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Criza cu toate procesele în derulare şi mai ales prin efectele difuze ori concentrate/focalizate 
pe diferite areale au surprins şi serviciile de informaŃii. Dar degringolada nu a durat mult şi structurile 
de informaŃii au strâns rândurile generând elemente şi aspecte de intelligence. Aşa au apărut noi 
sarcini, obiective şi priorităŃi la nivelul intelligence-ului naŃional, mai mult şi mai eficient corelate 
mediului internaŃional. Acum la aproape doi ani de la evidenŃierea crizei în spaŃiul European şi ca 
urmare a rezultatelor obŃinute se pune tot mai mult problema unui nou tip de intelligence pentru 
comunităŃile de informaŃii cu caracteristici mult mai evidente şi active precum specializarea, lucrul 
integrat şi rezultate cu valoare prospectivă. Drept argumente faŃa de cele afirmate mai sus am adus 
principalele rezultate de intelligence din studiul continuu şi prospectiv al actualei crize, precum 
decriptarea subtilităŃilor crizei, uimitoarea întârziere a ieşirii din criză şi la fel de interesantă analiza 
structurală a dinamicii crizei.  

Cuvinte cheie: Criza internaŃională; analiză strategică; structuri de informaŃii; intelligence; 
decriptarea subtilităŃilor crizei. 

 
Te crisis with all the ongoing processes and especially through the diffuse effects or effects 

concentrated / focused on different areas have also captured the information services. But it did not 
last long and information structures gathered, generating elements and aspects of intelligence. This 
way, new tasks, objectives and priorities appeared at national intelligence level, more and better 
related to the international environment. Nowadays, almost two years away from the crisis highlight in 
Europe and as a consequence of the results obtained, the issue arising is the one of a new type of 
intelligence for the information communities, with much more active and obvious features such as 
specialization, integrated working and prospective value results. As arguments to the statements 
above, I have brought the main intelligence results of the continuous and prospective study of the 
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current crisis, such as the decryption of the crisis' subtleties, the amazing delay of exiting the crisis 
and the interesting structural analysis of the crisis' dynamics. 

Keywords: international crisis; strategic analysis; information services; intelligence; the 
decryption of the crisis' subtleties. 

 
 
SubtilităŃile crizei – identificare, decriptare – intelligence 

n contextul crizei mondiale, a cărei evoluŃie a ajuns la apogeul financiaro-
economico-politico-social, intelligence-ul a fost obligat să se implice, mai mult ca 
oricând. Caracteristica de bază a lucrului a fost perspicacitatea pusă frecvent la 

încercare. Motivele sunt lesne de înŃeles: identificarea şi definirea provocărilor, înŃelegerea 
filozofiei pe care o degajă orice intervenŃie strategică, decriptarea prospectivei în domenii de 
impact, indicarea unor surse credibile etc. 

Aşa s-a ajuns la concluzia, nu chiar atât de nouă, că este vorba de nişte riscuri 
fiscale în principal, care au crescut şi scăpat de sub control, mai ales în cadrul economiilor 
occidentale avansate. 

Întrebările care s-au pus frecvent au fost de competenta intelligence-ului de 
securitate şi s-a formulat astfel: care au fost cauzele? Cum a fost posibil? Acestea si-au 
găsit răspunsul pertinent (chiar daca au generat frecvent incredibilul) în câteva motive 
aparent simple, dar reale şi de netăgăduit, după cum urmează:   

- substratul tendinŃelor fiscale s-a deteriorat încontinuu şi se prezintă în continuare cu 
unele aspecte similare; 

 - pieŃele financiare şi-au întărit concentrarea şi s-au preocupat din ce în ce mai mult 
pe slăbiciunile fiscale arhicunoscute de fapt; 

- progresul în definirea unor strategii de ieşire din ambiguitatea fiscală a fost încet, 
ineficient, iar uneori inoportun. 

Privind posibilitatea, declanşarea şi continuitatea/persistenta crizei, intelligence-ul a 
reuşit prin mijloace şi forme specifice să aducă pentru managementul strategic trei ipoteze: 

- incompetenŃa managerială în domeniile financiar-bancare din motive de maximizare 
imprudentă a profiturilor; 

- premeditare internă şi externă pentru a obliga statele să se supună reformelor de 
modernitate şi integrare; 

- premeditate internaŃională pentru globalizare şi control financiaro-economic în 
cadrul noii ordini mondiale. 

Punctul nostru de vedere este exprimat printr-o combinaŃie de rutina profesională 
(este nevoie de reformă serioasă în domeniu), premeditare (ca premisă pentru ceea ce 
poate urma) şi necesitate (arta strategica a  globalizării financiar-bancare). 

Pe aceste temeiuri s-a concluzionat la nivelul intelligence-ului strategic: în acest 
context confuz şi difuz, pierderea masivă de încredere în solvenŃa fiscală rămâne 
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