ie unic – Ministerul Afacerilor Interne. Direc ia General a III-a din MGB s-a unit cu Sec ia
de contrainforma ii a MAI i au format Direc ia a III-a a MAI. La aproape un an
de zile, în data de 13 martie 1954, s-a revenit la vechea organizare. Mai exact,
prin hot rârea Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, organele securit ii statului s-au desprins de MAI i au format Comitetul Securit ii Statului (KGB) de
pe lâng Consiliul de Mini tri al URSS. Sec ia de contrainforma ii a MAI a fost
trecut în structura KGB-ului i a format Direc ia General a III-a [3, p.220].
Proclamarea independen ei na ionale a Republicii Moldova s-a produs la
etapa dezintegr rii fostei URSS. În scurt timp, dup adoptarea la 23 iunie 1990
a Declara iei de independen , sub egida Comisiei parlamentare pentru securitatea statului i problemele militare, au fost ini iate activit i legislative în scopul
cre rii i plas rii organelor na ionale de securitate într-un cadru de func ionare
legal . Prin Decretul Pre edintelui Republicii Moldova nr.196 din 9 septembrie
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1991 este lichidat Comitetul Securit ii de Stat, în baza lui fiind creat Ministerul
Securit ii Na ionale – organ ce ine de serviciile speciale, cu atribu ii majore în
ap rarea statalit ii moldovene ti [12].
Ulterior, serviciile speciale na ionale au fost în permanent reformare, vectorul de baz fiind optimizarea structurii i modificarea obiectivelor func ionale
în contextul evolu rii situa iei politico-operative din ar i de peste hotare. La
16 noiembrie 1999 prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securit ii Na ionale este reorganizat în Serviciul de Informa ii i Securitate (SIS)
al Republicii Moldova, organ de stat specializat în domeniul asigur rii securiii de stat. La 13 noiembrie 2006, în baza Hot rârii Guvernului Republicii Moldova nr.1295 este creat Centrul Antiterorist al SIS al Republicii Moldova, organ abilitat cu dirijarea, coordonarea i realizarea m surilor de combatere a terorismului [12].
Ree ind din cronologia celor ase state enun ate mai sus, se eviden iaz o
tipologie care poate fi cu u urin observat în cadrul serviciilor speciale prin
prisma istoricului acestora. Începând cu secolul al XVI-lea, putem men iona, c
mai degrab existau indivizi afla i în serviciul unui monarh decât a unui stat.
Aceasta se considera o perioad a agen ilor secre i, plin de aventuri i înfrunri sângeroase. Numai din secolul al XVIII-lea a ap rut o oarecare form de organizare în domeniul spionajului diplomatic. Serviciile speciale/secrete în in elesul contemporan al cuvântului au ap rut în secolul al XIX-lea, în urma procesului de birocratizare administrativ . De la acel moment, spionii aventurieri sunt
înlocui i de re ele bine organizate, care colecteaz i prelucreaz cantit i enorme de informa ii. Apare controlul strict al organiz rii birocratice asupa activit ii re elelor respective. In materialele expuse mai sus, s-a men ionat faptul c serviciile speciale/secrete au fost primele servicii care erau subordonate în exclusivitate structurilor militare.
Odat cu evoluarea mediului interna ional, s-au produs i schimb ri relevante în serviciile speciale. În secolul al XX-lea a ap rut un nou tip de servicii
speciale/secrete, servind unei ideologii i nu unui stat. Printre acestea au fost
CEKA sau VECEKA, KGB-ul, GRU. Exemplul sovietic a fost urmat de Germania Nazist în anii 1930, unde func iona serviciul de informa ii oficial, Abwer, poli ia politic , Gestapo i un serviciu de securitate al partidului nazist,
SD-ul. În acela i timp, în Italia func iona PNF, serviciul de informa ii al partidului fascist. Mai târziu au ap rut înc dou organiza ii mari - Central Intelligence Agency (CIA) i Mossad-ul izraelian.
Serviciile speciale actuale reprezint un moment important al unei evolu ii
care s-a format de secole. La baza existen ei serviciilor speciale moderne persiso percep ie obiectiv asupra politicului dezvoltat abia în Italia secolului al
XVI-lea. Atunci gânditorul Nicollo Machiavelli scria despre necesitatea stabilirii ac iunilor politice nu în func ie de principii morale, ci în func ie de utilitatea
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lor. Ulterior s-a ajuns la concluzia c munca informativ , considerat anterior
haotic , devenea un instrument necesar i admis în politic .
În opinia autorului i reie ind din cele expuse mai sus, vom men iona c istoricul serviciilor speciale difer de la un stat la altul, dar totodat se observ c
statutul i structura unor servicii speciale se aseam . Odat cu amplificarea
amenin rilor, agresiunilor împotriva independen ei i integrit ii teritoriale, stabilit ii institu ionale ale statelor lumii, globaliz rii, interdependen ei i riscului
se impune o presiune pentru reformarea serviciilor speciale i adaptarea lor la
cerin ele epocii moderne. Aceste schimb ri au loc în urma decalajelor dintre state, diferen elor dintre capacit ile de analiz i decizie ale centrelor de putere.
În contextul dimensiunii structural-func ionale, una din sarcinile primordiale ale reform rii a constituit racordarea atribu iilor i func iilor serviciilor speciale moldovene ti cu rigorile statului de drept i ale comunit ilor informative
moderne. Mondializarea rela iilor umane în toate domeniile, dezvoltarea rapid
a mijloacelor de comunicare, noile tehnici i evolu ia tiin ei, impulsionarea institu iilor democratice, interdependen a progresiv a statelor i apari ia unor noi
manifest ri ale puterii economice, cu consecin e politice i sociale, au condus la
transformarea institu iilor publice atât interne, cât i interna ionale [12].
Globalizarea, interna ionalizarea pericolelor, rapiditatea i perpetuarea continua a acestora ne conduc la ideea schimbarilor continuie a serviciilor speciale,
la nevoile de reformare permanent a acestora. Lumea se confrunta zilnic cu noi
pericole, de aceea serviciile speciale trebuie s se transforme i s se adapteze
zilnic pentru a preîntâmpina i anticipa aceste vulnerabilit i. Pentru aceasta este
nevoie de identificarea necesit ilor i alocarea resurselor comune, de combinarea mai eficient a resurselor existente, intensificarea dezvolt rii capacit ilor i
armonizarea structurilor, compatibilizarea i interopera ionalizarea serviciilor
speciale i for elor militare, de colaborare efectiv , precum i g sirea solu iilor
de comand unic .
Experien a istoric demonstreaz c serviciile speciale sunt institu ii incontestabil utile în momentul în care au un rol preventiv, sunt capabile s asigure
un flux de informa ii din domeniile politic, economic, militar, tiin ific, de natus conduc la adoptarea deciziilor favorabile de c tre conducerea politic a
statului respectiv. Dac purcedem de la premisa c „în cazul în care savan ii nu
spun cet enilor ce au f cut serviciile speciale pentru ei în trecut, de ce se a teapt ca cet enii s cread c serviciile le vor fi utile în viitor?” [33, p.95-104].
Într-un atare context, termenul de servicii speciale sau Intelligence a fost
i este abordat diferit în func ie de cultur , evolu ie istoric i preocup rile cercet rii tiin ifice în domeniu. În opinia autorului, serviciile speciale reprezint
poten ialul adecvat pentru culegerea, stocarea, prelucrarea i analiza informa iei
în rezolvarea diverselor amenin ri i provoc ri a c rei capacit i de percep ie
anticipativ i de prezentare a amenin rilor s contribuie la evitarea ac iunilor
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nedorite de natur strategic i de coordonare a ac iunilor viitoare, pentru atingerea obiectivelor i realizarea intereselor de baz a serviciilor speciale.
Astfel, ca concept din termeni care se utilizeaz în domeniul nostru: servicii speciale, servicii de informa ii i securitate, servicii secrete, Intelligence, servicii de informa ii, agen ii de securitate, noi am luat ca baz termenul servicii
speciale, pe care le-am conceput i definit. În cadrul acestui articol am determinat sensul comun al termenului de servicii speciale, unde pentru noi este important conexiunea între diversitatea de denumiri. Aici putem spune c utilizarea
termenului are un spectru mai larg din totalitatea de termeni pe care i-am enunat. În opinia autorului, acest termen este analogic cu termenul Intelligence, care
cuprinde un spectru foarte vast. Abordarea obiectiv , dintr-o perspectiv istoric
a serviciilor speciale difer de la un stat la altul, dar totodat se observ c statutul i structura unor servicii speciale se aseam
i la baza existen ei serviciilor speciale moderne persist o percep ie obiectiv asupra politicului i al socieii în general. Spre exemplu, în republicile post-sovietice se utilizeaz a a denumiri ca: servicii speciale, servicii de informa ii i securitate, servicii secrete.
În rile occidentale se folosesc a a denumiri ca: intelligence, servicii de informa ii, agen ii de securitate, comunit i de informa ii.
Argumentarea la termenul „servicii speciale” ar fi o denumire general a
tot ce înseamn : servicii secrete de spionaj, de contraspionaj, operative, tehnice,
direc ia de informa ii i contrainforma ii a Armate, inclusiv în Republica Moldova.
Un atribut important din dimensiunea structural-func ional al serviciilor
speciale este combaterea terorismului. În virtutea atribu iilor func ionale, efectivul operativ al fiec rei ri desf oar activit i informative i opera iuni speciale pentru prevenirea i contracarea tentativelor teroriste. În actualul mediu de securitate, serviciile speciale sunt obligate s demonstreze responsabilitate, eficie, deschidere i respectarea normelor care impun rezolvarea celor mai stringente probleme, respectiv prevenirea i combaterea terorismului interna ional. Comunitatea interna ional nu anuleaz misiunile i sarcinile de baz a serviciilor
speciale, ci dimpotriv , num rul acestor servicii se m resc, perpetuiaz , necesit
un nivel ridicat de cuno tin e i ingeniozitate, a unui personal cu capabilit i înscute i dobândite, de o instruire specializat , un nivel mai înalt de colaborare, cooperare, conlucrare.
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tiin e

Relations between the Russian Federation and the European Union, two
regional powers, have a privileged character, particularly deriving from secular evolution. The existence of many power centers today, including Russia and
the European Union, can be explained through the policy of the XXI-st century,
both by the international situation that was created with the collapse of the
USSR and the socialist camp, and through the presence of geopolitical and geostrategic interests of many great contemporary actors in different parts of the
world.
Thus, this article makes an analysis of the EU's relations with the Russian
Federation. There are also analyzed the main documents, both its positive and
negative aspects and that refers to major juridical basis of relations between
the two regional powers.
Introducere
Rela iile dintre Federa ia Rus
i Uniunea European , dou puteri
regionale, au un caracter privilegiat, special, decurgînd din evolu ia secular .
Existen a la momentul actual a mai multor centre de putere, inclusiv Rusia i
Uniunea European , poate fi explicat prin politica secolului al XXI-lea, prin
conjunctura interna ional care s-a creat odat cu dezmembrarea URSS-ului i a
lag rului socialist, cît i prin prezen a intereselor geopolitice i geostrategice a
marilor actori contemporani în diverse zone ale mapamondului. În ultimul timp,
rela iile dintre Federa ia Rus i Uniunea European , aflate vreme de mai bine
de dou decenii ca preocup ri a politicii sau diploma iei interna ionale, devin
obiectul unei aten ii sporite. Tot mai mul i cercet tori, dar i factori de decizie
din sfera politicii europene i ruse, î i arunc tot mai frecvent privirile asupra
rela iilor dintre cele dou puteri regionale. Aceasta se întîmpl i din cauza c ,
atît Federa ia Rus , cît i Uniunea European au fost în ultimii cî iva ani,
fiecare în parte, obiectul unui interes particular, cauzat de evenimente precum:
extinderea UE, rela iile UE cu NATO, rela ia UE - Rusia, dar i rela iile
Federa ia Rus cu statele CSI. F
îndoial , aceast sporire a interesului fa
de cele dou puteri s-a datorat i conjuncturii regionale, ori, Europa în
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întregime, dar i Federa ia Rus ca descendent direct a imperiului sovietic,
au fost scena unor ac iuni cu rezonan mondial .
cînd o analiz a rela iilor ruso-europene, în condi iile noi create, acestea
pot fi examinate din dou perspective: din perspectiva realiz rii intereselor economice a Federa iei Rusiei în spa iul vestic, cît i din perspectiva intereselor
politico-economice ale Uniunii Europene în spa iul estic. Pentru o mai bun
comprehensiune a acestui fenomen, cît i a procesului de evolu ie politic a
rela iilor ruso-europene este necesar s arunc m o privire sumar asupra
modului în care s-au configurat i s-au constituit rela iile dintre cei doi actori
geopolitici – Uniunea European i Federa ia Rus .
Dac e sa analiz m rela iile Federa iei Ruse cu Uniunea Europeana,
atunci, conform strategiilor vizînd politica externa (din 2010-2011, i în
special, conform proiectului noii strategii a politicii externe a Federa iei Ruse
din 14 decembrie, 2012), rela iile Rusiei cu Uniunea Europeana devin
prioritare. Axindu-se pe o arhitectur institu ional solid , rela iile dintre
Federa ia Rus
i UE sunt dictate de îns i logica dezvolt rii proceselor i
evenimentelor interna ionale. Astfel, conform concep iei social-economice a
dezvolt rii rela iilor ruso-europene pîn în 2020, în lista domeniilor prioritare a
parteneriatului ruso-european, sunt prezente a a aspecte ca dezvoltarea i
extinderea sferii investi ionale, capabile s stimuleze cre terea inova iilor,
fortificarea politicii comercial-economice bilaterale, ajustarea la standardele
economice, dezvoltarea infrastructurii energetice, dezvoltarea cooper rii în
domeniul inova iilor i cercet rii, dezvoltarea leg turilor de prietenie i
cooperare a societ ii civile (conform planului Parteneriat pentru modernizare,
din 7 decembrie 2010). De asemenea, acest parteneriat mai presupune i
colaborarea în domeniul securit ii energetice europeane (instituirea
Comitetului Rusia - UE privind politica securit ii energetice – Memorandumul De la Mezberg) [1, p.324].
Astfel, în 1994 leg turile cu UE au fost declarate ca prioritare în politica
extern a Rusiei. În acela an, Rusia i UE semneaz ,,Acordul de Parteneriat
i Cooperare, dar la aceast etap Rusia este incapabil de-a elabora o strategie
efectiv de cooperare [5, p.335]. Integrarea Rusiei în sistemul interna ional are
dou componente care trebuie p strate în rela ia echilibru-influien .
În condi iile transform rilor globale de la sfîr itul sec.XX, includerea
Rusiei în sistemul rele iilor interna ionale presupune existen a unui set de
condi ii care determin locul i interesele acesteia în polotica mondial . De
obicei, acestea se axeaz pe particularit ile istorice obiective ,dezvoltarea
economic , cultur , amplasarea geopolitic . Ace ti factori i formeaz acea
„constant ” a cursului, a vectorului politicii externeruse în conjunctura
geopolitic interna ional . Nu exist alia i permanen i, exist doar interese
permanente - caracteristic nu doar pentru statele cu un sistem politic stabil, dar
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pentru statele, ca de exemplu Rusia, care trece printr-o perioad de reforme [4,
p.9-10].
Baza juridic a rela iilor Uniunia European – Federa ia Rus
Baza juridic care reglementeaz rela iile actuale dintre Federa ia Rus i
Uniunea European este Acordul de parteneriat i cooperare (APC), care a intrat
în vigoare în 1997 [7], ini ial pentru o perioad de 10 ani, i a fost reînnoit automat. Negocierile pentru un nou acord au început în iulie 2008, îns finalizarea
acestora ar putea necesita o perioad îndelungat . Federa ia Rus este un partener-cheie pentru Uniunea European . Edificarea unui parteneriat strategic cu
Rusia prezint o importan vital pentru Uniunea European din diverse motive. În primul rând, Rusia este cel mai mare vecin al Uniunii, cu o importan în
continu cre tere datorit , de asemenea, extinderii UE în 2004 i 2007. Strategia
de securitate a UE din 2003 subliniaz rolul fundamental jucat de Rusia din
punct de vedere geopolitic i al securit ii, atât la nivel global, cât i regional.
Rusia este un actor-cheie în Consiliul de Securitate al Na iunilor Unite,
precum i în vecin tatea european comun . Securitatea energetic este de asemenea un element definitoriu pentru rela iile dintre UE i Rusia. Având în vedere c Rusia este un furnizor major de energie pentru Uniunea European i se
preconizeaz c exporturile acesteia vor continua s creasc în urm torii ani.
Rela iile comerciale i de investi ii cu Rusia reprezint de asemenea un domeniu
dinamic de dezvoltare. Rusia reprezint o pia vast pentru bunurile i serviciile provenind din Uniunea European , care cunoa te o expansiune considerabil
i o putere de cump rare sporit , f când din aceast ar cel de al treilea partener comercial al Uniunii Europene. Pe de alt parte, pia a Uniunii Europene este
cea mai important destina ie pentru exporturile din Rusia. Întreprinderile din
UE sunt principalii investitori în Rusia. Valorile i principiile fundamentale ale
democra iei, drepturilor omului, legisla iei i economiei de pia stau la baza rela iei bilaterale dintre Uniunea European i Rusia, i a temeiului juridic al acesteia, Acordul de parteneriat i cooperare (APC). Rusia i Uniunea European sau angajat s colaboreze pentru a combate noile amenin ri la adresa securit ii
interna ionale, precum terorismul, crima organizat , migra ia ilegal i traficul
de persoane, precum i traficul cu droguri. Rusia reprezint de asemenea un stat
de o importan determinant pentru combaterea schimb rilor climatice. Rusia
mâne un important actor geopolitic.
Astfel, UE i Rusia poart un dialog aprofundat cu privire la problemele
politice la nivel mondial, inclusiv solu ionarea unor conflicte precum cele din
Orientul Mijlociu, Afganistan i Balcanii de Vest i prevenirea prolifer rii armelor de distrugere în mas i a tehnologiilor relevante, precum i în cazul Iranului i al Coreei de Nord. Chestiunile energetice au creat tensiuni grave între
Rusia, vecinii s i imedia i i UE. În ultimul timp s-au înregistrat divergen e seri-
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oase privind aspecte legate de politica extern , precum Kosovo i a a-numitele
conflicte înghe ate din republicile fostei Uniuni Sovietice. Conflictul armat dintre Georgia i Rusia privind Osetia de Sud poate avea efecte semnificative asupra rela iilor dintre UE i Rusia.
Astfel, APC-ul stabile te principalele obiective comune, cadrul institu ional pentru contractele bilaterale i solicit activit i i dialog într-o serie de domenii. Acordul de parteneriat i cooperare se bazeaz pe urm toarele principii i
obiective: promovarea p cii i securit ii interna ionale, sus inerea normelor democratice, precum i a libert ilor politice i economice. Acesta se bazeaz pe
ideea unui parteneriat reciproc, care vizeaz consolidarea leg turilor politice,
comerciale, economice i culturale. Prevederile APC acoper o serie ampl de
domenii politice, inclusiv dialogul politic, comer ul cu bunuri i servicii, afacerile i investi iile, cooperarea financiar i legislativ , tiin a i tehnologia, educa ia i formarea profesional , energia, cooperarea în domeniul tehnologiei nucleare i spa iale, mediul, transporturile i cultura. În completarea APC, în iunie
1999, Consiliul European a adoptat o Strategie comun – prima aplicare a acestui instrument în temeiul politicii externe i de securitate comune instituite prin
articolul 13 din Tratatul privind Uniunea European . Strategia a acordat prioritate pentru patru zone de ac iune:
- consolidarea democra iei, a statului de drept i a institu iilor publice din
Rusia;
- integrarea Rusiei într-un spa iu economic i social european comun;
- cooperarea în vederea consolid rii stabilit ii i securit ii în Europa i în
afara acesteia;
- provoc ri comune pe continentul european.
De asemenea, APC a stabilit un cadru institu ional pentru consult ri regulate între Uniunea European i Federa ia Rus . Acesta include summituri ale efilor de stat i de guvern, care au loc de dou ori pe an i definesc orientarea
strategic a rela iilor. La nivel ministerial, în Consiliul de parteneriat permanent
(CPP), au loc reuniuni ori de câte ori este necesar pentru a se discuta probleme
specifice. Reuniunile au loc, de asemenea, la nivelul înal ilor oficiali i la nivel
de exper i.
Dialogul politic are loc în reuniunile regulate ale mini trilor de externe, reuniunile înal ilor func ionari ai Uniunii cu omologii lor ru i, reuniunile lunare
ale ambasadorului Rusiei la UE cu Troica Comitetului Politic i de Securitate i
la nivel de exper i într-o vast serie de chestiuni interna ionale punctuale. Din
2005 au loc discu ii regulate privind aspecte legate de drepturile omului. Deputa ii Parlamentului European i membrii Parlamentului rus (Duma de Stat i Consiliul Federa iei) se reunesc regulat în cadrul Comisiei pentru cooperare parlamentar UE - Rusia i schimb opinii privind problematica de actualitate.
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Din 1991, asisten a tehnic acordat de CE a reprezentat unul dintre cele
mai importante programe de sus inere a procesului de tranzi ie din Rusia. Mai
recent, sprijinul CE s-a redirec ionat c tre un num r restrâns de zone, pentru a
sus ine reformele institu ionale în Rusia i pentru a ob ine un impact sistemic în
domenii socio-economice-cheie legate de procesul de punere în aplicare a APC.
Finan area TACIS anterioar este acum înlocuit treptat cu fonduri acordate
prin intermediul Instrumentului European de Vecin tate i Parteneriat (IEVP),
chiar dac rela iile cu Rusia nu in de cadrul politicii europene de vecin tate.
Fondurile IEVP vizeaz punerea în aplicare a celor patru spa ii comune (a se vedea în continuare). Sprijinul a fost completat de alte instrumente ale CE, precum
Ini iativa European pentru Democra ie i Drepturile Omului, ajutorul umanitar
în Cecenia i cooperarea în domeniile tiin ei i tehnologiei. S-a urm rit, de asemenea, îmbun irea coordon rii la toate nivelurile cu statele membre ale Uniunii Europene, institu iile financiare.
1. Cooperarea comercial i economic . În completarea prevederilor
APC, exist o serie de acorduri sectoriale i interna ionale, precum i alte mecanisme pentru cooperare. Prelucrarea o elului i textilele sunt principalele sectoare acoperite prin acorduri comerciale bilaterale. Ultimul Acord privind o elul
acoper anii 2007-2008 i va înceta dac Rusia devine membr a OMC. În
2002, UE a acordat exportatorilor ru i „statutul de economie de pia ”, demers
care are un anumit impact asupra m surilor de protec ie comercial , de i antidumpingul nu reprezint în prezent un aspect major al comer ului UE-Rusia.
Negocierile bilaterale UE-Rusia pentru aderarea Rusiei la OMC s-au încheiat în
2004, iar negocierile la nivel multilateral sunt înc în desf urare.
2. Dimensiunea Nordic i Cooperarea cu Regiunea M rii Baltice. Dimensiunea Nordic (ND) acoper un spa iu geografic vast din zonele arctice i
subarctice europene i pân la rmurile sudice ale M rii Baltice, inclusiv rile
din vecin tate, i din Rusia de Nord-Vest în est, spre Islanda i Goenlanda în
vest. În domeniul de aplicare al acesteia, Dimensiunea Nordic se concentreaz
tot mai mult asupra Rusiei de Nord-Vest, formând cel mai mare teritoriu acoperit de aceast politic . Marea Baltic , regiunea Kaliningrad cu posibilit ile sale
de dezvoltare având în vedere situa ia geografic special a acesteia, precum i
vastele regiuni arctice i subarctice, inclusiv regiunea Barents, sunt zone prioritare pentru politica Dimensiunii Nordice. Partenerii Dimensiunii Nordice sunt
Uniunea European , Islanda i Federa ia Rus ; alte p i, în special organiza iile
regionale, sunt doar participan i.
3. Cooperarea la Marea Neagr . Odat cu aderarea a dou state de pe litoralul M rii Negre, Bulgaria i România, prosperitatea, stabilitatea i securitatea acestei regiuni au devenit i mai importante. Astfel, Comisia European a
propus completarea politicilor existente la nivel regional, precum politica european de vecin tate (PEV), procesul de preaderare cu Turcia i Parteneriatul
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strategic cu Rusia, cu o ini iativ de cooperare a M rii Negre. Cooperarea poate
avea loc în cadrul mecanismelor regionale existente (precum Comisia pentru
protejarea M rii Negre, care vizeaz protec ia mediului), în timp ce cooperarea
cu Comunitatea Economic a M rii Negre (BSEC) va fi de asemenea consolida. În cadrul summitului de la Sankt-Petersburg din mai 2003, UE i Rusia au
aprobat consolidarea cooper rii prin crearea pe termen lung a patru spa ii comune în cadrul APC axate pe valorile i interesele lor comune.
Spa iul economic comun vizeaz realizarea unei mai bune compatibilit i
între economia UE i cea a Rusiei pentru a stimula investi iile i schimburile comerciale. Obiectivul final îl constituie realizarea unei pie e integrate între Uniunea European i Rusia, în temeiul convergen ei legislative, chiar dac acest lucru nu presupune neap rat armonizarea normelor i standardelor ruse ti cu acquis-ul UE. Cooperarea în domeniul energiei i al mediului se încadreaz , de
asemenea, în spa iul economic comun. La acest ultim punct, UE a salutat ratificarea de c tre Rusia a Protocolului de la Kyoto. Un alt domeniu de discu ie este
dezvoltarea re elelor paneuropene de transport (de exemplu, autostr zi, leg turi
feroviare), energie (de exemplu, canale de prelucrare, leg turi între re elele de
electricitate) i telecomunica ii.
Spa iul comun de libertate, securitate i justi ie acoper domeniul cunoscut de asemenea ca justi ie i afaceri interne. Acesta este un domeniu în care
UE i Rusia coopereaz din ce în ce mai mult, bazat pe respectul pentru drepturile omului, întrucât ambele p i se confrunt cu provoc ri comune urgente privind terorismul, migra ia ilegal , criminalitatea transfrontalier , inclusiv traficul
de persoane i droguri. UE i Rusia au nevoie de cooperare judiciar i poli ieneasc eficient pentru a rezolva aceste probleme.În acela i timp, voin a de consolidare a securit ii i de securizare a frontierelor nu ar trebui s creeze bariere
pentru interac iunea legitim dintre economiile i societ ile celor dou p i.
Cet enii ar trebui s poat c tori mai u or. Acesta este ra ionamentul din spatele recentului acord de facilitare a vizelor. Acesta poate preg ti terenul pentru o
facilitare ulterioar a c toriilor i, pe termen lung, pentru posibilitatea abolirii
reciproce a restric iilor privind vizele.
Spa iul comun de securitate extern vizeaz s intensifice cooperarea în
domeniul politicii externe i al problemelor de securitate, subliniind importan a
organiza iilor interna ionale cum ar fi ONU, OSCE i Consiliul Europei. Este
foarte important ca Rusia i UE s î i uneasc eforturile în prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor i reconstruc ia post-conflict. Este vorba în special despre cazul privind conflictele regionale „înghe ate” din vecin tatea comun .
Spa iul comun de cercetare, educa ie i cultur urm re te s promoveze
cooperarea tiin ific , educa ional i cultural , în special prin programe de
schimb. Aceasta va încuraja leg turile interumane i va promova o mai bun înelegere între societ i. Summitul de la Moscova din mai 2005 a adoptat foi de
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parcurs menite s ac ioneze ca instrumente pe termen scurt i mediu pentru punerea în aplicare a celor patru spa ii comune. Construite pe cooperarea continu
descris mai sus, acestea au stabilit obiective specifice suplimentare i au specificat ac iunile necesare pentru a transpune în fapte spa iile comune. Acestea determin astfel calendarul cooper rii pe termen mediu între UE i Rusia. Proiecte
concrete (atât în cadrul TACIS, cât i al IEVP) sunt definite printr-un proces în
mai multe etape. Ini ial, UE stabile te priorit ile convenite cu partenerii ru i într-un Document de strategie de ar consacrat Rusiei.
Ulterior, pe baza Documentului de strategie de ar , Comisia European i
Guvernul Rusiei conlucreaz pentru a determina resursele financiare care trebuie alocate pentru obiectivele prioritare i a elabora Programul indicativ na ional
(PIN), care acoper o perioad de cel mult patru ani. Actualul Program indicativ
na ional (PIN) acoper perioada 2007-2010. În final, pe baza Programului indicativ na ional, Comisia European adopt programe anuale, numite Programe
de ac iune. Aceste programe stabilesc proiectele specifice, detaliate, care r spund obiectivelor stabilite în documentul de strategie i în programul indicativ.
Pe m sur ce proiectele sunt preg tite pentru a fi puse în aplicare, Comisia European selecteaz contractan i pentru proiecte prin intermediul unui proces competitiv de licita ii [8].
Acordul de Parteneriat
i Cooperare, prin obiectivele ambi ioase
înaintate, dep ete Acordul privind cooperarea comercial din 1989 i vizeaz
stabilirea unui dialog mai fructuos pentru ambele p
i în diferite domenii.
Astfel, în conformitate cu art.1, între Comunitate i statele membere pe de o
parte i Federa ia Rus , pe de alt parte, se stabile te un parteneriat axat pe
urm toarele obiective: dea asigura crearea unui cadru apropiat dialogului politic
între p
i, care s asigure dezvoltarea rela iilor dintre p
i în domeniul
respectiv; s dezvolte schimburile, investi iile
i rela iile economice
armonioase între p
i în baza economiei de pia
i a cre rii unui parteneriat
durabil; fortificarea libert ilor politico-economice; sus inerea eforturilor
Rusiaei în procesul de democratizare i dezvoltare economic , cît i trecerea
acesteia la economia de pia ; de a stabili baza cooper rii în domeniile
economic, financiar, social i cultural, axat pe principiile avantajelor i
sus inerii mutual; de-a promova activit i de interes comun; de-a contribui la
crearea unui cadru juridic în scopul integr rii progressive a Rusiei într-o zon
mai vast de cooperare în Europa; de-a crea condi iile necesare instaur rii unei
viitoare zone de liber schimb între comunitate i Rusia, însumînd toate
schimburile de bunuri, încît condi iile necesare s permit libera circula ie a
societ ilor
i libertatea schimburilor transfrontaliere a serviciilor
i
capitalului financiar. Din prevederile art.1 al Acordului de Parteneriat i
Cooperare pot fi distinse dou categorii de scopuri - economico-comerciale i
dialogul politic.
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Dac e s ne referim la prima categorie, atunci aceasta se axeaz pe promovarea comer ului i ameliorarea climatului investi ional, avînd ca finalitate
intensificarea rela iilor economice dintre Uniunea European
i Federa ia
Rus . Obiectivul major consta în crearea unei zone de comer liber între
parteneri, p
ile confirmînd respectarea reciproc a statutului “na iunii celei
mai favorizate”. În ceia ce se refer la restric iile cantitative a schimburilor,
APC-ul confirm acquisul acordului din 1989 în aceste domenii. Unele excep ii
sectoriale pentru produc ia textil , agricol , metalurgic au l sat loc pentru
semnarea unor acorduri separate.
Pentru cea de-a doua categorie - dialog politic, APC-ul prevede modalit ile de cooperare între parteneri: reuniuni regulate (un samit de dou ori pe an)
între Pre edintele Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene i a
Pre edintelui Federa iei Ruse. De asemenea, Acordul prevede i crearea
organelor care s dea un character regulat cooper rii:
- Consiliul de cooperare (la nivel de mini tri competen i), substitui i
prin Consiliul permanent al partenerilor, dup summitul din mai 2003 de la
Sankt-Petersburg, îns rcinat de-a examina ansamblul problemelor cu referire la
aplicarea acordului;
- Comitete de cooperare (exper i de înalt preg tire, organe de punere în
practic a APC-ului), în num r de nou , care s aib alternativ atît in
Federa ia Rus , cît i în statele member ale Uniunii Europene.
- Comitete de cooperare parlamentar (membrii ai Asambleei Federale a
Federa iei Ruse i deputa i ai Parlamentului European), care inedit au
contribuit la fortificarea în elegerii recunoa terii mutuale.
Îns , intrarea în vigoare la 1 decembrie 1997 a APC-ului a avut i unele
momente negative, nepermi înd statelor de a se bucura direct i pe deplin de
aceste dispozi ii. În 1995 a fost inventat Acordul temporar vizînd comer ul în
scopul acceler rii cooper rii p
ilor. Facînd o analiz a con inutului acestui
acord, pot fi depistate un ir de lacune:
1. Cooperarea politic - nu este clar definit , plus este absent egalitatea
între p
ile semnatare - Federa iei Rus e î-i este atribuit statutul de stat cu o
economie în curs de dezvoltare - un obiectiv îndep rtat, far specificarea clar a
metodelor (crearea zonei liberului schimb).
În acest context, APC-ul nu- i asum responsabilitatea pentru ameliorarea
situa iei economice ruse, în scopul de-a nu afecta economiile statelor membre.
2. Rusia anilor ’90 ai sec.XX avea nu doar un regim politic „pu in stabil”,
dar i o economie sl bit considerabil. Perderea din teritoriu i a popula iei, a
cut ca statul s cunoasc criza na ional , metamorfoz care a afectat atît sfera
politic , dar i cea economic . Aceasta presupune incapacitatea statului de a
duce, de a avea o politic coerent (succedat
i de criza financiar din 1998);
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3. Rusia i Uniunea European nu au experien a unui dialog „ i se afl la
o stadie incipient de cooperare”;
4. inînd cont de identitatea sa geopolitic
i încerc rile de definire a
zonelor de influen de procesele de extindere Uniunea European nu mai este
acel actor care a semnat Acordul cu Rusia în 1994;
5. Uniunea European este în proces de reconstruc ie, transform ri
esen iale în plan politic (crearea Uniunii Economice i Monetare – UEM, sub
aspect politic - PESC/PESD se afl la o stadie incipient , iar sub aspect
geopolitic – este în proces de extindere.
Zece ani mai tîrziu de la semnarea acordului, nec tînd la problemele existente (reforma administrativ , bancar , judiciar , economia concentrat asupra hidrocarburan ilor, prezen a omajului - 8% din popula ia activ ), Rusia trece
prin schimb ri esen iale, ob inînd rezultate spectaculoase. Deja, la începutul
anilor 2003, se observ o cre tere de 7,3% a investi iilor str ine.
Uniunea European devine un actor mondial, capabil de-a regla i de a
duce propria politic extern pe mapamond. Uniunea i-a dublat num rul
popula iei (mai 2004 - 450 mln. locuitori), iar prin noul val de extindere - 25
de membri, se apropie considerabil, din punc de vedere geografic, de Federa ia
Rus . Astfel, APC-ul a favorizat, nec tînd la problemele existente, cooperarea
reciproc dintre UE i Federa ia Rus .
La finele anului 1999 dialogul ruso-european practic se reduce la „zero”.
Noua strategie european , vizînd rela iile cu Rusia din 4 iunie 1999 are drept
obiectiv de a ajuta Federa ia Rusi de a se reintegra în familia european , în
spiritul prieteniei, cooper rii i inîndu-se cont de interesele fiec rei p
i, în
baza valorilor partajate i care formeaz ereditatea civiliza iei europene. Noul
document formuleaz patru Uniunea European urm toarele priorit i de
cooperare:
1. Consolidarea democra iei, a statului de drept i a institu iilor publice
în Rusia;
2. Integrarea Federa iei Ruse în spa iul economic i social comun european;
3. Cooperare în scopul fortific rii
i men inerii stabilit ii
i
securit ii în Europa;
4.
spunderea pentru ap rarea comun a spa iul european axat pe:
a) Dezvoltarea politicilor energetice de men inere, exploatare
i
gestionare a resurselor energetice atît în Rusia, cît i în Uniunea European ;
b) Refortificarea strategiei energetice nucleare;
c) De a integra provocarile mediului inconjurator;
d) De a lupta împotriva flagelului comun, ca crima organizat , sp larea de
bani, ap rarea drepturilor omului, trafic de droguri i migra ie ilegal .
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Aceast strategie propune o cooperarea refortificat în aceste domenii [9].
Parteneriatul Uniunea European - Rusia, devine important i este axat asupra
trei direc ii.
1. Rusia din 2000 – devine un exportator de carburan i - obiectivul primordial al c reia este stabilirea unui parteneriat strategic cu UE;
2. Axa economic - reflec iile vizînd crearea un spa iu european comun
(SEC). Negocierea Rusiei de-a adera la OMC;
3. Cea de a treia axa - interesul Rusiei pentru PESD. Problema vizînd securitatea este parte integrant a dialogului ruso-european.
4. Odat cu venirea noului lider la Kremlin, a lui V.V.Putin, în rela iile i
politica Rusiei cu UE se observ noi obiective, axate pe pragmatism. Anul 1999
este marcat prin „Strategia dezvolt rii rela iilor Federa iei Ruse cu Uniunea
European pe un termen mediu (perioada anilor 2000-2010)”. Strategia insist
asupra autonomiei Rusiei vis-a-vis de cerin ele europene, relievind refuzul de a
acorda Uniunii dreptul de la ingeren (amestec în treburile altui stat).
Documentul se focalizeaz asupra dou obiective majore:
1. Rusia consider ca Uniunea European este unul din polii majori de putere
a lumii multipolare.
2. Strategia ine cont de interesele specifice ale Ruseiei în dezvoltarea viitoare a rela iilor ruso-europene (pentru a completa lacunele Strategiei UE, care
nu sunt suficiente) se aten ioneaz c Rusia nu are inten ia de a adera la
Uniune, dar dore te o cooperare mai intens axat pe:
- dialog politic aprofundat, interac iune în c utarea solu iilor împotriva
daunelor interna ionale i a cooper rii în domeniul PESD;
- dialog cu europenii în domeniul blocului de probleme comerciale (aderarea
Rusiei la OMC, stimularea investi iilor str ine în economia ruseasc , inclusiv
în sectorul petrolier, racordarea legisla iei ruse la standardele europene);
- confirmarea rolului CEI ca institu ie major pe teritoriul ex-URSS;
- s se in cont de impactul l rgirii europene asupra economiei Federa iei
Ruse [10].
De asemenea, pentru prima dat Rusia î- i define te obiectivele, perimetrul
i limitile cooper rii cu UE. Astfel, concep ia politicii externe a Federa iei
Ruse, adoptat prin decret preziden ial la finile anului 2000, plaseaz Uniunea
European drept cea de a doua prioritate regional , dup Comunitatea Statelor
Independente (CSI) în eforturile diploma iei ruse. Federa ia Rus consider
Uniunea European drept unul din importan ii parteneri politici i economici
dorind s dezvolte o cooperare intens
i coerent , pe termen lung. Aceasta
reprezint dorin a Rusiei de a avea rela ii cu UE din perspectiv strategic , iar
axa european , în opinia liderului de la Kremlin (V.Putin) devine o orientare
chee în politica extern . Lacunele APC-ului i Strategia declarativ impun
rela iilor UE – Rusia s formuleze o abordare inovatoare, pornind de la
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necesitatea de-a da substan
dialogului, far a modifica în fond mecanismul
cooper rii existente. În acest context, din ra iune practic
i juridic , în
perioada anului 2003 este imposibil semnarea unui nou acord între parteneri
care au integrat modific rile survenite dup semnarea APC din 1994.
Ratificarea unui asemenea document a fost prelungit din cauza extinderii UE
de la 15, la 25 de membri, devenind inoportun din punct de vedere politic de-a
negocia un nou acord cu Rusia, iar asocierea noilor membri ar putea avea un
efect indezirabil în ceia ce se refer la rela iile UE – Rusia. Astfel, în cadrul
summit-ului din 2003 de la Sankt-Petersburg s-a decis de a stabili patru „spa ii
de cooperare comun ” dintre Uniunea European i Federa ia Rus :
- Spa iul economic comun, care include dialogul vizînd problema energetic , aderarea Rusiei la OMC, problematica nuclear , transport i comunica ii.
- Spa iul comun de libertate, securitate i justi ie, în scopul de a da
coeren e dialogului, dar i cooper rii multilaterale din cadrul APC-ului,
facînd o legatur între instrumentele deja existente în dialogul UE - Rusia
(Planul de Ac iuni UE - Rusia în materie de crim organizat , Planul de
Ac iuni UE - Rusia în combaterea terorismului, acordul semnat cu Europolul),
inclusiv integrînd teme prioritare ca dezvoltarea cooper rii poli iene ti,
vamale i judiciare, controlul i gestiunea frontierei, acordul de readmisie. De
asemenea, în acest context sunt puse în discu ie noi direc ii de cooperare ca:
libera circula ie care va fi gradual introdus pentru o anumit categorie de
cet eni (persoane de afacere, personae politice, cercet tori tiin ifici) în
scopul facilit rii ob inerii vizei;
- Spa iul comun de cooperare în domeniul PESC i PESD;
- Spa iul comun de cercetare i educa ie.
Noua structur a dialogului, spre deosebire de APC, are avantajul unei clarii mai bune, fiind dotat cu un mechanism care permitea controlul fiecarui
domeniu. Stabilirea noii metode de cooperare între UE – Rusia a dat primile rezultate déja la 6 luni - în cadrul reuniunii de la Roma 2003 rela iile UE - Rusia
fiind considerate a fi bune [11].
În rela iile ruso-europeane (decembrie 2003) se observ o criz a
dialogului. Conform concluziilor Pre edintelui Consiliului European de la
Bruxelles 2003, cît i în rapoartele de evaluare a rela iilor ruso-europene,
Consiliului i Comisiei sunt indicate un ir de cause care stopeaz aceste
rela ii:
Motive obiective
- complexitatea dialogului ruso-european cauzat de multitudinea domeniilor de parteneriat;
- noul sistem a spa iului “mai pu in circulat” caracterizat prin
dificultatea de-a negocia cu Federa ia Rus în interiorul fiec rui spa iu 9
adic cu fiecare stat membru);
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- voin a Uniunii de a testa eficacitatea noii strategii de securitate adoptate
de c tre UE în 2003.
Motive politice
- preocuparea statelor membrie “mici” i a Comisiei vizînd divizarea i
lipsa solidarit ii în interiorul UE vis-a vis de Rusia;
- iritarea Comisiei, dar i a unor state membre cu privire la strategia rus
de a stabili rela ii cu noii subiec ii ai UE, dar i nelini tea cauzat de
extinderea APC-ului;
Frustr ri mutuale
Pentru Uniunea European - lista problemelor în suspensie sa l rgit (OMC,
drepturile omului, media, conflicte înghe ate, lipsa reciprocit ii);
Pentru Rusia - lipsa avans rii de a adera la OMC, dialogul energetic, Kaliningradul, situa ia minorit ilor rusofone din statele Baltice, dar i refuzul
europenilor de-a ine cont de preocup rile Rusiei vizind noua extindere.
Rusia se preocup de noua extindere a UE din perspective economice dar
i geopolitice. Statele europene asigur c noua extindere nu partajeaz careva
pericole, doar avantaje politice i economice Rusiei. În cadrul Sammit-ul APC
din 2004 de la Moscova, pe masa de lucru este pus în discu ie cel de-al
patrulea subiect care se refer la preocup rile con inutului bilateral tradi ional
(ratificarea protocolului de la Kyoto, drepturile surveite asupra Siberiei) [12].
În prezent dialogul ruso-european este axat pe 12 domenii prioritare: energetic, transport, politica industrial , sectorul informa ional, a societ ii,
regulatoriu, cooperare în domeniul cosmosului, sectorul agricol, protec ia
mediului ambiant, domeniul financiar i a politicii macroeconomice, a politici
regionale, în domeniul pescuitului, în domeniul s
ii. Astfel, conform
aprecierilor ambelor p
i, dialogurile au devenit un instrument de difersificare
a cooper rii, colabor rii bilaterale ruso-europene. Desigur, nivelul cooper rii în
diferite sfere este diferit.
1. Dialogul energetic. Acesta presupune tranzitul resurselor energetice din
Federa ia Rus spre pie ele UE (decizia a fost luat la Summit-ul de la Paris
din 30 octombrie 2000, iar în 2009 este semnat memorandumul vizînd preîntîmpinarea timpurie in sfera energetica, prelungit în 2011).
2. Dialogul în sfera transportului. Activitatea în aceast sfer este axata
pe a a principii i strategii cum ar fi - infrastructura, cooperarea i
parteneriatul în domeniul transportului auto, feroviar, maritim, fluvial i aerian,
precum i securitatea acestuia. (Dialogul Vizînd Transportul Rusia - UE,
semnat la 3 octombrie 2005). Prima edin
are loc la 8 septembrie 2006,
Lappieenranta, Finlanda. În 2011 ambele p
i depun tot efortul pentru a activa
dialogul vizind transportul, pentru a ridica eficacitatea structurilor din acest
domeniu (în 20011-are loc Summit-ul vizind transportul aerian UE – Federa ia
Rus , de la Sankt-Petersburg). În 2009 la Neaol este semnat memorandumul cu
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privire la în elegerea reciproc a „direc iei nord” în domeniul transportului i
logisticii, îndreptate spre elaborarea i realizarea proiectelor comune dintre
Rusua i UE.
3. Dialog regulatoriu presupune reglementarea în domeniul producerii industriale - standardizare, reglement ri tehnice i proceduri de evaluare corespunz toare între Minpromtorgul Federa iei Ruse i Directorul general al Eurocomisie vizînd antreprenoriatul i industria, semnat la 7 decembrie 2005, Bruxelles.
4. Dialogul pentru politica industrial a fost lansat paralel cu dialogul regulatoriu i este ghidat de acelea i organe i presupune schimbul de
informa ie vizînd dezvoltarea, cooperarea în anumite sfere industriale între
i (industria constructoare de ma ini, textil , chimic , avia ie, industria
metalurgic , antreprenoriatul mic i mare), leg turi în domeniul inova iilor, se
duc tratative vizînd mic orarea barierlor din domeniul comer ului
i
ramurilor prelucr toare, a complexului construc iilor de ma ini, cît i depun
comun efort de-a e i din criz .
5. Dialogul privind informarea societ ii presupune dialogul dintre Federa ia Rus
i Uniunea European privind informarea societ ii dintre
institu iile corespunz toare Ministerul Leg turilor Ingorma ionale a Rusiei i
Directorul General al Comisiei Europene pentru informarea societ ii (este
semnat la 7 decembrie, 2005, Bruxelles). În cadrul acestui dialog se duc
discu ii privind formarea societ ii informa ionale, dezvoltarea sferei
telecomunica iilor IKT i a normelor regulatoare dintre UE i Rusiei, cît
implimentarea proiectelor în aceste domenii. De asemenea, în cadrul dialogului
privind informarea societ ii se discut perspectivele i dire iile cooper rii
ruso-europene.
6. Dialogul privind cooperarea în domeniul cosmosului se axeaz pe realizarea schimbului de informa ie în scopul crearii proiectelor în sectorul agricol
i forestier (hot rîrea privind dialogul în domeniul cooper rii aieriene i cosmosului a fost semnat la 10 martie 2006, Bruxelles).
7. Dialogul din sfera agrar , semnat la 11 aprilie 2006, la Moscova presupune elaborarea de c tre p
i a politicii vizînd dezvoltarea sectorului agrar,
utilizarea noilor tehnologii, evaluarea situa iei, dar i a cerin elor pie ilor de
desfacere.
8. Tematica Dialogului privind mediul inconjur tor (semnat la 10 octombrie 2006, Helsinki), include probleme vizînd apropierea politicilor în domeniul
protec iei mediului ambiant, schimb rii climei, protec iei naturii, a polu rii
mediului terestru i acvatic.
9. Dialogul din sfera financiar
i a macropoliticii (semnat la Bruxelles,
2 februarie 2007) este orientat spre implimentarea standardelor activit ii de
audit dintre Federa ia Rus
i UE, înbun
irea situa iei sectorului de
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asiggur ri, a luptei cu situa ia de criz i i a fortific rii sectorului financiar
ruso-european.
10. Programul Dialogului privind politicile regionale (semnat la 23 mai
2007) presupune organizarea seminariilor privind problemele administr rii multinivelare, evaluarea institu iilor locale i regionale, gestionarea proiectelor cu
privire la investi ii, schimbul de experien în sfera programelor de cooperare
transfrontalier . În cadrul acestui dialog au fost semnate 5 acorduri, iar pentru
implimentarea proictelor în domeniul dat s-a alocat suma de 437 mln. US$, dintre care 103 mln. US$ au fost investi iile din partea Rusiei.
11. Dialogul în sfera pescuitului (semnat la 24 aprilie 2008) este axat asupra luptei împotriva activit ii ilegale în domeniul pescuitului, cît i eliberarea
certificatelor de calitate a produselor din peste.
12. Dialogul din sfera medicinei (semnat la 28 mai 2009 la Moscova) presupune efectuarea cercet rilor i combaterea bolilor infec ioase [13].
Relatiile comercial-economice Federa ia Rus - Uniunea European .
cînd o analiz a rela iilor ruso-europene, în condi iile noi create, acestea
pot fi examinate din dou perspective: din perspectiva realiz rii intereselor economice a Federa iei Rusiei în spa iul vestic, cît i din perspectiva intereselor
politico-economice ale Uniunii Europene în spa iul estic. Pentru o mai bun
comprehensiune a acestui fenomen, cît i a procesului de evolu ie politic a
rela iilor ruso-europene este necesar s arunc m o privire sumar asupra
modului în care s-au configurat i s-au constituit rela iile dintre cei doi actori
geopolitici – Uniunea European
i Federa ia Rus . Dac e sa analiz m
rela iile Federa iei Ruse cu Uniunea Europeana, atunci, conform strategiilor
vizînd politica externa (din 2010-2011, i în special, conform proiectului noii
strategii a politicii externe a Federa iei Ruse din 14 decembrie 2012), rela iile
Rusiei cu Uniunea Europeana devin prioritare. Axindu-se pe o arhitectur
institu ional solid , rela iile dintre Federa ia Rus
i UE sunt dictate de
îns i logica dezvolt rii proceselor i evenimentelor interna ionale. Astfel,
conform concep iei social-economice a dezvolt rii rela iilor ruso-europene
pîn în 2020, în lista domeniilor prioritare a parteneriatului ruso-european, sunt
prezente a a aspecte ca dezvoltarea i extinderea sferii investi ionale,
capabile s stimuleze cre terea inova iilor, fortificarea politicii comercialeconomice bilaterale, ajustarea la standardele economice, dezvoltarea
infrastructurii energetice, dezvoltarea cooper rii în domeniul inova iilor i
cercet rii, dezvoltarea leg turilor de prietenie i cooperare a societ ii civile
(conform planului Parteneriat pentru modernizare din 7 decembrie 2010). De
asemenea, acest parteneriat mai presupune i colaborarea în domeniul
securit ii energetice europeane (instituirea Comitetului Rusia - UE privind
politica securit ii energetice - Memorandumul De la Mezberg) [4].
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Astfel, concentrîndu-ne aten ia asupra Uniunii Europene, putem spune c
ast zi este o putere economic a lumii, o viguroas ma in de produc ie i de
schimb. Ca putere economic , UE este un adev rat pol al lumii contemporanecu o popula ie de peste 490 mil. de locuitori (8,3% din popula ia globului),
Uniunea este cea mai populat zon a globului, cu o densitate de 115 locuitori la
km p trat. De asemenea, UE este una dintre cele mai mari i deschise pie e a
lumii industrializate care ea produce aproape 20% din PIB-ul mondial. În
acela timp, ea are cele mai echilibrate schimburi cu regiunile lumii,
exporturile fiind aproximativ egale cu importurile - în America de Nord export
aproximativ 11% din volumul activit ii comerciale i import aproximativ
9%. În Rusia export aproximativ 5% i import 8%, în rela ia cu Asia exist
un mic dezichilibru – export 7,4% i import 12,5% [3, p.128].
Rusia, una dintre puterile continentului Euroasiatic, urma
a ultimului
imperiu cunoscut sub denumirea de ex-URSS, cu o întindere geografic de 17
mil. km p tra i, de in toare de arsenal nuclear, posesoare de resurse naturale,
de ine 60% din poten ialul economic i 75% din suprafa a fostului spa iu
sovietic. Cu toate c ocup zona cea mai întins din Eurasia, este o ar
preponderent continental
i mai pu in oceanic . Dup încetarea R zboiului
Rece, i-a pierdut ie irea la Marea Neagr
i c ile de acces la Marea Baltic ,
mo tenind o parte a tendin elor expansioniste ale Moscovei [2, p.17]. Rusia
furnizeaz aproape 50% din gazul natural i 20% din petrolul consumat în
Uniunea European ,
rile din Golful Piersic reprezint aproape 45% din
importurile petroliere [1, p.324].
Actualmente oscileaz între dezvoltare i subdezvoltare, o economie de
subexisten , cu sectoare economice active i cu altele aproape de colaps, cu o
sc dere drastic a popula iei, cu o rat ridicat a omajului. În plan politic, o
democra ie aproape ezitant , în cadrul c reia ac ioneaz „post-nomenclatura”
i clientelismul politic, evoluiaz „statul de ne-drept” i ”partidocra ia”,
„emigra ia moral ” în „etica iresponsabilit ii” etc., amprente ale „trecutului
luminos”, exemple de anormalitate care persist i se manifest , din neferecire
i în celelalte state din fostul bloc communist [2, p.25].
Cu toate sl biciunile interne care au cauzat sc derea autorit ii, Rusia
între ine rela ii de colaborare cu statele independente din fostul imperiu,
controleaz problemele din Caucaz, Asia Central , Balcani, închee tratate cu
fosta rival – China, sus ine Korea de Nord, i inclusiv, continu dialogul de
„egal la egal” cu SUA i Uniunea European , r
nînd astfel o for
incontestabil în plan interna ional [2, p.26-27].
Astfel, în 1994 leg turile cu UE au fost declarate ca prioritare în politica
extern a Rusiei. În acela an Rusia i UE semneaz „Acordul de Parteneriat
i Cooperare”, dar la aceast etap Rusia este incapabil de-a elabora o
strategie efectiv de cooperare [5, p.335]. Integrarea Rusiei în sistemul
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interna ional are dou componente care trebuie p strate în rela ia echilibruinfluien .
În condi iile transform rilor globale de la sfîr itul sec.XX, includerea
Rusiei în sistemul rele iilor interna ionale presupune existen a unui set de
condi ii care determin locul i interesele acesteia în polotica mondial . De
obicei, acestea se axeaz pe particularit ile istorice obiective, dezvoltarea
economic , cultur , amplasarea geopolitic . Ace ti factori i formeaz acea
„constant ” a cursului, a vectorului politicii externeruse în conjunctura
geopolitic interna ional . Nu exist alia i permanen i, exist doar interese
permanente - caracteristic nu doar pentru statele cu un sistem politic stabil, dar
pentru statele, ca de exemplu Rusia, care trece printr-o perioad de reforme [4,
p.9-10].
Doctrina privind politica extern a Federa iei Rusie, aprobat de Pre edintele Federa iei Ruse la 28 iunie 2000 exist nu doar formal, dar este
implimentat cu insisten . Problemele cu care se ciocne te Rusia, au
determinat o noua orientare în politica extern , axat pe evaluarea real a
situa iei interna ionale, cît i pe o abordare pragmatic vizînd interesele
na ionale. În condi iile contradic iilor de pe arena interna ional
i ca
reac ie la evenimentele de pe mapamond, prioritar în politica extern a
Federa iei Ruse a devenit ap rarea intereselor na ionale [4, p.16]. Pe
parcursul întregii evolu ii Rusia nu numai c a mers la întîmpinarea Europei,
dar a i fost parte a sistemului european (distrugerea imperiului napoleonian,
crearea Antantei, rela iile URSS-ului cu statele europene în domeniul
economic, politic, cultural). Rusia a jucat rolul unui actor activ în „concertul
european”. Reie ind din convingerea c Europa poate deveni generator al
stabilit ii în lume, unul din obiectivele prioritare a Federa iei Ruse este
cooperarea bilateral cu statele europene. În ceia ce prive te rela iile cu statele
Europei Centrale i de Vest, în conformitate cu prevederile Constitu iei, r mîn
a fi actuale i prioritare. De asemenea, în Concep ie sunt abordate i
rela iile cu statele Baltice [4, p.122].
Prioritar în politica extern a Rusiei ramîne tendin a form rii unui sistem
stabil de securitate. Uniunea European a fost perceput de Moscova sub o formult mai pozitiv decît SUA, drept un posibil sprijin care ar contrasta hegemonia SUA în aceasta zon [14].
În ultimii ani, UE a devenit un partener comercial important al Federa iei
Ruse. Astfel, În anii 2010, statelor UE le reveneau 50% din exportul rusesc i
55% importului, cifre care ramin practic neschimbate. Astfel, schimbul de marfuri din 2000-2010 a fost de 241 mil. US$. Suma de export a Federa iei Ruse
în UE a atins cifra de 155 miliarde US$, în 2000 - era de 64 miliarde US$), iar
cel al UE în Federa ia Rus -86 miliarde US$ (de la 23 miliarde US$).
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În Rela iile comerciale a UE, Rusia ocupa al treilea loc, dupa SUA i
China; 44% revine tehnicii, pieselor, 20,3% - produse chimice, 23,8% - alte
marfuri, 9,3% - produse alimentare. De asemenea, pozi ia dominant - 82,8% revine produselor energetice. Actualmente, direc ia politicii a Federa iei Ruse
este canalizat spre finisarea procesului de aderare la OMC, început înc în anii
1993, iar calitatea de membru i-ar aduce beneficii considerabile. Practic procesul de admitere este finisat, dar mai exist un sir de probleme care trebuie rezolvate. Rusia, fiind unul din marii exportatori mondiali de gaze naturale, concureaz cu Arabia Saudit pentru rolul de exportator de gaze. Astfel, Federa iei
Ruse î-i revine 20% din rezervele naturale de gaze i 5% - rezerve petroliere.
Sectorului energetic î-i revine 20% din PIB al Rusiei, UE este principalul
consumator a surselor energetice ruse ti: 63% - petrol, 65% - gaze naturale.
Conform unor date, pentru anul 2030 cerin ele la gazul natural pot cre te de la
490 pîn la 695 metri cubi pe an [15].
Concluzii
Actualmente, în condi iile prezen ei a mai multor centre de putere pe
arena interna ional , Federa ia Rus încearc s creieze un sistem de alian e,
tinzînd spre o manifestare în calitate de putere, care se axeaz pe noi valori, pe
rela ii pragmatice. În acest context, e de men ionat faptul ca în ultimul timp
rela iile dintre Uniunea European
i Rusia au c patat o nou nuan , axat
pe consens i pragmatism, dîndu-le o dinamic pozitiv care permite o mai
bun cooperare a acestor poli de putere din spa iul euroasiatic.
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The collapse of the Soviet Union, the biggest empire, who had direct access
to the water spaces of three oceans - the Atlantic, Pacific and Northern Ocean,
the state owned land routes and direct access to the European Union space,
China and India, with enormous natural resources (in Russia are present all
the elements of Mendeleyev’s tablet) it produced a geopolitical confusion on the
international arena, contributing to form, “black holes” in the center of Eurasia.
Disintegration of the USSR and the emergence of its territory in 15 new independent states generated for Russia an absolutely new geopolitical and geostrategic situation. Thus, Russia has found itself "pushed deep to Eurasia", which
perceived something unacceptable for the country which for centuries played a
major role in international politics, and the European one. Russia’s borders are
restricted to the early 19 century in Caucasus, at the half of the century in Central Asia, and about 1600 to the west, immediately after the reign of Ivan the Terrible. However, claiming to be further qualified as a great power, Russia aspires to regain the status of a superpower. In order to achieve this, Russia has
used various political, economic and military pressures, in its relations with the
former Soviet republics and the results were significant.
Thus, this article will analyze Russia's geostrategic interests in all the exUnion states: the Baltic States, Belarus, Ukraine, the Caucasus (Armenia, Azerbaijan, Georgia) Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tadjikistan), including also, the Republic of Moldova.
Secolul al XXI-lea s-a finisat prin dispari ia unui imperiu, importan a
ruia va fi stabilit doar pe prcursul istoriei. Incredibil, statul care s-a format pe
parcursul unui secol, i-a încetat existen a. Colapsul Uniunii Sovietice, a celui
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mai imens imperiu cu o suprafa
de 22,402 mil. chilometri p tra i, care a
avut ie ire direct la spa iile acvatice a trei oceane - Oceanul Atlantic,
Oceanul Pacific i Oceanul Înghe at de Nord, stat care a de inut c i terestre
i acces direct la spa iul Uniunii Europene, Chinei i Indiei, cu colosale
resurse naturale (sunt prezente pe teritoriul Federa iei Ruse toate elemntele
bli ei lui Mendeleev) a produs o confuzie geopolitic pe arena
interna ional , contribuind la formarea unei “g uri negre” în centrul Eurasiei
[1, p.107-110]. Teritoriul Federa iei Ruse, urma
a ultimului imperiu, în
prezent cuprinde o suprafa
de 17 milioane chilometri p tra i, i s-a
mic orat considerabil, cuprinzînd nu 1/6 din uscat dar deja 1/8 [9, p.714-715].
Cu toate acestea, Rusia r mine a fi statul cu cea mai mare intindere teritorial . Rusia de ine 60% din poten ialul economic i 75 % din suprafa a
fostului spa iu sovietic. Cu toate c ocup zona cea mai întins din Eurasia,
este o ar preponderent continental
i mai pu in oceanic [2, p.17]. De
asemenea, in rezultatul colapsului ex-URSS, din 289 milioane de locuitori,
Federa ia Rus r mîne cu 150 milioane (ceia ce constituie 2,5% din populatia
planetei) [8, p.714-715].
De i unii autori sus in c imperiul s-a destr mat, al i cert tori atrag
aten ia c nu este oportun s subestim m Rusia care are o pozi ie geografic
important
i datorit acestui lucru destule atuuri strategice. Prin urmare, în
contextul actual, este necesar s cunoa tem principiile de geopolitic ale Rusiei
de ast zi. Astfel, conform sistematiz rii înaintate de E.Ya in, Rusia are
interese în urm toarele spa ii geopolitice:
1. Republicile slave: Ucraina, Belarus i Moldova (cu toate c 65% din popula ie nu este slav ).
2. Republicile transcaucaziene: Georgia, Armenia i Azerbaidjan au
rela ii puternice cu Turcia, Iran i Orientul Mijlociu.
3. Statele baltice: Estonia, Letonia, Lituania care se afl înc sub influen a
Germaniei, Poloniei i rilor scandinave.
4. Republicile din Asia Central : Kazahstan, Uzbekistan, Kirgizstan, Tadjikistan i Turkmenistan, în care colonizarea rus a avut o pondere mai mic , întrucît au fost incluse mai tîrziu în componen a imperiului [2, p.21].
Dintre republicile unionale, Republicile Baltice sunt singurile care nu au
aderat la CSI, dorind s
i restabileasc leg turile istorice: Estonia cu Finlanda,
Letonia cu celelalte ri scandinave, Lituania cu Germania i Polonia. Ca suprafa
ele sunt, fiecare de m rimea Austriei sau Ungariei, iar popula ia lor
este de 1,6 milioane (Estonia), 3,7 milioane (Lituania), 3,5 milioane (Letonia).
Dac , din punct de vedere economic, orientarea prooccidental a acestor
ri a
fost ferm i i-a gasit încoronarea prin admiterea în Uniunea European , care
a avut loc în 2004, în valul celor zece
ri integrate, primirea în cadrul NATO
era mult mai pu in prevezibil .
rile Baltice de in o pozi ie extrem de
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important pentru ie irea la Marea Baltic a Federa iei Ruse, dar au i o
importan din punct de vedere strategic pentru spa iul rusesc: pe teritoriul lor
trec rute comerciale importante. În plus, porturile ruse ti de la Marea Baltic
sunt înghe ate pe timpul iernii. Ca rezultat al colapsului Uniunii Sovietice,
Rusia pierde cele mai importante porturi - Tallinn, Klaipeda, Riga, Ventspilis,
cu excep ia Sanct-Petersburgului i a anclavei Kaliningrad. Desprinderea
acestor state accentuiaz situa ia Rusiei pe arena interna ional . Statele
Baltice au fost controlate de Rusia din anul 1700, iar pierderea porturilor
Tallinn i Riga, au f cut ca accesul Rusiei la Marea Baltic s fie limitat [1,
p.106].
De asemenea Rusia, pe lîng perderea c ilor maritime, mai pierde i c ile
terestre de importan geopolitic i geostrategice spre Europa Occidental i
Central . În prezent Rusia este legat de statele occidentale prin intermediu c ilor ferate i a auto-magistralelor care trec pe teritoriul noilor state independente
- Ucraina i Belorus. Singura cale direct revine zonei Kaliningrad, dar îns i
aceast zon este rupt de teritoriul Rusiei - ceia ce reprezint o problem economic i geopolitic .
Toate aceste pierderi teritoriale au cauzat o disbalan
a zonelor
geopolitice. La hotarele Rusiei au ap rut noi state, mai slabe din punct de
vedere economic, dar care prezint o amenin are la securitatea na ional a
Rusiei. Desprinderea acestor state accentuiaz situa ia Rusiei pe arena
interna ional . Faptul c statele baltice au fost de acord cu aderarea la NATO,
arat
i noul stadiu al rela iilor ruso-americane, cît i cel al rela iilor Rusiei
cu NATO [3 p.302]. De actualele state baltice, Rusia este legat prin istoria
existen ei comune. Statele baltice, formate din Estlanda, Curlanda i Liflanda
au fost unite teritoriului rus în rezultatul r zboiului cu Suedia din 1700-1721,
zboi dus pentru ob inerea ie irii la spa iul acvatic baltic. Pe parcursul a 200
de ani aceste state au fost în componen a diferitor actori geopolitici [6, p.137].
În prezent, rela iile Federa iei Ruse cu statele Baltice pot fi caracterizate
prin instabilitate i tensiune. Îns , inînd cont de importan a geostrategic a
acestor state, i cu atît mai mult, de calitatea de a fi membre a Uniunii
Europene, Federa ia Rus , din necesitatea de-a avea bune rela ii cu statele
comunitare, de ine rela ii de colaborare cu statele baltice, folosind tot
arsenalul de strategii în scopul man inerii autorit ii sale în aceaste state - iar
principala strategie este cea economic , în special cea comercial . În prezent,
teritoriul statelor baltice a devenit un nod de transport important i de
cooperare economic interna ional . Aceste teritorii sunt cele mai scurte i
cele mai sigure cai de transport spre statele UE i respectiv UE - Asia.
În prezent, aproximativ 20% din importul rus i aproximativ 40% din
export se efectuiaz prin intermediul statelor baltice. Pre ul pentru tranzitarea
teritoriului baltic de asemenea are o importan
pentru bugetul acestor state.
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Din venitul de 25% ce revine statelor Baltice, 70% revine Estoniei, 28%
Letoniei, i doar 2% Lituaniei. De asemenea, tranzitarea teritoriilor acestor
state este benefic
i pentru Federa ia Rus , deoarece pierderile aduse în
economia statului nu sunt majore. Nu mai pu in importan
o are i politica
estonian pentru transportarea vehiculilor de tonaj, cît i exploatarea porturilor
estoniene. În rela iile comerciale cu statele baltice, Rusia se plaseaz printre
principalii parteneri economici, ocupînd locul trei în economia acestora [11].
Astfel, structura exportului în statele baltice se caracterizeaz prin expunerea produselor brute - petrol, gaze naturale, carbune, ceia ce constituie 70%. În
prezent, statele baltice export gase cu 30% mai ieftine ca cele de pe pia a
european , îns , în perspectiv acestea vor ajunge la standardele europene, ceia
ce va face dependen a energetic mai mare fa
de Federa ia Rus . Cele mai
importante proiecte investi ionale ruse în statele baltice sunt - S.A.
„Severstallat” (Letonia), „Plant”, „Latvijas Balzams”, „Transma holding”,
„Duetecana”, „Lifos”. „Novaia ruta”, „Sivitas”. O importan incontestabil în
rela iile statelor baltice - Federa ia Rus o are i popula ia rusolingv
prezent în aceste state: 25,6% - Estonia, 30% - Lituania, 6,3% - Letonia [6,
p.166].
Unicul stat, care, chiar de la începutul ob inerii independen ei, declar deschis inten ia de-a men ine rela ii cu Federa ia Rus este Republica
Belarus. În primul rînd, Belarus prezint un interes deosebit pentru Federa ia
Rus , avînd un poten ial mare de tranzit datorit pozi iei geostrategice,
aflîndu-se la intersec ia cailor ferate i a automagistralelor, a conductelor
petroliere i de gaze, a c lor aieriene dintre Europa dezvoltat
i Asia bogat
în resurse naturale. Reie ind din strategiile occidentale, Belarus este o zon
tampon între Uniunea European
i Federa ia Rus . În opinia unor
occidentali, aceast zon ar trebui s fie eliberat de rela iile economice cu
Federa ia Rus , ceia ce ar avea repercursiuni dure asupra economiei Rusiei.
Prin intermediul cailor de comunica ie beloruse se efectuiaz 70% din
rela iile comercial-economice ale Federa iei Ruse (exportul resurselor
energetice) spre spa iul european. Concernul „Belneftihim” anual pompeaz
85 mln. tone de petrol i gaze spre statele europene. Întreprinderile din Gomeli
i Novopolo k sunt parte a conductei „Drujba” care asigur transportarea a
80% a exportului de carburan i spre Germania, Polonia, statele Baltice i
Ucraina.
De asemenea, prezint interes geostrategic aflarea pe teritoriul Belorusiei a
dou obiecte militare ruse. Din 1 octobrie 2003 func ioneaz sta ia radio „Volga” care intr în sistemul antirachet , amplasat în Gan evici (zona Brest).
Aceasta de ine acoperirea p
ii nord-vestice i are poten ialul de a urm ri
lansarea rachetelor balistice pe teritoriul Europei. Cel de-al doilea obiect
strategic, este nodul de comunica ii a Federa iei Ruse aflat la Vileiki
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(regiunea Minsk), care retransleaz radiosunetele, destinate flotei maritime i
subacvatice aflate în Marea Atlanticului i Mediteranean . Sta ii similare au
fost construite în perioada sovietic si pe teritoriile Letoniei, Ucrainei,
Caucazului, regiunii Krasnoiarsk, care aveau destina ia de a fi unite în a a
numita „centur de ap rare”, care, în rezultatul colapsului Unuinii Sovietice,
revin statelor respective pe teritoriu c rora se afl , ulterior distruse sau lichidate.
În acest context, Belorusia este unicul stat care a permis Rusiei construc ia
sta iei cosmice, dar care, în prezent este considerat proprietatea Belorusiei. În
cazul unei turnuri în politica Belorusiei versus NATO, aceste sta ii pot deveni
parte a Alian ei Nord Atlantice, iar construc ia unor asemenea sta ii pe
tritoriul Rusiei ar necesita timp, dar i investi ii enorme (conform unor
estim ri sunt necesare 20-25 miliarde dolari). De asemenea, complexul militar
de ap rare rus colaboreaz cu 120 întreprinderi beloruse în scopul producerii 1,6
mii tipuri de produse cu destina ie special [7, p.86].
Deocamdat , Belorusia r mine a fi pricipalul partener strategic al
Federa iei Ruse în spa iul vestic. Rusia depune toate eforturile pentru a
men ine acest parteneriat i de a nu admite apari ia unui nou membru NATO
la frontiera vestic . Actualmente, conform opiniei lui Godin, Belarusul este
„cetatea Brest” a Federa iei Ruse în partea occidental a frontierilor sale.
Ocupînd 0,9% din teritoriul ex-Uniunii Sovietice, Belorusia deschis i insistent
se pronun
pentru cooperarea cu Federa ia Rus . Deja la 21 februarie,1995,
la Minsk are loc semnarea acordului de prietenie, bun vecin tate i cooperare
între Federa ia Rus i Belarus pe o perioad de zece ani, iar la 2 aprilie, 1996
se semneaz Acordul de formare a Uniunii Rusia - Belarus. Cu toate c la 2
aprilie 1997, la Moscova pre edin ii celor dou state semneaz „Acordul
Uniunia Federa ia Rus – Belorus”, iar la 23 mai – Statutul Uniunii.
Astfel, conform art.3 al Statutului se men ioneaz c „perspectivele de
cooperare ale Uniunii se axeaz pe unirea binevol a statelor-participante i
principiile comune ale dreptului interna ional”, atît Statutul, cît i Uniunea în
special, au mai mult un caracter declarativ, dup form
i con inut i nu
corespunde cerin elor i necesit ilor reale ale Federa iei Ruse i Belarus.
Rolul primordial al Uniunii î-i revenea asigur rii unei dezvolt ri dinamice,
cre rii unui spa iu economic comun i a condi iilor favorabile pentru
sectorul agrar, a cre rii unei infrastructuri comune (asigurarea sistemului de
transport i energetic, crearea unui spa iu comun informa ional). În sfera
financiar se prevedea crearea unei monede unice, a unui sistem unic de
impozitare, cît i crearea condi iilor pentru implimentarea unei valute unice.
În sfera comercial , acentul se pune pe rela iile comerciale reciproce, formarea unui sistem unic vamal, folosit în rela iile cu statele ter e, crearea unui
regim unic comercial, cît i introducerea unor tarife unice. În acest context, în
cadrul Uniunii se prevedea crearea unei uniuni între dou state. De asemenea, se
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mai declara necesitatea elabor rii i impliment rii unei programe de realizare a
reformelor pie ei, inîndu-se cont de particularit ile i nivelul de dezvoltare
a fiec rui stat-participant. Cu toate c noua strategie enumera direc iile de
cooperare, nu sunt indica i termenii i mecanismele de realizare a obiectivelor
propuse. De aceia, majoritatea ini iativelor au r mas mai mult la nivel
declarativ, f a fi implimentate în practic .
Dac e s analiz m rela iile ruso-belaruse, atunci, Federa ia Rus r mîne
a fi principalul partener economic al Belarusiei. Conform datelor Camerilor de
Comer a Rusiei i Belarusiei, aproximativ 8000 de agen ii ruse i beloruse
depind de producerea reciproc , fiind create aproximativ 3 mln. locuri de munc
în Rusia. Comer ul r mîne a fi punctul forte al rela iilor dintre Rusia i
Belarus. Astfel, exportului Rusiei în Belarus îi revine 36,5% în 2007 de la
45,5% în 1995. Cota importului în 1995 era de 53,29%, actualmente este de
59,94%, iar în rela iile cu statele CSI se majoreaz de ase ori, adic de 17,4%
din totalul exportului i constituie 10,7 miliarde dolari, dintre care Rusiei î-i
revine 36,5%, iar 46,1% statelor CSI. Principalele produse de import rus sunt
camioanele, tractoare, frigidere, produse din carne i lactate, piese pentru
automobile, mobil , produse din metal, transformatoare, înc
minte, aragaze,
tehnic pentru drumuri, televizoare. La baza exportului rusesc în Belarus se afl
produsele de petrol i gazul natural, energia electric ,resturile i metalele
negre [10].
O astfel de structur a comer ului exterior permite Belarusiei s
i
streze economia format din timpurile URSS-ului. Actualmente, pe teritoriul
Belarusiei activeaz 579 companii cu capital rusesc, inclusiv 54 întreprinderi cu
capital mixt amplasate în ase zone economice libere - Brest, Minsk, GomeliRaton, Vitebsk, Mogilev, Grodnoinvest [6, p.93-98].
Cea mai îngrijor toare pentru Federa ia Rus , este pierderea Ucrainei ceia ce semnific pierderea unei economii industriale i agricole poten iale i
bogate i a 52 de milioane de locuitori suficient de apropia i de ru i din punct
de vedere etnic i religios. Independen a Ucrainei a deposedat Rusia de
pozi ia sa dominant în Marea Neagr , în care Odesa era drept poart vital
pentru comer ul cu Mediterana i cu lumea de dincolo de ea. Pierderea
Ucrainei este o pierdere de pivot geopolitic, deoarece a limitat op iunile
geostrategice ale Rusiei. P strîndu- i controlul asupra Ucrainei, Rusia ar fi
putut înc s încerce s fie liderul unui imperiu euroasiatic arogant, în care
Moscova ar fi dominat non-slavii din sudul i sud-estul fostei URSS.
Pierderea pozi iei dominante la Marea Baltic , se repet
i la Marea
Neagr nu doar din cauza independen ei Ucrainei, dar i din cauza ob inerii
independen ei a statelor caucaziene - Georgia, Armenia, Azerbaidjian. Înainte
de 1991, Marea Neagr era punctul de plecare a puterii navale ruse ti în
Medeteran . R
nînd pe la mijlocul anilor ‘90 cu o mic fî ie de coast la
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Marea Neagr
i cu o disput nerozolvat cu Ucraina asupra dreptului de a-si
stra baze în Crimeia pentru r
ele flotei sovetice din Marea Neagr . În
rezultatul r zboaielor ruso-turcice, Rusia ob ine accesul la Marea Neagr în
1783. La începutul secolului al XX-lea, dar i in perioada celui de-al Doilea
zboi mondial 1941-1945 flota M rii Negre este una dintre principalele for e
militare. Imediat dup destr mare URSS-ului, flota maritim devine patrimoniu
al CSI, iar la 5 aprilie, prin semnarea de c tre pre edintele Ucrainei a Decretul
vizînd „Mijloacele de constituire a for elor maritime a Ucrainei”, conform
ruia ,,flota maritima din Marea Neagr trece sub jurisdic ia Ucrainei i în
baza acestuia s se constituie for ele armate ale Ucrainei”.
Reac ia Rusiei a fost imediat . Deja la 7 aprilie acela an pre edintele
Federa iei Ruse emite decretul prin care flota maritim din Marea Neagr trece
sub jurisdic ia Federa iei Ruse. Pe parcursul a 7 ani s-au dus dispute vizînd
rezolvarea acestei probleme. Doar la 28 mai, 1997 între state are loc semnarea
Acordului vizînd parametrii de divizare a flotei din Marea Neagr „Statutul i
condi iile afl rii flotei Federa iei Ruse în teritoriul Ucrainei”, „Calcule
reciproce vizînd divizarea flotei maritime din Marea Neagr aflate pe teritoriul
Ucrainei”.Toate aceste acorduri au fost încheiate pe o perioad de 20 de ani,
avînd posibilitatea de-a fi prelungite automat pe o perioad de 5 ani, în cazul
dac una dintre p
i nu va cere încetarea acestuia. Aceste acorduri au permis
semnarea Acordului de prietenie i cooperare dintre Federa ia Rus
i
Ucraina la 31 mai 1997. Conform acestor acorduri, flota maritim nu va de ine
în arsenalul s u arme nucleare. Scopul afl rii acestora în teritoriile acvatice ale
rii Negre este asigurarea securit ii i explor rii c ii maritime.
Actualmente, în apele M rii Negre se afl 388 de unit i. Practic 70% din
infrastructura flotei maritime a Federa iei Ruse din Marea Neagra se afl în zona Crimeia. De asemenea, flota maritim mai are disloca ie i în Sevastopol
(Sevastopol’scaia, Iujnaia, Karantinaia, Kazacia), Feodosia i Nicolaev destinat repara iei vaselor maritime. De asemenea, acesta se r sfrînge i
asupra poten ialui militar a Federa iei Ruse din aceast zon . Directorul
Institutului statelor CSI men ioneaz c în august, 1992 în componen a flotei
maritime din Marea Neagr se aflau 894 de vase, avia ia maritim num ra 400
de aparate de zbor, for ele terestre de ineau 28 de scuturi antirachet , 258 de
tancuri mijlocii, 826 de ma ini blindate, 457 sisteme de artilerie. Acoperirea
aierian a flotei era efectuat de c tre for ele FAA (for ele anti-aieriene). În
acele condi ii flota era amplasat pe litoralul M rii Negre din delta Dun rii
pîn la Batumi. Bazele acesteia erau amplasate pe o lungime de 1750 chilometri
lungime i la o adîncime de 200 kilometri. De asemenea, în sistemul de ap rare
mai intrau i bazele din Bulgaria, Siria, Egipt i alte state din Mediteran , ceia
ce constituia un raport de 2,5:1 în favoarea URSS.
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Deja în 1997, arsenalul flotei maritime se mic oreaz considerabil (în componen a actual se afl doar un submarin) este reformat diviziunea de pe
litoral i sunt pierdute bazele din ora ele Simferopol, Eupatoria, or elele
Perevalinoe i Mejgorie. De asemenea se mic oreaz brigada for elor
maritime, r
nînd 31 de tancuri (s-au redus de 8 ori), 211 ma ini blindate (sau redus de 4 ori), 54 de arme i lansatoare de mine (reduse de 6 ori), iar
avia ia maritim a fost lichidat în întregime. O parte din for ele aieriene au
fost transferate în regiunea Novorossiisk. Toate aceste reduceri denot sl birea
considerabil a puterii maritime i militare a Federa iei Ruse în spa iul M rii
Negre.
În acest context, mai poate fi men ionat
i cererea p
ii ucrainene de-a
i se transmite sub jurisdic ia sa a tuturor obiectelor navale i hidrografice,
motivînd responsabilitatea pentru securitatea înotului pe teritoriile acvatice care
apar in Ucrainei. Ca rezultat a cerin elor înaintate, are loc procedura de
lichidare i retragere a obiectelor ruse ti. Preten ii fa
de Rusia are i
Fondul Propriet ii Crimeii, conform c rora, flota maritima din Marea Neagr
a Feder iei Ruse ilegal folose te 96 de obiecte din Crimeia. O alt cerin
survenit din partea Ucrainei se refer la revizuirea costului pentru arenda
bazelor pe teritoriul c rora sunt dislocate for ele navale ruse. Cu toate c în
acorduri este fixat suma de 97 mln. US$ anual, Kievul destul de regulat ridic
aceast problem , stînd ferm pe pozi iile sale. Astfel, putem considera, c în
prezent, flota maritima de la Marea Neagr este ostatica disputelor celor dou
state - Federa ia Rus i Ucraina.
O problem , nu mai pu in important în rela iile ruso-ucrainene vizeaz
delimitarea frontierelor maritime între statele din strimtoarea Kercensk i din
Marea Azov. Pîn la destramarea URSS Marea Azov era mare intern , i,
conform principiilor dreptului interna ional, Strimtoarea Kercensk era o cale a
apelor interne, avind statut de „strîmtoare”. Hotarele dintre regiunea Crimeei i
cea a Krasnodarului, ca p
i componente ale unui stat, era pur nominal .
Odat cu dispari ia Uniunii Sovietice de pe arena interna ional , aceast
frontier devine interstatal , strîmtoarea Kercensk împreun cu insula Tuzla trec
sub jurisdic ia Ucrainei. În aceste condi ii, vasele maritime militare, dar i
civile pentru a trece în Marea Azov spre Rostov, Taganrog, Eisk, Temriuk,
Portul Caucaz, trebuie s achite taxa pentru tranzitarea i exploatarea strîmtorii
(anualt trec peste 2000 de vase). Ucrainei, în acest caz î-i revin 70% din spa iul
acvatic al Marii Azov, bogat în diverse specii de pe ti, de înmul irea c rora se
ocup doar Rusia, avînd întîetate la explorarea resurselor minerale de pe coast
cît i aproximativ 120 de
ei de gaz i petrol. Din 1992 se duc tratative, dar
pîn în prezent problema r mine a fi nesolu ionat , ce duce la apari ia
disputelor i situa iilor conflictuale [6, p.109-111].

164

MOLDOSCOPIE, 2013, nr.3 (LXII)

De asemenea, Federa ia Rus este limitat de manevrele militare comune
navale i pe uscat ale NATO i Ucrainei, inclusiv i a rolului crescînd a
Turciei în regiunea M rii Negre. În noul stat au r mas 39 de întreprinderi
constructoare de ma ini aieriene, construite pe timpul URSS-ului, dintre care
28 de întreprinderi fabric piese iar 11 din acestea se specializeaz în repararea
tuturor tipurilor de avioane. Dac în perioada sovetic se fabricau 350 de
avioane anual, în prezent num rul acestora s-a mic orat la 300 de avioane de
tipul An-24, An-26, An-32 i aproximativ 1500 de helicoptere Mi-8, Mi-24,
Ka-25. Industria constructoare de tancuri este important pentru economia
Ucrainei. Tancurile T-80UD fabricate la uzina Malî ev cu succes pot concura
pe pie ele interna ionale. Un poten ial mare î-l are i industria constructoare
de cor bii. Dac în perioada sovietic la uzinele ucrainene se produceau 30%
din toate vasele, i 40% dup cantitatea vaselor, în prezent aceste uzine s-au
specializat în construc ia diferitot vase - de la catere de patrulare, pîn la
submarine i transportatoare de avioane. Astfel, se poate de constatat c
Ucraina a primit drept mo tenire o puternic industrie constructoare de masini
aierian i maritim , care are poten ial concuren ial i se plaseaz pe locul 6
în lume în exportul armelor (dup SUA, Rusia, Fran a, Marea Britanie i
Germania).Germania).
Totu , nec tînd la rela iile divirgente dintre Federa ia Rus
i Ucraina,
Rusia r mîne a fi principalul partener economic al Ucrinei. De asemenea, este
de men ionat faptul c , Ucraina intr în lista celor zece parteneri principali ai
Federa iei Ruse. În rela iile ruso-ucrainene este de men ionat faptul ca
mic orarea p
ii ruse la importul ucrainean de la 37,6% la 27,8% se
caracterizeaz prin m rirea cotei europene de la 23,0% la 28,2% i a statelor
Asiei de la 3,8% pîn la 14%. Cu atît mai mult, c în rela iile comerciale cu
Ucraina, cota Rusiei are tendin a de-a se mic ora - de la 26,8%. De asemenea,
pentru procesele integra ioniste din spa iul postsovietic, tendin e de
mic orare a cotei statelor - foste republici unionale în exportul ucrainean - de la
51,4% în 1996 la 37,0% în 2007 i la import de la 63,5 % pîn la 42,2%.
Ceia ce se refer la UE, atunci cota în rela iile comerciale cu Ucraina în
anul 2007 constituia 32,9% spre deosebire de 24,4% din 1996. În ceia ce se refer la sc derea ratei soldului în rela iile comerciale dintre UE i Ucraina,
dac în 2003 rata soldului era de 820 mln. dolari SUA, atunci în 2007 aceasta
constituie 8302 mln. dolari SUA, fiind în minus. O asemenea situa ie nu poate
satisface statele Uniunii Europene. În prezent, între Uniunea European
i
Ucraina se duce un dialog privind crearea zonei de liber schimb. De asemenea,
un partener important pentru Ucraina este China (rata soldului balan ei
comerciale a fost de - 2875,4 milioane, China fiind al 4 partener comercial al
Ucrainei.
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Chiar i în condi iile unei cooper ri economice, Rusia i Ucraina r mîn a
fi concurente nu doar la nivel interna ional, dar i regional. Astfel, sectorul
metalurgic, industria constructoare de ma ini i cea alimentar , inclusiv i
sectorul agrar r mîn a fi într-o concuren . Contradic ii se afl
i în sectorul
energetic, de care, în mare parte depinde bugetul Federa iei Ruse, iar pentru
Ucraina reprezint un concurent, atit pe pie ele externe, cît i cele interne. De
aceia, semnarea Acordului între p
i vizînd comer ul liber a înt lnit mari
dificult i. Cu atît mai mult, r cirea rela iilor dintre Ucraina i Federa ia
Rus a fost condi ionat
i de dorin a Ucrainei de-a adera la blocul militar
NATO, prin dispozi ia prooccidental
i pronun area celei antiruse, prin
crearea zonei economice GUAM. Toate acestea contribuie la men inerea unei
situa ii tensionate intre p
i - impunerea din partea Rusiei a impozitelor i a
taxelor vamale, cît i embargourilor asupra produselor ucrainene (caramele,
fructe produse lactate - margarina i a untului). La rîndul s u, Ucrainaia ia
masuri similare - impunerea acciziilor destul de înalte la automobilile ruse, prin
sus inerea i cresterea produc iei produc torilor autohtoni, în special prin
producerea automobilelor „Avto ZAZ-Daewoo”. În ultimul timp, prezenta
VAZ-ul rusesc se mic oreaz pe pie ele ucraine ti, ceia ce se r sfrînge
negativ asupra economiei ruse - se diminuiaz de la 54% la 37%.
Dac e s examin m structura exportului rusesc în Ucraina, atunci 58% revine exportului produselor minerale, Rusia asigurînd regulat economia ucrainean cu resurse energetice, ceia ce permite func ionarea intreprinderilor ucrainene, dar i func ionarea sectorului agrar. De asemenea, Rusia pentru Ucraina
este nu doar principalul furnizor de resurse energetice, dar i unicul coridor de
tranzit pentru transportarea c rbunelui din spatiul Asiei Centrale. Industria
constructoare de ma ini se plaseaz pe al doilea loc în aceast ar , i aici pot
fi expuse ma ini i utilaj electric, mijloace de transport i aparate de zbor
care sunt de o importan incontestabil .
Structura exportului ucrainean în Federa ia Rus este caracterizat prin prezen a unei pie e mai balansate i stabile, Rusia r
nînd a fi principalul
partener economic. Este de men ionat faptul c , de i evele cu diametru
mare, industria constructoare de ma ini ucrainean prezint un rol în economia
rus , atunci multe din produsele alimentare sunt dur criticate pe pie ele
ruse ti, f cînd ca Rusia s ia masurile respecive (interzicerea export rii
produselor lactate în 2006 i 2007 i a produselor animaliere, în 2013 embargoul impus la produsele din ciocolat ). Merit aten ie i situa ia din
sectorul investi ional, Rusia ocupînd al aptelea loc. În prezent, pe tritoriul
Ucrainei activeaz 1633 întreprinderi cu capital rus. Celelalte investi ii sunt
destinate sectorului s
ii, industriei de prelucrare a metalelor, sectorului
agrar i construc iilor [6, p.118-133].
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Pierderea Caucazului a reînviat temerile strategice fa
de reapari ia strategic a Turciei, pierderea Asiei Centrale a generat un sentiment de s cire,
avind în vedere enormele resurse energetice i de minereuri din regiiune, cît i
frica de o posibil provocare islamic , iar independen a Ucrainei a contestat
esen a preten iilor Rusiei de a de ine statutul interna ional de a fi cea de-a
doua supraputere din lume, fiind privit acum doar ca o putere regional .
Georgia, are o larg deschidere la Marea Neagr unde de ine dou porturi
importante - Suhumi i Batumi. Pe de alt parte, valoarea pozi iei geopolitice
a Georgiei a crescut datorit descoperirii resurselor energetice în Marea
Caspic , aceast
ar situîndu-se pe unul din principalele drumuri posibile ale
petrolului caspic spre Marea Neagr , iar de aici, spre spa iul european.
Georgia, o ar relativ mic , cu o suprafa
aproximativ egal cu cea a
Irlandei (70000 kilometri p tra i), pe care locuiesc aproximativ 5,5 milioane de
locuitori. Cu o întrerupere de cî iva ani, dup Primul R zboi Mondial, ea a fost
integrat la începutul sec. XIX-lea Rusiei. Pîn în anii 1990 avea un mediu de
trai peste media republicilor unionale. Producea, împreun cu Moldova cele mai
bune vinuri din fosta URSS i avea un export masiv. În plus, georgienii mai
asigurau pia a Moscovei cu zarzavaturi.
Georgia i-a proclamat independen a în 1991, iar în acela timp, î- i
proclam independen a i unele provincii din cadrul acestui stat. Prima a fost
cea ini iat de Osetia de Sud. Osetinii, popor din Caucaz, locuiesc în dou
provincii – Osetia de Nord, integrat Federa iei Ruse cu 600.000 locuitori i
Osetia de Sud cu 100.000 de locuitori, dintre care 65% osetini i 30%
georgieni, care face parte din Georgia. Osetia de Sud î- i declar
independen a, nerecunoscut de c tre Georgia, ceia ce condi ioneaz
izbucnirea conflictului militar (care, odat cu aderarea Georgiei la CSI, în 1993,
inceteaz ). Dup acela scenariu se desf oar
i conflictul din Abhazia, o
alt regiune din cadrul Georgiei - 540.000 locuitori, dintre care 17% abhazi,
43% gruzini i 17% ru i, avind capitala la Suhumi. Abhazia î- i declar
independen a, Tbilisi nu recunoa te decizia, izbucnind conflictul armat,
abhazii fiind sus inu i de “voluntarii” din Caucazul de Nord. Cert este faptul
, la 14 mai 1994 este semnat la Moscova acordul de încetare a focului care
prevedea crearea unei zone de securitate unde s fie dislocate for e de meinere a p cii ale CSI. Ca
ri de aceia religie ortodocs , ar trebui s aib
rela ii distinse.
Importan a geostrategic a Georgiei este caracterizat
i prin alte dou
motive - pe teritoriul s u trece conducta petrolier , direc ionat spre portul
rusesc Novorossiisk, iar Georgia mai are i o grani
comun cu Cecenia pe o
lungime de 130 km. Importan a strategic a Georgiei rezid în faptul c pe
teritoriul s u trece una dintre cele dou rute care traverseaz Caucazul de Nord
i ajung la Marea Neagr . Semnifica ia Abhaziei e i mai mare pentru c ea
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se afl pe litoralul M rii Negre, iar pe teritoriul ei se afl portul Batumi. Pe de
alt parte, pe teritoriul s u au fost proiectate s treac oleoductele Baku – Tbilisi
- Ceyhan i Baku - Soupsa precum i gazoductul NABUCCO (Baku Erzerum). Georgia posed , de asemenea, mai multe porturi la Marea Neagr
(Soukhoumi, Poti, Soupsa, Koulevi i Batumi), care au devenit foarte active în
exportarea petrolului spre Occident. Rusia nu supune controlului c ile de
aprovizionare, a a cum se întîmpl cu rutele din nordul Caucazului (Bacu Novorossisk). Importan a acestei zone vine din considerente ale strategiilor de
geopolitic ale marilor puteri care î- i disput sferile de influien . Astfel,
Georgia, este luat în considerare întrucît aceasta constituie:
a) coridor energetic spre Occident.
Construc ia oleoductului Baku – Tbilisi - Ceyhan (BTC), a gazoductului
Baku – Tbilisi – Erzerum i a autostr zii Karas - Akhalkalai fac parte dintr-un
plan de capitalizare a pozi iei geostrategice a Georgiei între Europa i Asia.
În termeni geoeconomici, Georgia este situat pe cea mai scurt rut care leag
Europa de Asia, sens în care aceast proximitate teritorial a fost transpus
i
în alte proiecte precum TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia)
i INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) - proiecte în care
sunt vizibile func iile i interesele economice occidentale în dezvoltarea
economic a statului. Poten ialul energetic al bazinului caspic impune ca
aceste resurse s fie transportate printr-un sistem ramificat de conducte, unele
trebuind s traverseze teritoriul georgian. În prezent, Georgia are dou terminale
maritime prin care petrolul caspic este transportat pe alte spa ii. Unul este
situat la Supsa cu o capacitate de 200.000 de barili pe zi, iar cel lalt în portul
Batumi, cu aceia capacitate.
Georgia reprezint un coridor energetic esn ial spre Occident i al turi de
alte state de tranzit are obliga ia de a garanta siguran a conductelor de petrol
i gaze, care pornesc din zona azer a M ri Caspice. Conductele au o mare
importan
pentru Uniunea European , deoarece reduc dependen a de
livr rile ruse i nu traverseaz teritoriul rus. Oleoductul Baku - Tbilisi Ceyhan are o lungime total de 1.768 chilometri, dintre care 443 kilometri
traverseaz Azerbaigianul, 249 - Georgia i 1.076 kilometri traverseaz Turcia.
Traverseaz numero i mun i care ating în imi de pîn la 2.830 metri i
intersecteaz 3000 de drumuri, c i ferate, linii utile i 1500 de c i navigabile cu
imi de pîn la 500 metri (ca de exemplu rîul Ceyhan în Turcia). Oleoductul
ocup un coridor de 8 metri i este îngropat de-a lungul întregului s u parcurs
la o ad ncime de cel pu in un metru. În paralel cu BTC, se afl gazoductul din
Caucazul de Sud, care transport gaza naturale de la Terminalul Sanganchal
pîn la Erzerum –Turcia. Are o via
util proiectat pe o perioad de 40 de ani
i începînd cu 2009, transport un milion de barili (160 000 metri cubi) de
petrol pe zi. Are o capacitate de 10 milioane de barili de petrol care vor curge
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prin oleoduct cu 2 metri pe secund . Exist 8 sta ii de pompare de-a lungul
oleoductului (2 în Azerbaigian, 2 în Georgia i 4 în Turcia). Proiectul a costat
3,9 miliarde dolari, 70% din costuri au fost finan ate de ter i p
i - Banca
Mondial , Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, agen ii de
credit de exploatare din apte ri i un sindicat din 15 b nci comerciale.
b) coridor de acces spre Iran i Siria
Întrucît Marea Caspic (unul dintre cele mai mari cîmpuri petroliere i de
gaze din lume) este un lac mare închis, transportul petrolului spre pia a occidental este dificil. În perioada sovietic toate rutele au fost construite prin Rusia.
Un oleoduct care s treac prin Iran dinspre Marea Caspic spre Golful Piersic,
ar fi ruta cea mai scurt , dar Iranul a fost considerat membrul nedorit din mai
multe motive (guvern teocratic, program nuclear, sanc iunile SUA care
restrîng investi iile occidentale în aceast
ar ). Prin urmare, dincolo de
semnifica ia energetic a pozi iei Georgiei, trebuie men ionat importan a
acestei
ri din perspectiva accesului marilor puteri la Iran i Siria,
ri cu o
greutate geopolitic major în lumea arab , cu parteneriate strînse în domeniile
militar i nuclear cu Federa ia Rus
i cu un poten ial economic, uman i
militar semnificativ. De altfel, exper ii ru i au admis c partenerii strategici cu
care Federa ia Rus reu
te s se opun planurilor geopolitice occidentale în
Asia sunt Armenia i Iranul. În ciuda coinciden ei planurilor ruse i iraniene
cu privire la resursele caspice de energie, Iranul men ine rela ii bilaterale de
echilibru cu Georgia, manifestînd acela interes pentru pozi ionarea Georgiei
ca plac turnant de transport energetic. De asemenea, SUA au un interes v dit
în diversificarea rutelor de acces la zona persan atît pentru situa ii de urgen
(interven ii militare), cît i pentru stabilirea unui cîmp de pod pentru controlul
rela iilor Federa iei Ruse cu Iranul i Siria.
c) zon de control a unor importante conflicte înghe ate
În sens geopolitic, pozi ia Georgiei, este cheia importan ei sale pentru
întreg Caucazul de Sud, în special dac este luat în considerare i conflictul
dintre dou
ri din regiune - Armenia i Azerbaidjan. Datorit loca iei sale
în mijlocul unor na iuni cu factori de risc sistemici, precum i un grad de
corup ie foarte ridicat, a l sat liber calea pentru dezvoltarea acestei
ri.
„Revolu ia trandafirilor”, a avut cel mai important rezultat - cre terea
încrederii interna ionale în aceast
ar care i-a proclamat adeziunea la
valorile democratice. Men inerea conflictelor înghe ate reprezint o prioritate
geopolitic pentru Federa ia Rus , întrucît acestea constituie pîrghii de control
regional foarte important, monitorizarea sau implicarea inclusiv armat a acestei
puteri în respectivele conflicte fiind asigurat prin încheierea unor acorduri
bilaterale. Per ansamblu, Georgia poate fi considerat un „cap de pod”
geopolitic pentru dezvoltarea unor afaceri regionale i promovarea de interese
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economice vizînd pie ele de desfacere din zon , exploatarea resurselor
minerale din zon , utilizarea for ei de lucru etc. [5, p.127-130].
Armenia, num aproximativ 4 milioane de locuitori, nu dispune de ie ire
la mare sau alte c i de comunicare importante. Trei dintre cele patru state cu care se învecineaz sunt islamice (Turcia, Azerbaidjan, i Iran), iar de Georgia
este desp
it de un munte traversat de o cale ferat care nu poate transporta
mai mult de o p trime din comer ul
rii. Practic Armenia de ine o pozi ie
similar cu cea a statelor Nepal sau Lesotho - f
acces la o cale de
comunica ie important . De aceia, principala solu ie de suprave uire este o
bun rela ie cu Federa ia Rus .
Cel mai mare stat caucazian, Azerbaidjanul (8 milioane de locuitori), a avut
de suferit din urma conflictului din Karabahul de Munte, fiind înfrînt de un stat
mai mic i pierzînd un teritoriu important. Regiunea Karabahul de Munte, a
fost o enclav în cadrul Azerbaidjanului (din cei 190 mii locuitori, 80% sunt
armeni, iar 20% azeri). În 1920, Congresul armenilor din Karabahul de Munte
decide unirea acestei zone cu Armenia, ca mai apoi, la interven ia lui Stalin,
acest teritoriu s fie cedat Azerbaigianului (o practic folosit
i în cazul
Moldovei – fiind luate nordul i sudul i cedate Ucrainei). La începutul anilor
90Lau loc demonstra ii ale armenilor din enclav în favoarea unirii cu
Armenia, ajungîndu-se la un conflict deschis. Astfel, în prim vara anului 1993
se declan eaz ofensiva etnicilor armeni, în urma c reia sunt deschise dou
coridoare de leg tur cu Armenia i este cucerit 10% din teritoriul azer. Un an
mai tîrziu, în 1994, la Moscova are loc semnarea acordului dintre p
i. Fiind
vecin direct cu Iranul, importan a strategic a Azerbaidjanului a crescut odat
cu descoperirea rezervelor de petrol în Marea Caspic . Azerbaidjanul dezvolt
leg turi cu Occidentul, în special cu SUA. În acest context, i statele
occidentale sunt cointeresate în rela iile cu Azerbaidjanul [3, p.303-304].
O schimbare esen ial are loc i în zona sud-est, bazinul M rii Caspice,
i în special cel al Asiei Centrale - zon care are o suprafa
de 3.950.000
chilometri p tra i i o popula ie de 56 milioane de locuitori. Veciinii sunt: la
nord - Rusia; la sud - Iranul i Afganistanul; la est - China [1, p.223]. Înainte
de pr bu irea URSS-ului, Marea Caspic era un lac sovietic, cu un mic sector
sudic ce cadea între grani ile Iranului. Din cauza apari iei independen ei i
na ionalismului, Azerbaigian, sus inut de investitorii occidentali interesa i
de petrol, cît i a independen ei Kazahstanului (20 de milioane de locuitori), a
Uzbekistanului (25 milioane de locuitori) i a Turkmenistanului, Rusia a
devenit doar unul din cele cinci state care- i revendic bog iile din bazinul
rii Caspice. Rusia nu mai este singura care de ine aceste resurse naturale.
Apari ia statelor independente central-asiatice, sus inute din exterior de
Turcia, Iran, Arabia Saudit
i Pakistan, a însemnat c frontiera de sud-est a
Rusiei a fost împins spre nord cu mai mult de o 1000 de mile (1609.344
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kilometri), iar noile state independente de in controlul asupra resurselor
minerale i energetice, care atrag, cu siguran interesele statelor occidentale.
Rusia se confrunt cu o nou situa ie geopolitic în Extremul Orient, dar
far vreo oarecare schimbare politic sau teritorial . China, stat care mult timp
fost cu mult mai slab din perspectiva economica i militar decît Rusia, în prezent a devenit cu mult mai avansat, mai dinamic decît Rusia. Puterea economic
a Chinei, asociat cu energia celor 1,7 miliarde de locuitori, face ca noua realitate s afecteze inevitabil concep ia Rusiei asupra securit ii în regiunea sa extrem-oriental , cît i interesele ruse în Asia Central [1, p.107-110].
La baza strategiei Federa iei Ruse în Caucaz se afl conceptul de „vecin tatea apropiat ”, care desemneaz voin a Rusiei de a- i conserva sfera de influen
proprie i de a- i exersa dreptul de a decide evolu ia vecinilor s i [5,
p.131].
Asia Central , sau a a numita „Balcanii Eurasiei” (Kazahstan, Uzbekistan,
Turkmenistan, Kîrgizstan, Tadjikistan) este o zon important , care prezint interes pentru Federa ia Rus , în special pentru realizarea intereselor sale
geostrategice. În orient este China i statele bazinului Pacificului, la sud Afganistanul, statele Orientului Apropiat i un ir de stat islamice, iar spre
occident i nord sunt amplasate statele caucaziene, Turcia, Europa i Rusia.
Zona Asiei Centrale este o zon nu doar atractiv din punct de vedere
geopolitic, dar i economic, în primul rînd prin prezen a surselor energetice în
Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Într-o cantitate mai mic se afl în
Kîrgîzstan i Tadjikistan, care la fel au un rol important în organizarea
coridoarelor de transport. În Kazahstan sunt descoperite
ei de petrol - 4
miliarde de tone i gaz natural - 3 trilioane metri cubi. Poten ialul rezervelor
constituie aproximativ 17 trilioane tone de petrol. Prognozele vizînd resursele
de gaze pe uscat i în bazinul M rii Caspice constituie 8,3 trilioane metri cubi.
Uzbekistanul, unul dintre statele din aceast zon , cu o popula ie de 24 milioane de locuitori, dintre care 80% sunt etnici uzbeci, cu o suprafa
de
447.400 kilometri p tra i, care o dep
te pe cea a Fran ei, cu o armat
puternic
i cu facilit i acordate capitalului str in, s-a relansat în plan
economic. De asemenea, este cunoscut ca de in tor de rezerve naturale [1,
p.223]. Pe teritoriul Uzbekistanului au fost descoperite rezerve naturale - petrol,
gaz, metale pre ioase, colorate, negre i radioactive. Pentru rezervele de aur,
uran, volfram, fosforite, caoline, Uzbekistanul de ine al 10-lea loc în lume. În
ar au fost descoperite 41 de sonde de aur, dintre care activ sunt explotate
doar 9 i care dau posibilitatea de-a extrage 80 tone anual de aur. Pentru
rezervele de cupru, Uzbekistanul ocup locul al 9 (conform altor estim ri - al
11) în lume. De asemenea, statul mai este de in tor de rezerve considerabile de
argint, molibden, litiu, zinc, mercur. În zon , Uzbekistanul ocup locul trei
pentru extragerea gazului, dup Rusia i Turkmenistan - 9,69 miliarde metri
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cubi anual. În republic au fost descoperite 190
ei de gaze, dintre care 88
ei se afl sub explorare. O alt bog ie a Uzbekistanului este bumbacul,
pentru exportul c ruia statul ocup locul trei. De asemenea, Uzbekistanul
reprezint un centru geostrategic în Asia Central , el este locul intersec iei
comunica iilor terestre i aieriene i serve te un teritoriu unical de tranzit.
Vorbind despre succesele Uzbekistanului este de men ionat faptul c a devenit al 28-lea stat produc tor i constructor de automobile – „Nexia”, „Lacceti”, „Matiz”, „Damas” se bucur nu doar în Uzbekistan, dar i în afara
rii.
De asemenea se construiesc automobile Captiva, Epica, Tacuma. În prezent
industria constructoare de automobile nu doar UzDEU, i GM-Uzbekistan.
Anual în circuitul Uzbekistanului circul 100 miliarde dolari.
Rela iile ruso-uzbece se dezvolt în spiritul bunei prietenii. Rusia este unul
din principalii parteneri ai Uzbekistanului. A cincea parte din comer ul extern
revine Rusiei. În exportul Uzbekistanului cre te cota parte a produselor industriale, în special a automobilelor - 28,6% din totalul exportului. De asemenea,
Uzbekistanul mai exportîn Federa ia Rus : fructe - 16,3%, gaz natural - 11,3%,
confec ii textile - 5,7%, produse a industriei chimice - 4,1%. Uzbekistanul este
principalul furnizor de bumbac.
Importul din Federa ia Rus se axeaz pe utilaje, lemn, metale colorate i
negre, produse medicinale, microbiologice, produse alimentare i servicii. Pe
lîng sfera politic , economic
i social , Rusia i Uzbekistan coopereaz în
domeniul cosmonauticii. În ultimii ani, între Uzbekistan i Rusia se dezvolt
sfera investi ional . O treime - 800 de întreprinderi ruso-uzbece au fost
construite în ultimii 2 ani. Uzbekistanul, dup extragerea i prelucrarea gazelor
naturale ocup locul 3 in spa iul CSI. Se dezvolt companiile na ionale
holding „Lucoil” i „Gazprom”. O alt direc ie de cooperare între Uzbekistan
i Rusia este industria constructoare de aieronave. Aproximativ 98% din
investi iile directe ale Rusiei revin sectorului termo-energetic
i
telecomunica iilor [10, p.88-89].
Kazahstanul este asem tor ca întindere, popula ie i bog ii cu
Uzbekistanul. Spre deosebire de acesta, are o popula ie heterogen ca i
vecin
ile: la nord-vest, nord-est se învecineaz cu Rusia, la est cu Marea
Caspic , China, Turkmenistan, Kîrgîzstan i Tadjikistan. Bog iile sale
naturale: petrol, c rbune, aur, argint, crom i zinc au atras
rile dezvoltate,
dar din cauza hotarului comun cu Rusia, a popula iei ruse aflate pe teritoriu
u, a mo tenirii arsenalului nuclear sovietic, este supus la presiuni constant i
trebuie s fac fa mi
rilor de secesiune [2, p.23].
De asemenea, conform estim rilor efectuate de cercet torii ru i i str ini,
pe teritoriul Kazahstanului sunt prezente 110 elemente din t bli a lui
Mendeleev. Kazahstanul de inînd mari resurse de metale colorate i negre cupru, inc, volfram, hromi i, fier. Kazahstanul de ine unul din locurile de
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frunte din lume privind prezen a resurselor naturale. Astfel, Kazahstanul
de ine locul 1 în lume pentru explorarea resurselor de zinc, volfram, beril, al 2lea - pentru rezervele de argint, locul trei revine rezervelor de cupru, floorit,
locul 4 - pentru rezervele de molibden i intr în primele zece state
de in toare de aur. De asemenea în Kazahstan exist petre naturale, c rbune,
fosfori i, sare de buc rie, asbest. Important pentru economia Kazahstanului
este c aceste resurse naturale se afl la suprafa , ceia ce nu necesit mari
cheltuieli pentru extragere. Pentru extragerea fierului Kazahstanul ocup locul
al 10-lea în lume dup China, Brazilia, Australia, Rusia, SUA, India i Ucraina,
iar în ceia ce se refer la spa iul CSI - ocup locul al treilea, cedînd Rusiei i
Ucrainei. Astfel, Kazahstanul de ine cea mai bogat baz de resurse naturale.
Republica Kazahstan este principalul partener economic în regiune. În prezent, Rusia
i Kazahstanul sunt for a care contribuie la procesele
integra ioniste din Asia Central . Aceste rela ii se axeaz pe prezen a
intereselor comune, a dialogului politic, a cooper rii în domeniul militar,
comercial-economic, cultural-umanitar. Cooperarea ruso-kazah este prezent
i în cadrul structurilor OS, CSI.
Tadjikistanul la fel este bogat în resurse naturale – rezerve de carburan i 7 miliarde metri cubi i 2 milioane tone de petrol. Fiind amplasat la o distan
mai mare de caile de transport euroasiatice, este caracterizat prin situa ia
complicat social-politic .
Turkmenistanul, care se învecineaz cu Marea Caspic , este de asemenea
de in torul resurselor de gaz care sunt estimate la 2,6 trilioane metri cubi. Specificul statului const în aceia ca, datorit amplas rii la o distan
mare de
Rusia, extragerea rezervelor de gaz este destinat exportului. Rela iile dintre
Rusia i Turkmenistan se realizeaz în baza principiilor prietenii [8, p.45-49].
În Asia Central , un loc deosebit revine Kîrgîzstanului, aflt între China i
Kazahstan. Evolu ia sa depinde mult de rela iile cu China, dar i de rela iile
dintre Rusia i Kazahstan. Kîrgîzstanul este cel mai pu in asigurat cu resurse
naturale - rezervele de gaze naturale constituie 6 miliarde metri cubi i 13
milioane tone de petrol. În nordul
rii se afl rezerve de semimetale, iar
creasta Altaiului este bogat în mercur. De asemenea, Cîrgîzstanul mai de ine
rezerve de volfram, aur, inclusiv i marmur .
Astfel, pe lîng amplasarea geostrategic favorabil , zona Asiei Centrale
mai este bogat în resurse naturale. Nec tînd la prezen a resurselor naturale,
i la amplasarea geostategic , statele din Asia Central se confrunt de un ir
de probleme cum ar fi: neuniformitatea economic , politic i social a statelor
din zon ; existen a problemelor nesolu ionate vis-a-vis de componen a
statelor în sfera energetic , acvatic , de transport i alimentar ; nefinisarea
procesului de institu ionalizare i formare a elitelor politice; activizarea
grup rilor radicale
i extremiste; nesolu ionarea problemelor vizînd
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delimitarea frontierilor i teritorial . Asia Central este nu doar calea de
transportare spre Rusia i Europa a surselor energetice, dar i de substan e
narcotice (anual sunt transportate aproximativ 527 tone de heroin , dintre care
74 tone au fost transportate spre spa iul european, iar 453 - au revenit
spa iului CSI, în cea mai mare parte Rusiei). Cea mai mare parte de substan e
narcotice au fost transportate pe frontiera ruso-kazah practic neverificat pe o
lungime de 7,5 mii kilometri [6, p.170-179].
O alt republic ex-unional este i Republica Moldova. În prezent, exist
motive care ar putea explica efortul asiduu al Federa iei Ruse de a men ine Republica Moldova în raza de influen . În timpul URSS-ului, Republica Sovietic
Socialist Moldoveneasc (RSSM) mai de inea o importan militaro-strategic .
Reprezentînd hotarul de sud-vest al URSS, Moldovei Sovietice i se atribuia, în
cadrul districtului militar Odesa, rolul de bastion principal în cazul unei agresiuni din sud-vest. În plus, teritoriul Moldovei mai servea drept cap de pod pentru
viitoarele opera iuni ofensive în direc ia Balcani, Grecia, Turcia, canalul Suez i
coasta Africii de Nord în calitate de obiectiv strategic secundar. Dezintegrarea
URSS i independen a Ucrainei au diminuat importan a strategic a noului stat
moldovenesc. Republica Moldova a încetat s fie „cap de pod spre Balcani”.
Aceasta a devenit clar, în deosebi, dup instaurarea unui regim democratic în Sîrbia, ultimul presupus aliat al Rusiei în regiune, i orientarea Sîrbiei spre UE.
Teritoriul mic al Moldovei nu-i permite acesteia s se declare „intersec ie a
ilor comerciale dintre est i vest”. Republica Moldova nu de ine resurse naturale de natur strategic . Produsele alimentare pe care le export Moldova în
Rusia nu sunt de importan major pentru pia a alimentar rus . Un anumit interes economic îl reprezint doar unele întreprinderi din ramurile de vinificare i
de prelucrare a tutunului. De asemenea, putem presupune c existen a „g urii
negre” transnistrene, precum i coruptibilitatea func ionarilor publici, ar putea fi
interesul capitalului rusesc, care de mai multe ori are o origine dubioas , Republica Moldova îndeplinind multe dintre caracteristicile unei zone „off-shore”.
Nici atitudinea negativ (interesul pe care l-ar putea prezenta spa iul respectiv în strategiile adversarului) fa de Moldova nu are un suport întemeiat. Valoarea strategic redus a Republicii Moldova este atestat de lipsa unei infrastructuri militare care ar putea fi folosit în cazul unui eventual conflict dintre Rusia
i NATO. În plus, accesul Rusiei la Transnistria este blocat de Ucraina, care
adopt deseori o politic diferit de cea a Rusiei, vizînd Republica Moldova.
Nici prezen a pe teritoriul Moldovei a trupelor ruse nu mai pare a fi un argument destul de conving tor pentru a explica interesul rus fa de Republica Moldova. În acest caz, Republica Moldova ar mai putea fi folosit de c tre Rusia
pentru controlarea României i Ucrainei. Îns politica României din ultimul deceniu, cea de aderare la structurile de securitate euro-atlantice i economice, nu
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las loc pentru diferite specula ii privind modificarea vectorului politic extern
[6, p.300-320].
E de remarcat faptul c rela iile moldo-ruse au fost profund influen ate de
dou probleme: prezen a ilegal militar i conflictul transnistrean. Problema
prezen ei militare ruse a ap rut din punct de vedere politic i juridic atunci cînd
Pre edintele Republicii Moldova prin decretul nr.234 din 14 noiembrie 1992,
conform c ruia armele, muni iile, mijloacele de transport, tehnica militar , bazele militare i alt avere apar inînd unit ilor militare ale Armatei Sovietice, dislocate pe teritoriul republicii au fost declarate proprietate a Republicii Moldova. La 18 martie 1992, decretul nr.73 emis de pre edintele Snegur stipula c „în
scopul cre rii bazei pentru constituirea For elor Armate ale Republicii Moldova”, unit ile militare ex-sovietice dislocate în Moldova au fost trecute sub jurisdic ia Republicii Moldova i transmise Ministerului Ap rii al Republicii „cu
toat tehnica, armamentul, cl dirile i alt avere aflat la balan a unit ilor militare”. Ignorînd decretele Pre edintelui Mircea Snegur, la 1 aprilie 1992, Boris
El in, Pre edintele Federa iei Ruse, a emis decretul nr.220 „Cu privire la trecerea sub jurisdic ia Federa iei Ruse a unit ilor militare ale For elor Armate ale
fostei URSS aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova”. În conformitate
cu acest decret, „Armata a 14-a de Gard , forma iunile, unit ile militare i institu iile For elor Armate ale ex-URSS, aflate pe teritoriul Republicii Moldova i
care nu au intrat în componen a for elor ei armate, au fost trecute sub jurisdic ia
Federa iei Ruse i în subordonarea comandamentului suprem al For elor Armate
Unificate ale CSI. Trecerea trupelor sub jurisdic ia Federa ie Ruse se explic
prin urm toarele motive: de a men ine o conducere stabil i de a asigura func ionarea trupelor, de a nu admite implicarea trupelor în conflicte interetnice; de a
proteja din punct de vedere social militarii i membrii familiilor lor”[4, p.124125].
Dezintegrarea URSS i apari ia pe teritoriul ei a 15 noi state independente a
generat pentru Rusia o situa ie geopolitic i geostrategic absolut nou . Astfel,
Rusia s-a pomenit „împins în adîncul Eurasiei”, fapt perceput ca ceva inadmisibil pentru ara care timp de secole a jucat un rol de importan major în politica interna ional , dar i cea european . Frontierele Rusiei se restrîng la ceia ce
au fost la începutul sec.XIX în Caucaz, la jum tatea aceluia secol în Asia Central
i cam ceia ce a fost prin 1600 spre vest, imediat dup domnia lui Ivan
cel Groaznic. Totodat , pretinzînd a fi calificat i în continuare drept o mare
putere, Rusia aspir la redobîndirea statutului de alt dat , cel de Supraputere.
Pentru a- i atinge scopul, Rusia a folosit în rela iile sale cu fostele republici
unionale diverse presiuni cu caracter politic, economic i militar.
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Power has a great importance in the study and analysis of geopolitical phenomena, being one of the elements that regulate relationships between geopolitical actors. Relationships of power are influenced by major or vital interests of
the actors, whose promotion depends on the power tools. There is a conditioned
relationship between power and its tools, namely that the first generates the second, and this reconfigures the relationships between the geopolitical actors. It
should be noted that power tools are the main driving force that generates changes in the hierarchy of power at local, regional and global level. Therefore,
the issue of power is strongly linked to the potentiality of the states in supporting and promotion of their interests, by shaping in the desired direction of the
external environment and by relationship of interaction, thus the geopolitical
actors succeed to achieve their goals, causing changes in the behavior of other
actors.
Puterea reprezint unul dintre parametrii fundamentali pentru în elegerea
agendei interna ionale i a comportamentului actorilor geopolitici. Este un
concept controversat, vag i dificil de m surat, dar cu înc rc tur semantic
bogat . Puterea genereaz rela ii, iar acestea au loc între indivizi, grupuri
sociale, institu ii na ionale, state, organiza ii interna ionale etc., rela ii
care se modific în dependen
de circumstan e. Nu exist o defini ie
acceptat de to i cei care utilizeaz cuvântul, iar op iunile oamenilor în
privin a defini iei reflect interesele i valorile fiec ruia. Unii definesc
puterea drept capacitate de a genera schimbare sau de a i se opune. Al ii afirm
puterea este capacitatea de a ob ine ceea ce dorim. Conform Dic ionarului
politic, puterea este: abilitatea sau dreptul de a face ceva; capacitatea de a
impune propria voin
sau de a exercita autoritate asupra altora; raport de
domina ie etc. [1, p.201]). Nu se poate spune c un actor are putere f
a
specifica ce anume poate face prin aceasta. Totodat , trebuie de precizat cine
este implicat în rela ia de putere (sfera puterii) i care sunt temele implicate
(domeniul puterii) [2].
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Studiul geopoliticii se concentreaz pe fenomenul puterii actorilor i pe raporturile de putere între ei. Unii teoreticieni ai rela iilor interna ionale au cercetat puterea centrând analiza pe capacitate, structur i formele în care aceasta se
poate manifesta. Al ii s-au axat pe eviden ierea modalit ilor de manifestare a
puterii în sistemul interna ional. Este destul de dificil de ales conceptul cel mai
potrivit pentru a analiza comportamentul actorilor în evolu iile lor geopolitice
[3, p.202].
Din perspectiv geopolitic , puterea trebuie în eleas ca poten ial, ca voin
de a ac iona, precum i ca o rela ie între actori, adic capacitatea lui A de a convinge sau constrânge pe B s ac ioneze într-un sens în care fie nu are interes, fie
nu dore te. R.Dahl vede în putere abilitatea de a face pe al ii s fac ceea ce altminteri nu ar face. A.Toffler considera c puterea implic folosirea violen ei,
averii i cunoa terii (în sensul cel mai larg) pentru a face oamenii s ac ioneze
într-un sens dat. G.Dussouy consider c nu trebuie s mai percepem ast zi puterea ca pe un bloc monolitic, ci în capacit i multiple. De altfel i S.Strange afirm c în rela iile interna ionale ar trebui s se ia în calcul patru structuri de putere distincte analitic, anume puterea de a influen a ideile altora (structura de cunoa tere), puterea de a influen a accesul la credite (structura financiar ), puterea
de a influen a viitorul securit ii lor (structura de securitate), puterea de a influea ansele lor la o via mai bun în calitatea de produc tori i consumatori
(structura de produc ie).
P.Morris a definit puterea plecând de la r spunsul pe care l-a dat la întrebarea de ce unui actor îi trebuie putere. El a observat c actorii au nevoie de putere
din cel pu in trei perspective: a practicii, a moralei i a evalu rii contextului în
care ac ioneaz . Din punctul de vedere al practicii, actorul trebuie s tie dac
are capacitatea de a- i valorifica oportunit ile în disputa cu al i actori. În planul
moralei trebuie s cunoasc ce valori poten eaz ac iunile sale, iar din perspectiva contextului trebuie evaluat natura sistemului social [3, p.203]. Viziunea lui
P.Morris se apropie de cea a lui K.Deutsch care afirm c , în rela iile interna ionale, a judeca doar puterea statului ca atare nu este relevant. La aceasta trebuie
se adauge i capacitatea sa de a manipula interdependen ele. G.Poggi distinge, în rela iile interna ionale contemporane, trei forme de manifestare a puterii:
politic , economic i ideologic sau normativ . Mai sunt i alte viziuni i moduri de a percepe puterea atât la nivelul cecet rii academice, cât i al ac iunii
politice în sistemul rela iilor interna ionale. Analiza puterii trebuie s ia în calcul i modul în care actorii percep i în eleg realitatea din mediul interna ional
[3, p.204].
Deci, puterea se manifest atunci cînd la baz st un interes, iar elementul
cheie care asigur realizarea intereselor unui actor este puterea. Astfel, interesele unui stat, indiferent de m rime, au în comun faptul c se refer la supravie uirea statului i la garantarea securit ii acestuia; îns con inutul lor propriu-zis

178

MOLDOSCOPIE, 2013, nr.3 (LXII)

este diferit, deoarece ele sunt gândite în termeni de putere [4, p.11]. Orice studiu
supus analizei geopolitice ia în calcul fenomenul puterii, cea care se manifest
în spa iul intern i cel extern al actorilor geopolitici. Termenul de ”putere a
statelor” are un con inut divers i variabil, datorit sensului complex care i se
confer . Criteriile care definesc no iunea de putere a statelor este supus unei
evolu ii permanente, dobîndind în timp sensuri i semnifica ii noi ce se cer
cercetate i aprofundate. Defini ii ale no iunii de putere a statului sunt
numeroase, dar ele se întîlnesc, în general, în jurul unui nucleu de carcteristici
comune ce s-ar putea rezuma în expresia ”capacitatea statelor ca actori
interna ionali”. Prin capacitatea statelor (sau a actorilor) se în elege
coresponden a comportamentelor (sau a modurilor de ac iune) foarte diferite
i în special a rela iilor variate între actori.
Defini ia puterii unui stat este complex i presupune luarea în calcul a mai
multor factori. Unul dintre ei se refer la elementele puterii na ionale. Diferi i
cercet tori au încercat s elaboreze formule care s cuantifice puterea unui stat
pentru a putea fi evaluat eficien a acestuia în rela iile interna ionale. Au
fost lansate mai multe formule dup care se calculeaz puterea unui stat.
Cercet torul american Ray Cline propune urm toarea formul pentru estimarea
puterii unui stat i anume: Puterea statului = (teritoriul + popula ia + economica
+ armata) x (strategia + voin a) [2, p.20].
Îns , puterea na ional a unui stat deriv din mai multe surse, fa
de
formula prezentat . În viziunea majorit ii autorilor, puterea unui stat este
alc tuit din factori cantitativi (popula ia, geografia, resursele naturale,
capacitatea economic , capacitatea militar ) i factori calitativi (nivelul general
de preg tire a popula iei, nivelul dezvolt rii tehnologice i cercetarea, tipul de
guvernare i natura acesteia, legitimitatea democratic , natura, dimensiunea i
structura sistemului de alian e, voin a na ional ). Cumula i, ace ti factori
determin un anumit nivel de putere a unui stat, ceea ce influen eaz modul în
care acesta î i percepe, î i concepe i urm re te propriile interese în plan extern
[4, p.10-11].
În mare parte liderii politici, atunci cînd î i proiecteaz ac iunile, definesc
puterea în mod frecvent, în func ie de resurse, crezînd c acestea pot produce
efecte finale dorite. Potrivit abord rii conform c reia puterea e v zut ca sum a
resurselor, o ar este puternic dac de ine o popula ie, teritoriu, resurse
naturale, for
economic , for
militar
i stabilitate social relativ mari.
Prin aceast defini ie puterea pare mai concret , m surabil
i predictibil ,
adic un ghid pentru ac iune. Când este definit puterea drept sinonim cu
resursele care (poate c ) duc la rezultate, ei se confrunt deseori cu paradoxul c
cei care dispun de cea mai mult putere-resurs nu ob in efectele dorite. Prin
aceast afirma ie nu se neag importan a resurselor de putere. Resursele,
tangibile sau abstracte, produc puterea. Oamenii observ resursele, îns exist
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posibilitatea ca resursele de putere câ tig toare într-o situa ie s nu fie deloc
utile într-o alta. De inerea resurselor de putere nu garanteaz întotdeauna
realizarea intereselor. Exemple ne pot oferi r zboiul dintre SUA i Vietnam, i
zboiul dintre URSS i Afganistan.
Definirea puterii în func ie de resurse este un artificiu pe care deciden ii
politici îl consider util. O ar înzestrat cu resurse de putere are mai multe
anse s influen eze o ar mai slab
i s depind mai pu in de o strategie
optim , i nu invers. Uneori
rile mai mici pot s ob in rezultate dorite,
pentru c aleg s intre în conflicte de anvergur mai redus sau se concetreaz
selectiv asupra câtorva chestiuni. Cu cît o ar are mai multe resurse de putere
atunci cînd intr într-o competi ie geopolitic cu altcineva, cu atît strategia prin
care ac ioneaz poate fi mai superficial , sau s nu fie adecvat situa iei. Un
stat cu resurse reduse de putere va depune eforturi pentru ca stategia ac iunilor
sale, într-o competi ie geopolitic , s fie mai eficient în compara ie cu a
celui care de ine mai mari resurse de putere. Cu cît un stat are mai multe
resurse de putere se va raporta mai superficial la consumarea lor într-o rivalitate
geopolitic , i invers, cu cît resursele sunt mai pu ine, cu atît ac iunile pentru
consumarea lor sunt mai prudente.
Este important ca deciden ii politici s de in inteligen a contextual ,
pentru a în elege jocul pe care-l efectueaz . Exist anumite resurse care
reprezint o anumit baz pentru puterea statului. În dependen
de epoca sau
etapa istoric , ele se schimb , i totodat este greu de estimat c ar fi o resurs
determinant pentru toate perioadele istorice. Ce resurs ofer cea mai bun
baz pentru un comportament geopolitic într-un anumit context? În
perspectivele realiste tradi ionale asupra rela iilor interna ionale, resursele
militare alc tuiau elementul suprem în care se jucau c
ile politicii mondiale.
Pe parcursul secolelor, pe m sur ce tehnologiile au evoluat, sursele for ei
necesare r zboiului s-au transformat frecvent. Mai mult, r zboiul nu este
factorul suprem de decizie pentru un num r tot mai mare de chestiuni în secolul
XXI [2, p.25]. Îns dimensiunea militar a puterii mai este, totu i, ast zi, cea
care este considerat c ofer o pozi ie geopolitic favorabil unui actor în
ecua ia de putere din sistemul rela iilor interna ionale, la un moment dat. A a
dup cum nimeni n-ar elimina vreodat în întregime importan a materiilor prime
sau a muncii brute în procesul de produc ie, ar fi absurd de ignorat elementele
materiale ale capacit ii de distrugere sau elementul uman în poten ialul militar
[3, p.209].
i puterea economic este un indicator de baz al puterii actorilor în viitor.
Puterea economic nu se mai m soar doar în resurse tangibile, ci mai ales în
cele care in de performan i sunt intangibile [3, p.208]. Ob inerea de c tre o
ar a unui ritm mai rapid de cre tere economic se reflect în poten ialul s u de
putere, dar i în pozi ia sa în ierarhia mondial [5, p.230].
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Eventualitatea ca puterea, presupus de aceste resurse, s se converteasc ,
într-adev r, în efectele finale dorite depinde de contexte i de capacitatea rii,
de a transforma resursele în strategii care s duc la aceste rezultate. Astfel c ,
puterea m surat în resurse nu înseamn putere m surat în rezultatele dorite,
fiindc resursele puterii nu se transform în rezultate ale puterii [2, p.175-177].
Conversia puterii – a ajunge de la resurse la efectele comportamentale finale –
este o variabil crucial care intervine în acest proces.
Într-o competi ie geopolitic pe actor îl preocup satisfacerea intereselor.
Resursele sunt importante, dar nu decisive. Cele mai importante sunt strategia
i contextul în care este aplicat aceasta. Strategiile de conversie a puterii sunt
o variabil crucial , c reia nu i se acord suficient aten ie. Strategiile trebuie
fac leg tura între mijloace i scopuri într-un mod reu it. Aplicarea abil
într-un anumit context este secretul puterii inteligente.
În realitate, discu iile despre putere în geopolitic implic ambele
defini ii. Multe din no iunile pe care le folosim zilnic, cum ar fi putere
militar
i putere economic , sunt hibrizi ce combin atât resursele, cât i
comportamentele. Un stat de inînd resurse ale puterii poate genera
i
comportamente. Comportamentul poate reie i din anumite strategii, reu ite
sau nereu ite. F
resursele puterii nu pot fi elaborate strategii prin care s fie
realizate interesele dorite. Poate fi posibil în situa ia în care actorul s
elaboreze f
resurse strategii cu mult mai eficiente în compara ie cu ale
acelui care de ine mari resurse ale puterii [2, p.26].
Pentru un actor, exercitarea puterii în plan interna ional presupune utilizarea
unei largi game de instrumente i mijloace, dintre care sunt frecvente cele economice, politice, militare i spirituale etc. Un stat poate avea succes într-o competi ie geopolitic doar dac evalueaz corect resursele puterii interne, adic
elementele de putere na ional , astfel încât ulterior acestea s fie transformate
în instrumente de putere ale statului în exterior. În situa ia în care coeziunea
social , consensul na ional, climatul psihosocial din ar , conformitatea i
moralul popula iei au valori semnificativ pozitive, atunci promovarea
intereselor statului prin folosirea instrumentelor de putere na ional este
încununat de succes [4, p.10]. Interesele na ionale sau geopolitice ale unui stat
sunt promovate i protejate adecvat, prin intermediul instrumentelor de putere.
Ace ti doi factori se afl într-o corela ie, iar cînd ace tia sunt adecvat
con tientiza i i percepu i, atunci statul poate ob ine rezultate sau s
i
realizeze obiectivele în plan extern.
Instrumentele de putere ale statului constau, de regul , în surse de putere
concrete sau dintr-un ansamblu de surse de putere, care pot fi utilizate pentru a
promova i ap ra interesele acelui stat [4, p.13]. În viziunea cercet torului român T.Frunzeti, instrumentele de putere na ional sunt „surse palpabile, ce pot
fi modelate, modificate, în func ie de situa ia strategic a mediului intern i inte-
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rna ional, de interesele i obiectivele na ionale ale statului, la un anumit moment
i de linia politic general pe care conducerea na ional o impune statului” [6,
p.51]. Totodat , instrumentele de putere sunt determinate de nivelul de putere al
respectivului stat. Gradul lor de flexibilitate, posibilit ile de opera ionalizare
depind de principalii factori care trebuie lua i în calcul, atunci când ne propunem s analiz m puterea unui stat în context geopolitic regional sau global (factorii cantitativi i calitativi). Similar intereselor na ionale sau geopolitice, poate
varia i percep ia asupra instrumentelor de putere, dar, în genere, majoritatea autorilor sunt de acord c statele au patru mari tipuri de instrumente de putere: diplomatic, informa ional, militar i economic [6, p.51].
Diploma ia, ca instrument al puterii na ionale, const în promovarea intereselor na ionale prin negocieri bilaterale i multilaterale, i un schimb regulat de
informa ii între na iuni i popoare. Instrumentul diplomatic este unul necesar
deoarece statele se bucur de independen , dar nu într-un mediu izolat, ci în cadrul unui sistem cu elemente care se afl în rela ii de interdependen . Promovarea i ap rarea propriilor interese na ionale nu se poate face ignorând ac iunile
altor state, care fac acela i lucru i care, astfel, pot afecta interesele statului respectiv [4, p.14]. Componenta diplomatic a instrumentelor de putere const în
negocierea cu alte state, pentru a rezolva diferen ele ce pot ap rea în ac iunile
statelor pe arena interna ional . Este un instrument opera ionalizat de reprezentan ii oficiali ai statelor, iar eficien a lui cre te dac este sus inut i de celelalte
instrumente de putere. Atunci când instrumentul diplomatic nu d rezultatele
scontate, într-o anumit ac iune de promovare sau ap rare a interesului unui
stat, promovarea sau ap rarea acestuia se va face prin alte instrumente decât cel
economic sau militar [4, p.15].
Instrumentul informa ional este exercitat i el prin intermediul unor institu ii
specializate i are menirea de a furniza conducerii statelor, precum i celorlalte
institu ii care in de celelalte instrumente de putere datele necesare adopt rii celei mai potrivite decizii. Similar instrumentului diplomatic, instrumentul informa ional este utilizat atât pe timp de pace, cât i pe timp de r zboi ori criz .
Acesta are un rol-cheie în procesul de garantare a securit ii na ionale, indiferent dac lu m în calcul necesitatea de a de ine avantajul sau chiar suprema ia
informa ional fa de adversari sau competitori, ori necesitatea de a ob ine sprijinul popula iei i al mass-media fa de politica guvernamental . Informa ia
sau, mai exact, intelligence-ul este un instrument de putere na ional , prin care
sunt promovate i ap rate, în primul rând, interesele na ionale vitale, dar i celelalte tipuri de interese alte statului. Servicii de intelligence gestioneaz informaii relevante pentru securitatea intern , pentru protejarea statului, teritoriului i
popula iei de activit i conduse din afara statului, precum spionajul, subversiunea sau violen ele motivate politic, i totodat , gestioneaz informa ii relevante
pentru securitatea extern i au func ie preventiv [4, p.16]. Instrumentul infor-
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ma ional cuprinde comunicarea strategic , colectarea, analiza i diseminarea informa iilor despre adversarii poten iali, diploma ia public etc.
Instrumentul economic reprezint una dintre resursele de putere na ional
care au c tat o relevan deosebit în contextual globaliz rii. O economie dezvoltat a unui stat poate determina capacitatea lui de a influen a mediul internaional i rolul pe care respectivul stat îl poate avea pe arena interna ional . Lucrile de specialitate sus in c acest instrument al puterii statelor beneficiaz de
patru „sub-instrumente”: politica macroeconomic , politica comercial internaional , sanc iunile economice, asisten a extern . Ca i în cazul celorlalte instrumente de putere, analiza instrumentului economic este complicat din cauza fenomenului globaliz rii. Puterea economic a unui stat este dat de un cumul de
factori precum resurse naturale, nivelul de organizare al diferitor ramuri ale economiei, de nivelul de organizare i func ionalitate a pie ei. Totu i, instrumentul
economic al puterii trebuie analizat în func ie de capacitatea respectivului stat
de a influen a comportamentul altor state utilizându-l. Spre exemplu, instrumentul economic al SUA este apreciat ca fiind unul deosebit de eficient nu doar datorit nivelului PIB-ului sau al altor indicatori pur economici, ci i datorit capacit ii sale de a influen a alte state prin acordarea sau refuzarea accesului la pieele sale interne, capital, asisten financiar .
Instrumentul militar al puterii unui stat poate fi considerat cel mai eficient
dintre acestea, dar i cel mai costisitor. El îndepline te, de regul , rolul de descurajare al unui eventual atac militar, precum i cel de a desf ura ac iuni de lupt armat pentru promovarea intereselor na ionale vitale ale unui stat. Puterea
militar a unui stat este dificil de evaluat, deoarece trebuie s lu m în considerare atât factori de ordin cantitativ (num rul militarilor, al echipamentelor), cât i
factori de ordin calitativ (nivelul instruirii, gradul de aplicabilitate a tehnologiilor moderne). Totu i, atât caracteristicile, cât i modul de opera ionalizare a acestui instrument s-au schimbat în condi iile globaliz rii i a emergen ei noilor tipuri de riscuri de securitate. Având în vedere caracterul global al unor riscuri i
amenin ri de securitate, precum terorismul interna ional, proliferarea armelor
de distrugere în mas , criminalitatea organizat , o abordare a lor integrat constituie condi ia esen ial pentru promovarea i ap rarea intereselor na ionale vitale. Pe de alt parte, poten ialul de descurajare al instrumentului militar în
scopul amintit mai sus nu trebuie desconsiderat. Exerci iile militare sau
misiunile de patrulare au o contribu ie clar la realizarea intereselor na ionale
[4, p.17].
Toate aceste instrumente de putere nu sunt utilizate independent unele fa
de celelalte, ci în paralel sau chiar în mod conjugat, sus inându-se reciproc, în
cadrul unei concep ii unitare asupra contextului geopolitic, asupra pozi iei statului respectiv pe arena interna ional , asupra nivelului de putere pe care îl de ine
i asupra intereselor na ionale i geopolitice pe care le urm re te. De
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asemenea, tipul i propor ia în care se folosesc aceste instrumente de putere în
plan extern rezult în func ie de capacitatea surselor de putere interne ale
statului. Instrumentele de putere trebuie s fie alc tuite din surse de putere
flexibile, adaptabile la contextul geopolitic interna ional i la interesele pe care
le urm re te. În plus, o alt caracteristic a acestora este faptul c ele nu sunt
utilizate doar de state, ci i de ceilal i actori interna ionali nonstatali care s-au
dezvoltat în ultimul timp. Este vorba despre organiza iile interguvernamentale i
despre corpora ii transna ionale, care utilizeaz în special instrumentul
economic.
Într-o competi ie geopolitic actorii folosesc cele mai eficiente instrumente
de putere, pentru a- i impune interesele. Pentru atingerea rezultatelor, ace tia
vor utiliza toate mijloacele, de la mijloacele de persuasiune - la amenin ri i constrângere. Capacitatea unui actor de a se impune în fa a altor actori este dat
de putere nu doar ca resurs , ci i ca influen . Atît puterea, cît i influen a
sunt termeni pe care dic ionarul îi define te ca fiind inter anjabili.
În acest sens, A.Wolfers aprecia influen a politic ca fiind o ipostaz a puterii politice, având la baz persuasiunea, prin argumente ra ionale, prin apelul la
sentimente, iretenie, minciun , târguial i stadiul ultim, prin amenin are ce nu
implic i întrebuin area for ei. A adar, puterea se face sim it prin capacitatea
unui subiect al vie ii interna ionale de a face ca al i subiec i s urmeze un anumit comportament. Aceasta înseamn c puterea este echivalent capacit ii de
a modifica politica altor state, prin constrângere, domina ie i control, sau pe calea ob inerii consensului i a consim mântului [5, p.158]. Actorii scenei interna ionale aplic puterea fa de ceilal i în dou feluri: primul este utilizarea puterii în mod direct, pentru a impune schimbarea comportamentului competitorului, ceea ce înseamn utilizarea for ei militare, în principal, pentru a impune voia proprie asupra competitorului; cea de-a doua modalitate de aplicare a puterii
este cea indirect sau cooptiv , care utilizeaz atrac ia cultural i institu ional
a unui actor asupra celorlal i, în scopul schimb rii comportamentului acestora
din urm [7, p.13]. Aceast putere de cooptare contrasteaz cu puterea de a impune, pe care o completeaz .
În termenii cercet torului J.Nye este vorba de aplicarea puterii ”hard” i a
puterii ”soft” [8], ceea ce înseamn puterea dur
i puterea blînd . Distinc iile
care se fac ast zi între puterea dur (cea care apeleaz la instrumente clasice,
precum constrângerea i for a) i puterea blînd (care, dimpotriv , seduce, atrage, convinge i influen eaz ) pornesc de la schimb rile spectaculoase în ceea ce
prive te sursele i modalit ile de exprimare ale puterii. Puterea blînd este puterea care permite ob inerea rezultatelor dorite f
aplicarea for ei sau a sanc iunilor economice. Ea se bazeaz pe capacitatea de a schimba preferin ele altora.
Puterea unor state nu depinde doar de resursele tangibile ale puterii în cadrul sistemului interna ional, ci i de faptul dac sunt stimate sau admirate, prin eficie-
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i performan
economic sau de alt gen, servind drept exemplu pozitiv
pentru alte state, i în felul acesta le atrag de partea sa, creînd rela ii privilegiate
sau alian e.
Convertirea resurselor în putere, în sensul de a ob ine efectele dorite,
presupune strategii elaborate i conducere priceput , ceea ce în viziunea lui
J.Nye se nume te putere inteligent . Cu toate acestea, strategiile sunt
neadecvate deseori, iar liderii fac erori de ra ionament în mod frecvent [2,
p.24]. Puterea inteligent este combina ia dintre puterea dur a coerci iei i
puterea blând a persuasiunii i atrac iei. Puterea blând nu este solu ia
tuturor problemelor. S-a introdus termenul de putere inteligent pentru a face
referire la combina ia dintre puterea dur
i puterea blând , cu scopul de a
produce strategii. Puterea inteligent nu este pur i simplu puterea blând ; ea se
refer la capacitatea de a domina puterea dur
i puterea blând în strategii
eficiente în contexte diferite [2, p.13]. Indiferent de modalit ile de
manifestare, puterea presupune o rela ie bidirec ional , dar specificul acestei
rela ii depinde de context i stimul.
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In this article the authors analyze from a theoretical point of view the process of the European integration as well as its internal and external dimensions.
The study offers the definition of integration from etymological, economic and
political views. There are analyzed the main European integration theories – functionalism, neo-functionalism, federalism, transactional and intergovernmental approaches along with institutionalism. Authors also pay attention to the difference between integration and cooperation and integration and adherence. It
is underlined that integration is a long-term process within which states in a voluntary way lose a part of their sovereignty. Since the European integration is a
complex process it is necessary to identify and analyze its main dimensions,
both internal and external one. The authors mention that at external dimension
the European integration refers to all developed and proposed European Union
actions in outside, for both partners and states with European aspirations. The
internal dimension of the European integration is reflected mostly at two levels,
firstly by the domestic training of states that focus on obtaining of the European
Union membership and phenomena of Europeanization and secondly of cohesion and thoroughness of integration between state members. It is mentioned that
these two dimensions are interdependent and the main difference between them
is that at internal dimension are created certain norms that are implemented in
national systems, while at external dimension it is assured that the European
Union rules and standards are transferred and adjusted by non-member states.
În lumea contemporan integrarea, fiind forma suprem a interdependen ei
interstatale, constituie un fenomen i un factor dominant în rela iile interna ionale actuale. În urma apari iei noilor grup ri integra ioniste, diversific rii for-
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melor organiza ionale, evolu iei de la modelele simpliste spre altele mai complexe, procesele integra ioniste au cuprins practic toate regiunile i statele, contribuind astfel la formarea modelului nou de ordine interna ional . Drept rezultat,
integrarea a devenit o posibilitate de înt rire a pozi iilor statale pe arena internaional , un instrument de garantare a domina iei politico-economice i ap rare a
intereselor na ionale în condi iile globaliz rii. [4, p.78] Fenomenul integr rii reiese, prin urmare, din necesitatea statelor de a se uni în vederea asigur rii securiii sau deoarece împ rt esc valori i obiective comune, c zînd de acord asupra modului în care se pot guverna ca un întreg. Exist i un alt posibil motiv i
anume avantajul sau eficien a: popoarele i statele pot ajunge la concluzia c
sunt în m sur s i dezvolte economia i îmbun i calitatea vie ii lor mult mai
repede i mai efectiv, fiind împreun decît separat [31, p.309].
Astfel, integrarea prezint în sine atît un proces, cît i o stare final . Starea
final dorit dup integrarea actorilor este o comunitate economic i, sau politi. Procesul sau procesele includ mijloacele sau instrumentele prin care se realizeaz comunitatea. Mai exist o condi ie important care trebuie men ionat
imediat: procesul integr rii trebuie s fie voluntar i consensual [14, p.263].
Analizînd semnifica ia conceptului, este nevoie de eviden iat c în limba român verbul “a integra” înseamn a se introduce într-un tot, devenind parte component , a se îngloba, a se armoniza într-un tot [9, p.613]. El provine din latinescul integrare, care semnific : a readuce la starea ini ial , a restabili, a relua,
a înnoi, a întregi, a completa, a îndrepta, a repara, a împrosp ta. Din punct de
vedere etimologic, prin integrare în elegem, deci, ac iunea de formare a unui întreg, prin unirea p ilor componente. În acest context, poate fi amintit i sensul
oferit de Webster’s Encyclopedie Unobrindged Dictionary of the English Language, prin care, integrarea presupune actul de a combina mai multe p i întrun tot întreg [34, p.798].
Analizînd principalele sarcini ale integr rii, K.W.Deutsch men ioneaz c ,
acestea pot fi încadrate în urm toarele patru categorii: 1) men inerea p cii; 2)
sporirea capabilit ilor multiobiectiv; 3) realizarea sarcinilor specifice; 4) cî tigarea unor noi imagini de sine i a unor noi identit i func ionale. Realizarea sau
nerealizarea, precum i reu ita sau e ecul acestor sarcini, depind par ial de condi iile de fond dominate la nivelul structurilor politice care se doresc integrate
sau al rela iilor dintre acestea. Prin urmare, o relevan major cap existen a
unor beneficii i compatibilitatea de valori, reactivitate reciproc , un anumit
grad de identitate comun , precum i relevan a reciproc a structurilor [8,
p.193]. În acest caz, devine evident faptul c , pentru realizarea obiectivelor propuse de integrare, cît i realizarea condi iilor optime necesit anumite eforturi
în vederea stabilirii rela iilor i cre rii valorilor considerate importante pentru
existen a unei comunit i. În plus, este nevoie de a crea sentimentul de apartenecomun , de identificare cu comunitatea creat , i respectiv de a dispune de
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mijloace, fie i coercitive, capabile s asigure uniunea format . Astfel,
K.W.Deutsch caracterizeaz integrarea drept ob inerea, în cadrul unui anumit
teritoriu, a unui „sens de comunitate” i a unor institu ii destul de puternice, precum i a unor practici r spîndite, care s asigure pentru un timp îndelungat speran a sigur a unor schimb ri pa nice între statele respective [11, p.12].
inînd cont de cele expuse, merit de men ionat c în literatura de specialitate s-au cristalizat un ir de curente privind fenomenul integr rii. Printre cele
mai cunoscute teorii integra ioniste se pot distinge: func ionalismul, federalismul, neofunc ionalismul, tranzac ionalismul, interguvernamentalismul i
institu ionalismul – toate explicînd integrarea în general i cea european în
special.
Astfel, func ionalismul domin dezbaterile teoretice cu privire la integrarea
european . Una dintre ideile de baz al acestui curent rezid în convingerea c
integrarea interna ional necesit a fi depolitizat , iar cooperarea eficient între
state i prevenirea conflictelor poate i trebuie s fie asigurate prin concentrarea
eforturilor, atît la nivel na ional, cît i interna ional, asupra aspectelor de bun stare [3, p.26]. Cel mai cunoscut exponent ai acestei idei, D.Mitrany, consider
asigurarea unei p ci durabile nu poate fi realizat prin unificare regional ,
deoarece aceasta va duce la înlocuirea tensiunii interna ionale cu tensiuni regionale sau printr-un guvern mondial, care ar putea deveni o amenin are la adresa
libert ilor fundamentale ale omului. Savantul pleda în favoarea cre rii unor organisme interna ionale separate, avînd prerogative în anumite domenii. Fiind
dotate cu puteri executive autonome, acestea ar îndepleni unele func ii similare
cu cele ale guvernelor na ionale, îns la un alt nivel. Aceasta ar încuraja cooperarea interna ional , mai mult decît unele ac iuni de mare amploare [28, p.140].
Prin urmare, împ irea responsabilit ilor va permite cedarea de c tre state a
anumitor puteri. Acest fapt, în opinia func ionalismului, ar putea conduce la formarea unui sistem politic întregit, aranjamentele func ionale fiind într-adev r
considerate drept elemente organice ale unui federalism în rate [3, p.26].
coala federalist consider c garantarea valorilor supreme, cum sînt pacea i securitatea ar putea fi realizat numai de c tre federa ie [3, p.24]. Aceasta
presupune construc ia i func ionarea a sistemelor politice, care printr-o structudual împarte autoritatea dintre centru i subiectele federa iei. Esen a federalismului const în faptul c , diviziunea puterilor este efectuat în a a mod, încît
i guvernele suprastatale i cele statale, sînt în acela i timp i independente i
coordonate, în cadrul unei sfere. Adep ii teoriei date consider , c în cazul forrii unei federa ii, statele membre transfer guvernului a a atribu ii cum ar fi,
controlul ap rii, dreptul de a declara r zboi i de a încheia pace, dreptul de a
încheia tratate i de a trimite sau primi ambasadori, competen e în afacerile economice (reglementarea comer ului, organizarea sistemului monetar etc.), precum i dreptul de organizare a unor servicii sociale, cum sînt poli ia, educa ia,
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tatea [25, p.16]. Totu i, aceste puteri nu sunt delegate în exclusivitate. Prin
urmare, numai federa ia, conform teoriei la care ne referim, poate servi drept un
exemplu al unei organiza ii efective i democratice.
La rîndul s u, neofunc ionalismul trateaz integrarea mai degrab ca un
proces, decît ca o stare final . Potrivit acestei teorii, pentru ca integrarea s înainteze, sunt necesare anumite premize. Este nevoie ca opinia public s fie în favoarea cooper rii, ca elitele, partidele politice, grupele de interese s pledeze
pentru înt rirea i extinderea func iilor institu iilor suprastatale i ca noile structuri suprana ionale s fie dotate cu putere real . Odat ce aceste premise vor fi
create, se va produce efectul spillover, adic se va produce o expansiune a integr rii [15, p.25]. Cu alte cuvinte, acest fenomen presupune c integrarea func ional într-un anumit domeniu poate s conduc la integrare în alte domenii.
Aceasta se datoreaz faptului c unificarea unei anumite sfere poate avea ca rezultat apari ia unei presiuni în vederea comuniz rii i în alte sfere relativ apropiate acesteia. Un exemplu în acest context ar fi evolu ia de la zona de liber
schimb la uniunea economic i monetar .
Keohane i Hoffman sus in c fenomenul spillover nu poate fi analizat separat de alte influien e semnificative. Astfel, efectul dat nu are loc automat i succesul acestuia depinde de negocieri interguvernamentale anterioare. În al doilea
rînd, schimbarea institu ional din cadrul comunit ii formate trebuie s fie perceput ca form de adaptare la presiunile economiei globale i rela iile competitive dintre actorii arenei interna ionale. În fine, cercet torii descriu ipoteza de
convergen , bazat pe ideea c schimbarea social pe o scar larg este de obicei mai degrab determinat de îmbinarea diferitor evenimente, cum ar fi convergen a unor preferin e ale guvernelor na ionale, decât de presiuni interne sau externe [28, p.145].
Interguvernamentali tii continu tradi ia reali tilor, prin oferirea statelor
rolului de baz pe arena interna ional . Astfel, statele, interesele lor, interac iunea dintre ele i rezultatele acestor interac iuni influien eaz nu numai rela iile
interna ionale, dar i contribuie la procesele integra ioniste. În acest context, neoreali tii men ioneaz c o comunitate creat are la baz componentele-state suverane, fapt ce caracterizeaz organiza ia dat mai degrab ca interna ional , decît suprana ional [15, p.28].
Analizînd tranzac ionalismul i institu ionalismul putem observa c primul curent pune accentul de baz nu pe integrarea politic institu ional , ci pe
integrarea la nivel de economie, sociocultur , identitate politic . Adep ii celei
de-a doua teorii se focuseaz primordial pe existen a institu iilor i regimurilor
interna ionale, precum i a rolului pe care acestea îl joac , influien înd politica
statelor. Aceast stare de lucruri a condus la apari ia ideii, conform c reia, suprana ionalismul implic pierderea suveranit ii. Dar guvernele coopereaz din

MOLDOSCOPIE, 2013, nr.3 (LXII)

189

necesitate i nu este vorba despre pierderea suveranit ii, ci doar împ irea ei în
comun cu al i subiec i în vederea ob inerii anumitor performan e [32, p.4].
Prin urmare, în dependen de curent, no iunea de integrare dobînde te o
nuan specific . Astfel, pentru func ionali ti procesele de integrare regional
reprezint procese de cooperare economic , ce conduce treptat la unificarea politic , pe cînd neofunc ionali tii impun necesitatea cooper rii politice, care ar
completa cooperarea economic . Federali tii opteaz pentru crearea unei structuri suprana ionale, iar tranzac ionali tii pun accentul pe procesele interne, pe
interac iunea economic i sociocultural dintre membrii comunit ii, interac iune de care depinde crearea comunit ii politice. Interguvernamentali tii v d procesele integra ioniste ca fiind decise de state i de rela iile dintre ele. La rândul
lor, institu ionali tii argumenteaz c cre terea interdependen ei economice i
politice necesit existen a institu iilor care ar dirija acest proces.
În a a fel, studiind fenomenul integr rii, se poate afirma c exist dou forme principale al acestuia: economic i politic . Integrarea economic trebuie
fie urmat de cea politic , pe care o presupune i o prefigurez totodat , iar
integrarea politic poate constitui un factor dinamic pentru integrarea economi.
În acest context, P.A. îgankov men ioneaz c exist dou c i de baz de a
uni economiile a cîtorva state într-un tot întreg [21, p.207]: 1) unirea politic a
dou sau mai multe state precede celei economice i constituie factorul determinant (de ex. unificarea Germaniei) i 2)integrarea economic binevol a statelor,
politic independente (cazul Uniunii Europene).
În a a fel, integrarea economic prezint un proces complex de dezvoltare
a economiei mondiale în condi iile contemporane care se bazeaz pe o treapt
calitativ nou , superioar a interdependen elor i specializ rilor între economiile
diferitor state, i este determinat de un ansamblu de factori, printre care un rol
esen ial îl are revolu ia tehnico- tiin ific contemporan [24, p.6].
În func ie de profunzimea integr rii, economi tii propun s se disting urtoarele forme de ansambluri integra ioniste:
Zona de comer liber – o în elegere între un grup de state de a înl tura barierile vamale i comerciale dintre ele, dar men inînd bariere na ionale în comer ul
cu rile ter e;
Uniunea vamal – o treapt mai superioar , care reprezint o în elegere dintre state de a stabili un tarif extern comun;
Pia a unic – în care sînt eliminate obstacolele pentru libera circula ie a capitalului, muncii, serviciilor i persoanelor;
Uniuna economic – expresia maximei integr ri economice în care se urm re te introducerea unei valute unice, armonizarea i unificarea politicilor monetare, fiscale i sociale [12, p.481].
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Dup cum se poate observa, de i aspectul economic reprezint latura cea
mai avansat a proceselor integra ioniste, totu i integrarea presupune politic ,
institu ii i securitate. Aceasta conduce nu numai la faptul c rile î i armonizeaz structura institu ional intern , sistemele de administrare sau de justi ie, ci i
la transferul c tre institu iile suprana ionale a tot mai multe competen e, care
tradi ional apar ineau statelor suverane.
Astfel, unii cercet tori, prin integrarea politic , subîn eleg starea de coeziune, care exist într-o comunitate politic , procesul prin care dou sau mai multe unit i politice î i amplific contactele de cooperare. În plus, integrarea presupune un nivel înalt de cre tere a tranzac iilor dintre unit i, precum i o amplificare a percep iei unor interese i valori comune [29, p.132].
La rîndul s u, unul dintre cei mai aprecia i autori occidentali în materie,
E.B.Haas, define te integrarea politic ca fiind “un proces în cursul c ruia actorii politici din diferite structuri na ionale, sunt convin i s i modifice loialitatea, speran ele i activit ile politice spre un nou centru, ale c rui institu ii poseori pretind jurisdic ie asupra statelor na ionale preexistente” [25, p.22]. Ideea
este continuat de c tre autorul american, W.A.Welsh, care concepe integrarea,
din punct de vedere politic, ca implicînd trei direc ii de dezvoltare: o anumit
delegare de autoritate de la structurile na ionale c tre cele interna ionale de decizie; intensificarea interac iunii între unit ile na ionale în form absolut , precum i în form relativ cu structurile na ionale, care nu fac parte din mecanismul integr rii; i înl turarea unor atitudini negative din partea liderilor politici
în activitatea organismelor na ionale implicate, fa de institu iile interna ionale
de decizie i fa de integrare în general [25, p.23]. Direc iile men ionate contureaz clar modelul dup care se ini iaz i se desf oar integrarea politic . Un
interes considerabil prezint , în aceast direc ie, argumentarea integr rii politice
de c tre I. kov, care în elege fenomenul dat în baza a trei aspecte:
1) integrarea politic propriu-zis , care presupune integrarea procesului de
luare a deciziilor la nivel de guverne i alte organe statale i crearea sistemului
de control i reglementare respectiv;
2) integrarea social-politic , care rezid în crearea instrumentelor comune i
folosirea lor colectiv în solu ionarea problemelor sociale i interne politice;
3) integrarea militar-politic , care presupune coordonarea politicii externe i
militare, precum i integrarea procesului de luare a deciziilor în aceste sfere [2,
p.48].
Astfel, integrarea presupune totalitatea proceselor cu caracter economic i
politic, intercalate între ele i practic imposibil de separat, în baza c rora are loc
unirea într-un spa iu comun a dou sau mai multe state.
Integrarea economic constituie, deci, o faz intermediar pentru integrarea
politic . O versiune extrem - se va trece automat la integrarea politic o dat
des vâr it integrarea economic , bazat pe convergen a intereselor economice,
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aspecte mult mai u or de realizat decât problemele politice ce vizeaz op iuni
politice asupra c rora nu se poate ajunge la un acord facil, evident în cazul aspectelor economice. O dat atins , integrarea economic declan eaz un proces de
politizare gradual .
În a a fel, integrarea european este un proces politic, iar integrarea economic a fost un mijloc de atingere a acestui scop, pia a intern , moneda unic fiind expresiile acestui aspect. Statele europene, spre exemplu, au fost mai dispuse s renun e la o parte a suveranit ii în problemele economice (uniunea vama, crearea pie ei comune, a pie ei interne unice), decît în probleme politice. Incipient, unificarea economic era primordial , deoarece în plan politic existau
înc foarte multe disensiuni. Abia prin Tratatul de la Maastricht s-au specificat
momente esen iale în cadrul construc iei edificiului comunitar, subliniindu-se
faptul c aspectele economice au nevoie de o protec ie a politicului. Drept rezultat, unificarea european a devenit un proces ce cuprinde elemente economice i
juridice, politica fiind componenta sa conduc toare [6, p.37].
În afar de formele sale economic i politic , integrarea poate fi, potrivit
majorit ii teoritecienilor, negativ i pozitiv . Astfel, prin integrare negativ ,
se subîn elege, eliminarea tuturor discrimin rilor din calea circula iei m rfurilor
i mijloacelor de produc ie, iar prin integrarea pozitiv , formarea i aplicarea
unor politici coordonate i comune în vederea realiz rii unor obiective economice i de bun stare, altele decît eliminarea discrimin rilor [25, p.22].
Un lucru important din punct de vedere teoretic, dar i practic, este deosebirea dintre integrare i aderare. Integrarea presupune c ara care dore te s
intre într-o organiza ie deja existent poate influien a – în virtutea importan ei
sale politice, puterii economice, amplas rii strategice – regulile de func ionare
ale organiza iei într-o direc ie favorabil pentru sine. În cazul ader rii, noul membru nu are preten ii reformatoare i accept regulile de func ionare în vigoare
pîn la momentul ader rii sale. Mai mult ca atît, membrii organiza iei existente
pot impune condi ii pe care candidatul trebuie s le îndeplineasc , eventual, chiar înainte de a fi acceptat. În cazul integr rii europene este vorba mai ales despre aderarea rilor Europei Centrale i de Est care, pentru a fi acceptate, au trebuit s îndeplineasc condi iile aprobate la Consiliul European de la Copenhaga
din 1993. Sunt i alte deosebiri importante dintre conceptele i practicile de integrare i aderare care trebuie luate în considera ie.
Totodat , merit de eviden iat delimitarea conceptual între cooperare i
integrare - ambele fiind metode ale unific rii europene. Cooperarea se refer la
faptul c între statele europene exist rela ii de colaborare, statele î i perfec ioneaz leg turile stabilite între ele, dar nu sunt cedate prerogative la nivel suprana ional, fiecare stat p strîndu- i suveranitatea na ional . Integrarea se deosebete de cealalt metod de unificare în general, i cea european în particular,
anume prin faptul c presupune coexisten a pa nic în interiorul unei uniuni de
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state, care cedeaz o parte a suveranit ii sale na ionale, competen e exercitate
astfel în comun în scopul clar definit de a realiza anumite obiective politice,
economice, sociale, ce au o importan fundamental pentru progresul i dezvoltarea statelor respective [6, p.133].
În general, integrarea prezint în sine un proces contradictoriu. De i o
uniune este rezultatul activit ii statelor, cîteodat interesele na ionale ale acestora intr în contradic ie cu logica desf ur rii procesului de unificare. Deseori,
intensificarea proceselor integra ioniste se ciocne te cu cre terea nivelului de
con tiin de sine i na ionalism. De exemplu, în calea construc iei europene au
stat i alte dificult i cum ar fi limba, cultura, specificul etnic, tr turile specifice al sistemelor administarativ-statale, deosebirile în dezvoltarea economic , necesitatea g sirii compromisului între justi ia social i cre terea economic , între
interesele geopolitice i cele na ionale, precum i necesitatea de balansare între
extinderea i intensificarea integr rii [21, p.208]. Totu i, în ciuda faptului existen ei problemelor în dezvoltarea integr rii, comunitatea european a devenit o
uniune f hotare economice, statele membre mergînd spre unificarea politic .
Integrarea european se manifest drept un proces complex i dificil. Ca
dovad servesc multitudinea de forme i aspecte prin care aceasta se manifest .
Dup cum au remarcat majoritatea cercet torilor, esen a integr rii în general i a
celei europene în particular rezid anume în delegarea benevol a unei p i din
suveranitatea na ional a statelor c tre un centru suprana ional, în vederea ob inerii unui tot întreg din punct de vedere politic, economic, i social, lichidînd
orice deficien e ce ar putea prejudicia progresul, bun starea i dezvoltarea statelor respective.
Respectiv, in cadrul studierii procesului integra ionist european devine necesar de a analiza intr-un mod mai detaliat dimensiunile sale extern i inter. Îns , înainte de cercetarea propriu-zis a acestor dimensiuni este nevoie de o
identificare conceptual a no iunii respective.
Din punct de vedere etimologic, termenul „dimensiune” provine de la latinescul „dimensio” sau franceza veche „dimensio(n-)”, de la cuvântul „dimetiri”,
ce ar semnifica m rime, m sur , propor ie, folosirea sa larg datînd din anii
1920 [7]. Astfel, majoritatea dic ionarelor explic termenul dat drept orice m rime care poate fi m surat sau fiecare dintre m rimile (lungime, l ime, în ime) necesare determin rii figurilor i corpurilor [5]; m rime fizic considerat
din punctul de vedere al leg turii dintre unitatea sa de m sur i unit ile m rimilor fundamentale ale unui sistem de unit i de m sur ; num r care exprim
leg tura dintre o unitate derivat i unit ile fundamentale din care deriv ; m rime, întindere, propor ie, calibru, volum etc. [10]. La rîndul s u, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, explic dimensiunea drept un aspect sau o modalitate de a interpreta un anumit fenomen [23, p.245].
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O definire mai aproapiat domeniului de cercetare este oferit de Noul dic ionar universal al limbii române, care identific dimensiunea drept aspect, latu, tr tur [9, p.384]. The Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus precizeadimensiunea drept o raz de ac iune, preocupare fa de o anumit problem
sau fenomen dintr-o anumit perspectiv [30].
Respectiv, dimensiunea extern se refer la tot ce vine din afar , care este
exterior i are leg tur cu rile str ine, pe cînd dimensiunea intern presupune
ceea ce se afl în interiorul unui spa iu sau al unui fenomen i se echivaleaz cu
afacerile interne ale unui stat [23, p.275].
Racordarea acestor dimensiuni la procesul de integrare european poate fi
efectuat prin prisma a dou abord ri. În primul rînd, este vorba despre adîncirea i l rgirea Uniunii Europene propriu-zise. Modelul european de integrare
cunoa te astfel tr turi distinctive de natur : integrativ , pe dimensiunile suprana ional i transguvernamental ; normativ , cu scopul armoniz rii, inclusiv
prin standarde; redistributiv , cu func ia manifest de a genera coeziune în sistem; coordonativ , ca semnal al coagul rii experien ei postna ionale. Astfel,
Uniunea European se defini te pe aceste coordonate ca un spa iu ac ional integrativ, normativ, redistribuitiv, coordonativ i programativ al aspectelor globale,
comunitare, na ionale, regionale i locale, cu inta de a crea o societate europeapostna ional [22, p.67]. Din acest considerent, corelarea dimensiunilor interi extern se efectueaz ree ind din necisit ile de reglementare a politicilor
economice, a angajamentelor i interdic iilor statelor membre, al domeniului de
aplicare a competen elor comunitare i asigur rii func ion rii comunit ii europene pe arena interna ional .
A doua abordare a problematicii, care va fi desf urat în continuare, se refer anume la dimensiunile extern i intern al procesului de integrare european al statelor ne–membre a Uniunii Europene, fie este vorba de statele candidate, fie statele care i-au declarat aspira ia sa de integrare în familia european . De asemenea, aici se include i experien a avansat în acest domeniu al statelor-membre al Uniunii Europene, care permite studierea corel rii dimensiunilor extern i intern în realizarea lor practic .
Prin urmare, aspectul exterior al procesului de integrare european presupune un ir de ac iuni, instrumente, politici i programe utilizate i promovate
de Uniunea European în raport cu statele din mediului s u extern, care presupun anumite norme ce trebuie respectate, standarde, criterii pe care statele nemembre ce doresc s adere la Uniunea European sunt obligate s le îndeplineasc . Aici deosebirea dintre integrare i aderare se contureaz mai clar. Integrarea presupune c ara, care dore te s intre într-o organiza ie deja existent , poate, a a cum am ar tat mai sus, influin a – în virtutea importan ei sale politice,
puterii economice, amplas rii strategice – regulile de func ionare ale organiza iei într-o direc ie favorabil pentru sine. În cazul ader rii, noul membru nu are
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preten ii reformatoare i accept regulile de func ionare în vigoare pîn la momentul ader rii sale. Mai mult ca atît, membrii organiza iei existente pot impune
condi ii pe care candidatul trebuie s le îndeplineasc , eventual, chiar înainte de
a fi acceptat [18, p.83].
Mai mult ca atît, aderarea în procesul de integrare european devine doar o
etap de trecere. Statele care au aderat continu procesul de integrare în comunitatea european , care poate s dureze destul de mult pîn la încadrarea complet în uniune. Aici se implic i dimensiunea intern a integr rii, care presupune preg tirea rii din interior, reformarea i adaptarea politicilor na ionale la
cadrul comunitar unic, m suri care continu i dup aderare.
Astfel, dimensiunea extern a procesului de integrare european pentru statele care aspir la perspectiva ob inerii calit ii de membru, se reflect prin intermediul politicii de condi ionalitate al Uniunii Europene fa de acestea i se reflect prin intermediul negocierilor purtate în baza cerin elor înaintate de c tre
Uniune. Acest specific se datoreaz mai cu seam transform rilor de la sfâr itul
anilor 1980 i necesitatea elabor rii unei politici europene fa de noile state independente din Europa Central i de Est. Anume perspectiva unei extinderi
spre Est a generat o nou dimensiune politic pentru agenda Uniunii Europene
orientat s specifice obiectivele generale în raport cu aceste state. Aceasta ar
include, de exemplu, un acord cu privire la direc ia în care ar trebui s evolueze
rela iile (de exemplu: rela ii externe „standard”; „rela ii speciale”; sau eventuala
calitate de membru) [26, p.439] i cu privire la instrumente ale politicii pe care
trebuie s se bazeze dezvoltarea rela iilor. Cele din urm constau din decizii atît
cu privire la cadrul general al politicii (de exemplu, acorduri în domeniul comeului sectorial, acorduri de parteneriat i cooperare, acorduri de asociere, regimul regulator), cît i cu privire la domeniile politicii care s fie incluse (comer ,
cooperarea politic etc.) [26, p.439].
În general, pot fi eveden iate trei faze în evolu ia normativ al politicii europene de condi ionalitate. Prima faz a promovat o condi ionalitate unic în scopul i con inutul s u, cristalizîndu-se în cadrul acordurilor europene, denumite i
acorduri de asociere. Acestea reprezint cadrul juridic de asociere între rile candidate i Uniunea European , stabilind rela iile politice i economice între parteneri i au ca obiectiv crearea unui cadru favorabil pentru o integrare progresia rilor candidate în comunitatea european . Acordurile date acoper cea
mai mare parte a domeniilor din aquis-ul comunitar i sunt îndreptate spre a ajuta rile candidate s stabileasc un program na ional de preluare a aquis-ului i
de integrare a regulilor juridice comunitare înainte de aderare [33, p.199].
Îns , în scopul minimiz rii riscului ca noile state-membre s nu devin instabile din punct de vedere politic i s constituie o povar economic pentru rile–membre existente ale Uniunii Europene, au fost stabilite de c tre Consiliul
European criteriile de la Copenhaga în 1993. Condi iile au fost formulate atît
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pentru a calma statele-membre sceptice, cît i pentru a îndruma rile din Europa Central i de Est, acest scop dublu continuînd s joace un rol important în
politica de aderare a Uniunii Europene. Astfel, cerin ele care solicit calitatea de
membru a Uniunii Europene presupun:
- Ca ara candidat s ob in stabilitatea institu iilor ce garanteaz democraia, statul de drept, drepturile omului, respectul i protec ia minorit ilor na ionale;
- Existen a unei economii de pia func ionale, precum i capacitatea de a
face fa presiunii concuren iale i for elor pie ei din interiorul Uniunii Europene;
- Calitatea de membru presupune capacitatea candidatelor de a- i asuma
obliga iunile de stat-membru al Uniunii Europene, inclusiv aderarea la obiectivele politice, economice i monetare ale acesteia, asigurarea liberei circula ii a
persoanelor, serviciilor i capitalureilor, promovarea politicii respective în domeniul concuren ei i cooper rii în domeniul justi iei i afacerilor interne;
- Capacitatea Uniunii Europene de a accepta noi membri, paralel cu men inerea ritmului de integrare european , este, de asemenea, un aspect important,
în interesul general al Uniunii Europene i al statelor candidate [16, p.220].
În fine, Tratatul Uniunii Europene de la Amsterdam precizeaz , în art.49, c
orice stat european care respect principiile declarate în articolul 6 (care se refela principiile democratice i ale respect rii drepturilor omului) poate solicita
aderarea la Uniunea European [1, p.28].
Astfel, aderarea la comunitate presupune acceptarea atît a Tratatului Uniunii
Europene, cît i a aquis-ului comunitar, f
nici o excep ie, luînd în vedere c
statele candidate ader la Uniunea European i nu invers [1, p.29]. Respectiv,
aceste condi ii sau criterii pot fi calificate din perspectiva statelor candidate ca
condi ii venite din exterior i realizarea c rora necesit numeroase întîlniri cu
oficialii europeni, negocieri, dialoguri structurale i semnarea documentelor semnificative pe domenii specifice. Dar în acela i timp, apare necesitatea de a stabili un program care s permit fiec rei ri asociate s se preg teasc , cu
ajutorul Uniunii, s îndeplineasc obliga iile pe care le implic accesul pe pia a
unic i activit ile structurilor europene.
Prin urmare, integrarea european nu se reduce la simple declara ii, întrevederi sau aprecieri diplomatice a progreselor înregistrate într-un domeniu sau altul, sus in anali tii politici. Integrarea european presupune modific ri structurale, atât la nivel micro- i macroeconomic, cât i în majoritatea sectoarelor publice. Cu alte cuvinte, nu poate exista nici o sfer a vie ii social-politice, economice i culturale care s nu necesite reforme în spiritul standardelor europene. Mai
mult ca atît, la nivel intern ac ioneaz nu numai organele centrale ale statului, ca
guvernul, inclusiv ministerele i departamentele în ansamblul lor, ci i al i actori, ce fac parte din sistemul politic i economico-social. Deci, este vorba de di-
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mensiunea intern a procesului de integrare european , care se ini iaz de la
faza de pre-aderare i continu i dup accederea la Uniunea European .
Aceast dimensiune se reflect prin intermediul a a zisei „europeniz ri”,
concept care este folosit în literatura de specialitate despre integrarea european
cu semnifica ia de preluare a politicilor Uniunii Europene la nivelul politicii naionale, dar i cu semnifica ia de transfer al unor preferin e de politici interne la
nivelul Uniunii Europene [35, p.109]. Potrivit savan ilor Knill i Lehmkuhl, europenizarea poate fi definit ca impactul integr rii europene asupra nivelului naional, sau, mai precis, ca un proces de transformare în practicile institu ionale i
politice na ionale, generat de c tre integrarea european [21, p.2]. Cea mai comprehensiv defini ie a europeniz rii, care a ap rut în urma trecerii în revist a
majorit ii lucr rilor relevante publicate pe tema dat , apar ine lui C.Radaelli.
Potrivit acestuia, europenizarea se refer la procesele de a) construc ie, b) transmitere i c) institu ionalizarea regulilor formale i informale, procedurilor, paradigmelor politice, stilurilor, felurilor de a face lucrurile i a credin elor i normelor comune care sînt ini ial definite i consolidate în luarea hot rîrilor la nivelul Uniunii Europene i apoi încorporate în logica discursului intern, a identiilor, a structurilor politice i a politicilor publice [27, p.36].
Nu se justific folosirea termenului de europenizare ca sinonim pentru integrarea european , deoarece ultima se refer la evolu iile politice la nivel suprana ional, pe cînd europenizarea se refer la consecin ele acestui proces pentru
statele membre i politica lor intern [27, p.37]. Astfel, în viziunea lui M.
Emerson, europenizarea poate fi privit ca func ionînd prin intermediul a
trei tipuri de mecanisme, care interac ioneaz în mod sinergetic. În primul
rînd, acestea se refer la obliga iile legale în domeniul politic i economic
ce survin din cerin ele de aderare la Uniunea European , i/sau cele impuse
de calitatea de membru al Consiliului Europei. Urmeaz schimb rile obiective în cadrul structurilor economice i interesele indivizilor, ca rezultat a
integr rii în Europa, i în fine, schimb rile subiective în arealul credin elor, a tept rilor i identit ii individului, alimentînd voin a politic de a
adopta norme europene în sfera afacerilor, politic i societate civil [13].
C.Knill i D.Lehmkuhl, de asemenea, delimiteaz trei mecanisme prin intermediul c rora cerin ele europene pot solda schimb ri interne. Primul mecanism, în
forma sa cea mai explicit , se manifest prin prescrierea a unor cerin e institu ionale concrete la care trebuie s se racordeze statele, astfel Uniunea European
într-un mod pozitiv înainteaz un model institu ional la care aranjamentele na ionale trebuie ajustate. Cel de-al doilea presupune posibilitatea schimb rii structurilor interne ale statelor membre sau candidate, redistribuind resursele între
actorii autohtoni. Ultimul mecanism produce mai degrab un efect indirect prin
modificarea credin elor i a tept rilor actorilor, afectînd astfel strategiile i preferin ele acestora [19].
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În a a fel, un studiu al europeniz rii statelor membre este necesar pentru a
reflecta modul în care acestea s-au adaptat la Europa din punct de vedere economic, institu ional (sau cu alte cuvinte studiul gradului de compatibilitate, studiindu-se m sura în care op iunile politice prezentate de institu iile Uniunii Europene sînt compatibile cu cultura i stilurile politice institu ionale i administrative ale statelor-membre), precum i mecanismele propriu-zise [17, p.64].
În cazul rilor din Europa Central i de Est, rela ia asimetric de putere pe
care o aveau cu Uniunea, ca solicitante ale calit ii de membru, a însemnat c
acestea adaptau politica lor na ional la cea a Uniunii Europene i nu invers.
Mai mult ca atît, pentru statele din fostul spa iu sovietic, termenul dat poart un
caracter ambiguu, deoarece presupune atît procesul de aderare la Uniunea European , cît i procesul mult mai complex de revenire la Europa [17, p.20], ceea
ce presupune integrarea în familia european nu doar din punct de vedere politic, economic, juridic dar i social-cultural. Aceast afirmare se atribuie atît statelor din Europa Central i de Est cu statut de membru, cît i statelor ne-membre. În general, este mai r spândit primul punct de vedere, pentru c respectarea
cerin elor de aderare i adoptarea normelor, politicilor i modelelor institu ionale ale Uniunii Europene este strîns legat de procesul de modernizare i tranzi ie
postcomunist .
Respectiv, literatura de specialitate din Europa de Vest sugereaz cîteva efecte care ar putea ap rea în rile candidate. În primul rînd, europenizarea determin adaptarea imperativelor i normelor Uniunii Europene la politica intern ,
astfel încît distinc ia dintre cerin ele Uniunii Europene i cele ale politicii interne dispare (de i gradul adapt rii la Uniunea European variaz ). În al doilea
rînd, europenizarea are efectul de a autoriza organismele implicate în procesul
de modernizare s modifice anumite politici i s reformeze institu iile politice
(acest efect este caracteristic atît statelor care au aderat recent la Uniunea European , cît i unor membri fondatori, cum ar fi Fran a). Al treilea efect, exercitat
de Uniunea European , este crearea unui spa iu în agenda politic destinat ini iativelor noi, determinînd în acest scop efectuarea unor adapt ri la nivel institu ional, care au efecte permanente asupra procesului de elaborare a politicilor [17,
p.65].
a dar, putem concluziona c dimensiunea extern i intern al procesului
de integrare european se intercaleaz i se determin reciproc. Unica deosebire
ar fi c dac în sfera dimensiunii interne se creaz norme, dup care urmeaz
implementarea lor în sistemele na ionale, dimensiunea extern asigur transferul
regulilor Uniunii Europene i implementarea acestora de c tre statele ne-membre. Or, odat ini iat , integrarea produce efecte la nivel intern drept consecin
direct al cerin elor înaintate din afar , precum i evolu ia întregului mediu extern ca atare.
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Compartimentul
BIBLIOGLOBUS & INFO
CONFERIN
NA IONAL
“PARTENERIATUL ESTIC I REPUBLICA MOLDOVA:
OBIECTIVE - PRACTICI – PROVOC RI”
(27 septembrie 2013, Chi in u, Republica Moldova).
Parteneriatul Estic (PE) este un program care define te dimensiunea estic a
politicii Uniunii Europene (UE) în cadrul Politicii Europene de Vecin tate
(PEV), care a fost dezvoltat în anul 2004. PEV este adresat celor 16 vecini din
sud i est, iar scopul acestor politici este de a consolida securitatea i stabilitatea, precum i prevenirea apari iei de noi diviziuni între Uniunea European extins i vecinii s i. Astfel Politica European de Vecin tate a permis intensificarea rela iilor bilaterale ale Uniunii Europene cu rile vecine de la frontiera de
est i ob inerea de numeroase realiz ri în ceea ce prive te consolidarea leg turilor reciproce.
Prin crearea Parteneriatul Estic Uniunea European a trimis vecinilor din est
un mesaj politic clar de solidaritate al UE, al turi de un sprijin suplimentar pentru reforme democratice i orientate spre pia i consolidarea statalit ii i integrit ii teritoriale.
Parteneriatul Estic este un acord de asociere pe care Uniunea European l-a
încheiat cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina i Belarus. La 7 mai 2009 în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Praga, a
fost lansat oficial Parteneriatul Estic cu scopul de a pune în aplicare o asociere
politic i integrare economic între UE i partenerii s i r riteni. Acest lucru
presupune noi acorduri de asociere, inclusiv zonele profunde i cuprinz toare de
liber schimb i integrarea progresiv în economia UE. Aceasta ar permite, de
asemenea, facilitarea c toriilor în UE, prin liberalizarea treptat a vizelor, înso it de m suri de combatere a migra iei ilegale.
Parteneriatul estic include dou modalit i de colaborare: bilateral i multilateral . Calea bilateral este conceput pentru a crea o rela ie mai strîns între
UE i fiecare dintre rile partenere.
Componenta multilateral prevede un nou cadru de cooperare i schimbul
de bune practice între cele ase ri partenere în cadrul a patru platforme tematice.
Democra ie, bun guvernan i stabilitate;
Integrarea economic i convergen a cu politicile UE;
Mediul, schimb rile climatice i securitatea energetic ;
Contactele dintre oameni.
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În cadrul acestor platforme sunt organizate, în mod regulat, întîlniri între exper i, func ionari la nivel înalt, mini tri din sectoarele principale ale rilor membre UE i ale rilor partenere, precum i sunt realizate proiecte multilaterale,
programe comune de instruire, seminarii i activit i care au drept scop transmiterea cuno tin elor i experien elor în anumite domenii.
A patra platform cuprinde urm toarele componente: educa ia, cercet rile
tiin ifice, tineretul i cultura.
Sarcina principal a Parteneriatului Estic în domeniul educa iei i cercet rilor tiin ifice este realizarea unor programe care s faciliteze universit ilor i
studen ilor din rile vecine Uniunii Europene colaborarea cu universit ile din
rile membre UE – a a-numitul program de mobilitate tiin ific i cercetare
(de ex. Tempus sau Erasmus Mundus), precum i organizarea de conferin e, seminarii, întîlniri sau traininguri.
În acest context pe 27 septembrie 2013 în cadrul Universit ii de Stat din
Moldova a fost organizat Conferin Na ional “Parteneriatul Estic i Republica Moldova: obiective - practici – provoc ri”. Organizatorii: Universitatea de
Stat din Moldova; Asocia ia Moldoveneasc de tiin Politic ; Universitatea
Iagellonian din Cracovia (Polonia).
Conferin a a fost realizat în cadrul proectului “Partenerianul Estic: obiective – practici – provoc ri. Analiza procesului de implementare în statele, incluse
în program”, finan at de Ministerul de Externe al Poloniei, Departamentul de
Diploma ie Public i Cultural în cadrul programului “Cooperarea în domeniul
diploma iei publice în 2013”. Potrivit Programului, pe parcursul lunilor septembrie - noiembrie 2013, urmeaz s fie organizate conferin e în toate ase state
partenere, iar pe 18-19 noiembrie 2013 în Polonia va avea loc conferin a de totalizare.
În calitate de invita i de onoare la manifesta ie au fost prezen i E.S. Dl Artur
Michalski, Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar al Republicii Polone în
Republica Moldova; Dl Mihai Revenco, doctor habilitat, profesor, prorector pentru activitate tiin ifica, Universitatea de Stat din Moldova (Chisinau,
Republica Moldova); Dl Andrzej Dudek, doctor habilitat, professor, vice-decan,
Universitatea Jagiellonian din Cracovia, Polonia; Dl Piotr Bajor, coordonator
interna ional de proiect, doctor, Universitatea Jagiellonian din Cracovia,
Polonia.
Evenimentul a reunit reprezentan i ai comunit ii tiin ifice din mai multe
institu ii de cercetare i de înv mînt superior (de stat i privat) din Republica
Moldova: Academia de Stiinte a Moldovei, Institutul de cercetari juridice si politice, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat “Alecu Russo”, Universitatea de Stat din Comrat,
Universitatea Libera Internationala din Moldova, Universitatea “Perspectiva”,
Universitatea Transnistreana de Stat “T.G.Sevcenko”, Universitatea de Studii
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Europene din Moldova, Institutul International de Management IMI-Nova, precum i reprezentan i ai organiza iilor nonguvernamantale (Centrul European
“Pro-Europa” (Comrat), Asociatia obsteasca “Renastere”(Chi in u), etc.).
Lucr rile conferin ei s-au desf urat în trei sesiuni. În prima sesiune “Parteneriatul Estic: esen a i locul lui în politica Uniunii Europene în raport cu rile vecine“ au fost abordate determinantele apari iei programului “Parteneriatului
Estic”, scopurile i obiectivele “Parteneriatului Estic”, men ionîndu-se locul i
rolul politicii “Parteneriatului Estic” în contextul geopoliticii i securit ii europene (continentale) din perspectiva analizei comparate a proiectelor integra ioniste ale Uniunii Europene i Uniunii Vamale.
În prezent rile sale raportorii au vorbit despre bazele conceptuale ale “Parteneriatului Estic” ca instrument al Politicii Europene de Vecin tate (PEV). Potrivit teoriei sistemelor i a procesului de integrare Uniunea European este un
fenomen unic în politica mondial i economia global , bazat pe principiul libert ii individuale i a statului de drept. La evolu ia i dezvoltarea acestui principiu a contribuit “mentalitatea european ” specific , fundamentat pe ideea
egoismului ra ional.
Scopul “Parteneriatului Estic” poate fi definit ca o asimilare politic i integrare economic pentru a spori stabilitatea i securitatea la hotarul de est a Uniunii Europene. Astfel Parteneriatul Estic reprezint o nou extindere a limitelor
politice i, în acela i timp, o consolidare i adaptare a mecanismelor institu ionale ale PEV pe vectorul s u estic, oferind noi oportunit i de aprofundare ale
rela iilor de parteneriat dintre Uniunea European i cele ase state din Europa
de Est.
În acest context, au fost men iona i urm torii parametri ai Parteneriatului
Estic: negocierea unor noi rela ii contractuale cu Moldova, Ucraina, Armenia,
Azerbaidjan, Georgia i Belarus sub forma unor acorduri de asociere, ce vor urri s creeze o conexiune politic între statele semnatare i Uniunea Europea(f o perspectiv cert de integrare a lor în UE) i o perspectiv de integrare economic a statelor vizate în pia a comun a UE. În acest sens, unul din obiectivele primordiale va fi stabilirea unei Zone Aprofundate de Comer Liber, care va acoperi întreg comer ul (produse agricole, industriale, servicii i proprietatea intelectual ), inclusiv energia.
În cadrul Parteneriatului Estic UE va ini ia cu rile participante pacte de
mobilitate i securitate, care vor contribui la liberalizarea treptat a regimului de
vize în spa iul Uniunii Europene. De asemenea, viitoarele acorduri de asociere
vor include prevederi referitoare la cre terea „interdependen ei energetice” cu
Uniunea European . Aceste prevederi ar urma s corespund , printre altele, cu
politicile Uniunii Europene în domeniile comer ului, competi iei i energiei.
Parteneriatul Estic atrage dup sine i cre terea resurselor financiare alocate
de Uniunea European pentru partenerii s i PEV din Europa de Est. Astfel, pîn
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în 2020 Uniunea European va ridica cheltuielile sale per capita în regiunea noastr de la 6 euro la 20 euro. Aceast schimbare va costa Uniunea European
aproximativ 2.1 miliarde euro.
Parteneriatul Estic a instituit un cadru multilateral de cooperare care sprijin
evolu ia rela iilor bilaterale ale Uniunii Europene cu vecinii s i din Est. Rela iile
bilaterale sînt guvernate de principiul diferen ierii, ceea ce înseamn c ritmul i
profunzimea dezvolt rii lor depinde de nivelul ambi iilor i capacit ile fiec rui
stat în parte.
În cea de a doua sesiune “Atitudinea clasei politice i a societat ii civile
din Republica Moldova vizavi de politica “Parteneriatului Estic”au fost discutate urm toarele momente: interesul na ional al Republicii Moldova în cadrul
politicii “Parteneriatului Estic”; atitudinea elitelor politice (guvern rii i opozi iei) din Republica Moldova fa de procesul de integrare european , în general,
i fa de politica “Parteneriatului Estic”, în special. Factorii ce au determinat
evolu ia pozi iei guvern rii i opozi iei din Republica Moldova cu privire la problema integr rii europene.
Analizînd viziunea elitelor politice din Republica Moldova referitor la procesul de integrare european , s-a constatat c pîn în 2009 a fost promovat o
politic multi-vectorial , o politic de echilibru între Est i Vest, CSI i structurile europene. Vectorul de integrare european a început s se manifeste mai
clar abia în 2003-2004, care s-a cristalizat în 2005, prin semnarea Planului de
Ac iuni Uniunea European - Republica Moldova.
În acest context a fost men ionat punctul de vedere al liderilor politici din
stînga Nistrului, care opteaz pentru o integrare euroasiatic .
Un alt aspect abordat în cadrul celei de a doua sesiuni a fost analiza atitudinii popula iei Republicii Moldova fa de procesul de integrare european , în
general, i politica “Parteneriatului Estic”, în special. Rapoartele prezentate au
fost fundamentate pe cercet ri sociologice, realizate în diferite localit i din Republica Moldova.
Analizînd punctele de vedere ale cet enilor Republicii Moldova cu privire
la o posibil aderare la Uniunea European sau Uniunea Vamal , s-a constatat
opinia popula iei este împ it relativ egal: 50,2% în favoarea ader rii la UE
i 52,1% pentru aderarea la Uniunea Vamal .
Majoritatea popula iei din stînga Nistrului consider vectorul estic de dezvoltare mai promi tor decît cel occidental.
Diferen e de percep ie cu privire la integrarea european au fost constatate
de raportori i în dependen de apartenen a etnic .
În sesiunea a treia “Implementarea politicii “Parteneriatului estic” în Republica Moldova: realitate i perspective” au fost puse în discu ie aspecte practice de realizare ale politicii “Parteneriatului Estic” în Republica Moldova, analizîndu-se ac iunile Republicii Moldova în cadrul politicii “Parteneriatului Es-
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tic” i resursele institu ionale, normativ-legale i informa ionale, ce asigur aplicarea acestei politici. Raportorii au relatat cum are loc implementarea acestor
politici la nivel na ional, regional i local, constatînd realiz rile i deficien ele
politicilor aplicate.
Astfel implementarea politicii “Parteneriatului Estic” în G uzia se caracterizeaz prin implicarea foarte slab a institu iilor de nivel regional i local. O
astfel de situa ie s-a creat, pe de o parte, în urma desf ur rii reformelor la nivel
na ional, care nu vizeaz direct popula ia din regiune i nu implic în mod activ
autorit ile publice locale, lipsa de acces semnificativ la utilizarea programelor
i finan elor pentru autorit ile regionale i locale, pe de alt parte - dezinteresul
deschis al autorit ilor regionale i locale fa de procesul de integrare europea, capacitatea institu ional redus , etc.
În cadrul sesiunii a fost abordat problema dezvolt rii regionale. S-a men ionat c în Moldova, cadrul institu ional pentru dezvoltarea regional dup structur este aproape identic cu cel existent în statele membre ale Uniunii Europene.
Potrivit studiilor de specialitate “Republica Moldova este singura ar din cadrul
Parteneriatului Estic i chiar CSI în care politicile de dezvoltare institu ional i
regional sînt similare cu cele din UE”. Dezvoltarea regional în Republica Moldova este sus inut prin asisten a profesional (inclusiv prin cooperarea tehni), ajutor umanitar, credite din str in tate sau al organiza iilor interna ionale
(donatori), folosite pentru implementarea cu succes ale schimb rilor socio-economice.
Abordînd problemele existente în func ionarea administra iei publice în Republica Moldova s-a men ionat c Parteneriatul Estic reprezint un mecanism
important pentru progresul reformei administra iei publice în Republica Moldova. Printre reformele realizate în acest domeniu pot fi men ionate: descentralizarea administra iei publice locale i dezvoltarea democra iei locale; guvernarea
electronic (începînd cu 2008 s-au întreprins m suri de a asigura o administra ie
public transparent . La acest indicator, în cadrul regional al Parteneriatului Estic, Moldova i-a îmbun it pozi ia, devenind unul dintre lideri); dezvoltarea
regional echilibrat (în acest context a fost men ionat crearea în 2009 a ministerului de resort - Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor; în perioada
2009-2012 - înfiin area a trei agen ii de dezvoltare regional i asigurare a funcionalit ii tuturor institu iilor în regiunile de Nord, Centru i Sud).
În cadrul sesiunii a fost prezentat o analiz comparat a implement rii politicii “Parteneriatului Estic” în Republica Moldova i Ucraina. S-a constatat c
aplicarea proiectelor “Parteneriatului Estic”, în Republica Moldova i Ucraina
se efectueaz în cadrul platformelor tematice, care cuprind diverse domenii de
cooperare. În primul rînd s-a men ionat negocierea semn rii Acordului de Asociere cu Uniunea European , la care Ucraina ia parte din 2007, iar Republica

MOLDOSCOPIE, 2013, nr.3 (LXII)

205

Moldova din 2010. În viziunea exper ilor interna ionali Republica Moldova are
anse de a parafa la Vilnius Acordul de Asociere.
O alt problem important este liberalizarea treptat a regimului de vize în
spa iul Uniunii Europene. În pofida faptului c în compara ie cu alte ri ale
“Parteneriatului Estic” atît Republica Moldova, cît i Ucraina au avansat semnificativ la acest capitol (ambele ri au realizat un dialog oficial privind condi iile
de eliminare a vizelor - Ucraina din februarie 2008, Republica Moldova din iunie 2010; ambelor ri li s-a prezentat Planul de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize), la Summit-ul de la Vilnius ele nu vor ob ine liberalizarea regimului de vize cu Uniunea European .
În acela i context a fost men ionat c atît pentru Republica Moldova, cît i
pentru alte ri ale Parteneriatului Estic, Summit-ul de la Vilnius are va aprecia
realiz rile statelor partenere.
În final s-a conclizionat c eficien a cooper rii dintre Republica Moldova i
Uniunea European depinde de progresul reformelor democratice din Republica
Moldova.
Este preconizat editarea materialelor conferin ei.
Materialul este prezentat de Rodica SVETLICINÎI, doctor în
istorice, conferen iar
1 octombrie 2013
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