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Cercetătorii fenomenului consideră util să distingă efectele globalizării în fiecare din mediile 
economice, politice şi culturale. Redus la conceptele economice, se poate spune că globalizarea 
contrastează cu naŃionalismul economic şi cu protecŃionismul. Din acest punct de vedere, 
globalizarea este înrudită cu economia de piaŃă liberă şi neo-liberalismul; împarte o parte din 
caracteristici cu internaŃionalizarea şi este deseori interschimbabilă, chiar dacă unii preferă să 
folosească termenul de globalizare pentru lărgirea găurilor din graniŃele naŃionale sau statale. 
Formarea satului global presupune, astfel, o mai mare apropiere între diferite părŃi ale lumii, odată cu 
creşterea posibilităŃilor de schimburi personale, înŃelegere mutuală şi prietenie între cetăŃeni 
„internaŃionali”, şi crearea civilizaŃiei globale. 

Cuvinte cheie: globalizare; naŃionalism economic; protecŃionism; satul global; civilizaŃie 
globală. 

 
Scholars in this field consider it useful to distinguish between the effects of globalization 

taking into consideration each of the milieus of impact: economic, politic and cultural. Reduced to an 
economic meaning of the concept, globalization can be considered to come into contradiction with 
economic nationalism and protectionalism. From this perspective, globalization is related with the free 
market economy and neoliberalism; it has some common characteristics with internationalization and 
it is often interchangeable, even if some preffer to use the term of globalization to widen the gaps 
between national borders. The rise of the global village implies therefore a stronger interaction 
between the different parts of the world, as the opportunity of personal exchanges increases, as well 
as mutual understanding and frienship among „international” citizens simultaneously with the creation 
of the global civilisation. 
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civilisation. 
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lobalizarea este o noŃiune care pune probleme încă din momentul încercării 
de definire a ei. Oamenii de ştiinŃă şi opinia publică nu au căzut încă de acord 
asupra unei singure definiŃii a conceptului. Astfel, în opinia lui  Elmar Altvater, 

globalizarea este „procesul de surmontare al graniŃelor apărute de-a lungul istoriei. Ea 
devine astfel sinonimă cu eroziunea (dar nu şi cu dispariŃia) suveranităŃii statelor naŃionale şi 
se înfăŃişează ca o «detaşare» a economiei de piaŃă faŃă de normele morale şi legăturile 
instituŃionalizate dintre societăŃi”. Mai lapidari, Dirk Messner şi Franz Nuscheler consideră 
că fenomenul constituie „cea mai mare schimbare economică şi socială de la RevoluŃia 
Industrială încoace”, în timp ce Ulrich Menzel defineşte globalizarea ca „o intensificare 
cantitativă şi calitativă a tranzacŃiilor ce depăşesc limitarea impusă de graniŃe, concomitentă 
cu expansiunea spaŃială a acestora”. 

De cele mai multe ori, globalizarea este termenul întrebuinŃat pentru a descrie un 
proces multicauzal care are drept rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a 
globului au repercusiuni din ce în ce mai ample asupra societăŃilor şi problemelor din alte 
părŃi ale globului. Unul dintre principalele motive pentru care nu există o definiŃie a 
globalizării într-o formă universal acceptată, şi probabil nici definitivă rezidă în faptul că 
globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamică variabilă atingând 
domenii diverse ale unei societăŃi1. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie sau 
toate la un loc. 

Globalizarea este, aşadar, un sistem sau un fenomen complex, uneori ambivalent, 
chiar contradictoriu, care a fost privit şi analizat în mod diferit de către cei ce şi-au asumat 
acest risc. Dincolo de aceste analize, oamenii trebuie să fie însă conştienŃi că globalizarea 
rămâne un fapt real, viu, cu care trebuie să ne confruntăm, independent de voinŃa sau 
opŃiunea noastră. 

Ca o consecinŃă a faptului că lumea are, în acelaşi timp, înŃelesuri economice şi 
politice, grupuri diferite prezintă istorii diferite ale globalizării. Fenomenele complexe nu pot 
fi explicate decât dacă avem în vedere mai multe cauze. Acesta este singurul punct în care 
toată lumea este de acord în ceea ce priveşte globalizarea. Restul faptelor rămân în 
continuare contestate. În funcŃie de ce accepŃiune a globalizării este luată ca punct de 
plecare, apar în prim-plan alte cauze şi forŃe motrice. 

În prezent, există un aer de scepticism faŃă de procesele economice globale şi 
optimism faŃă de posibilităŃile de control ale economiei internaŃionale şi faŃă de viabilitatea 
strategiilor politice naŃionale. Un efect deosebit de important al conceptului de globalizare a 
fost paralizarea strategiilor naŃionale de reformă radicală, fiind privite ca imposibil de realizat 
din punct de vedere raŃional şi al evoluŃiilor pieŃelor internaŃionale. 

Fără îndoială, inovaŃiile de ordin tehnic – şi mai ales cele din domeniul informaticii şi 
al comunicaŃiilor – au jucat şi mai joacă încă un rol central în „marşul” globalizării. Internetul 

                                                 
1 Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J., Transformări globale, Bucureşti, Editura Polirom, 2004, p. 25. 
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este, din multe puncte de vedere, emblema globalizării. Globalizarea pieŃelor financiare, 
transferul unor sume inimaginabile în câteva secunde în jurul globului nu ar fi posibile fără 
această tehnologie, nici organizarea producŃiei integrate la nivel transnaŃional. 

Avântul incredibil pe care l-a cunoscut comerŃul, un alt element definitoriu al 
globalizării economice, se datorează, nu în ultimul rând, scăderii rapide a cheltuielilor de 
transport, mărfurile putând fi astfel transportate mult mai rapid. Acest lucru poate fi observat 
îndeosebi în sectorul serviciilor. De exemplu, produsele de tip software sau bazele de date 
pot fi transmise în câteva secunde dintr-un capăt al lumii în celălalt. 

Un rol deosebit de important – în special la nivel de conştiinŃă – l-au jucat şi 
problemele globale. Dovadă pentru acest lucru nu sunt numai magazinele tip „One World” 
din statele industrializate şi ultra-dezvoltate. Problemele globale au nevoie însă şi de o 
internaŃionalizare a politicii, stimulând dezvoltarea unei conştiinŃe globale. OrganizaŃii 
precum Greenpeace sau Amnesty International, care se dedică unor teme globale precum 
mediul ambiant sau drepturile omului sunt „Global Players”. Se pot întrezări astfel în mod 
clar începuturile unei noi societăŃi globale. 

Patru aspecte se referă la globalizarea economică, ce indică patru tipuri de fluxuri 
peste graniŃe, şi anume fluxuri de bunuri/servicii, de exemplu liber schimb, fluxuri de 
persoane (migraŃia), de capital şi de tehnologie. O consecinŃă a globalizării economice este 
îmbunătăŃirea relaŃiilor dintre dezvoltatorii aceleiaşi industrii din diferite părŃi ale lumii 
(globalizarea unei industrii)2, dar şi o erodare a suveranităŃii naŃionale asupra sferei 
economice. FMI-ul defineşte globalizarea ca şi „creşterea în interdependenŃa economică a 
Ńărilor din întreaga lume prin creşterea volumului şi a varietăŃii tranzacŃiilor de bunuri şi 
servicii peste graniŃe, fluxul de capital internaŃional mult mai liber şi mai rapid, dar şi o 
difuziune mai largă a tehnologiei”, în timp ce Banca Mondială defineşte globalizarea ca 
„libertatea şi capacitatea indivizilor şi a firmelor de a iniŃia tranzacŃii economice voluntare cu 
rezidenŃi ai altor Ńări”. 

În domeniul managementului, globalizarea constituie un termen de marketing sau de 
strategie care se referă la apariŃia unor pieŃe internaŃionale pentru bunuri de consum 
caracterizate de nevoi şi gusturi similare ale clienŃilor, reuşind astfel, de exemplu, să vândă 
aceleaşi maşini sau săpunuri sau produse alimentare prin campanii de publicitate similare, 
unor persoane ce aparŃin unor culturi diferite. Această uzanŃă contrastează cu 
internaŃionalizarea, care descrie activităŃile companiilor multinaŃionale ori în instrumente 
financiare, mărfuri, ori în produse care sunt exclusiv destinate pieŃelor locale. 

În domeniul software, globalizarea este termenul tehnic ce combină procesele de 
internaŃionalizare şi localizare. Efectele negative asupra companiilor multinaŃionale axate pe 
profit – folosirea unor metode legale şi financiare sofisticate de a atinge limitele legilor şi 
standardelor locale pentru a controla balanŃa dintre muncă si servicii ale unor regiuni inegal 

                                                 
2 www.biblioteca.ase.ro/downres 
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dezvoltate şi a le întoarce împotriva lor. Răspândirea capitalismului din Ńările dezvoltate 
către Ńările în curs de dezvoltare. 

Interesele unei anumite firme sau unui anumit stat într-o zonă oarecare de pe Terra 
sunt consecinŃe ale globalizării, un fenomen perceput, nu de toata lumea, ca unul fără 
consecinŃe negative. În spatele liberei circulaŃii a capitalului, a mărfurilor şi a marilor 
investitori apăruŃi peste noapte ca salvatori ai unor economii naŃionale şi, astfel, a forŃei de 
munca calificată, însă şomeră în respectivele Ńări (toate acestea fiind considerate „un mijloc 
de pacificare a statelor”) se află, de fapt, războiul economic condus de firme şi Ńări aflate în 
căutarea supremaŃiei. 

 Latura economica şi-a adus contribuŃia în mai toate conflictele existente de-a lungul 
istoriei omenirii, ea având în prezent un mare aport în dorinŃa marilor puteri economice ale 
lumii de a prezenta globalizarea ca pe un fenomen din care lumea va avea de cules doar 
beneficii. Astfel, e greu, chiar imposibil de a analiza globalizarea ca pe ceva care nu are 
legătură cu latura economică, când, de fapt, tocmai aceasta componentă a globalizării este 
locomotiva ce „plimbă” globalizarea prin toate colŃurile lumii.  Marile interese ale lumii au 
adus, inevitabil, urmări nefaste pentru unele Ńări şi regiuni astfel că globalizarea nu este aşa 
cum unii (interesaŃi ca ea să ia o şi mai mare amploare) încearcă să ne-o prezinte. 
Globalizarea a născut un război economic în adevăratul sens al cuvântului, el fiind tratat cu 
destulă superficialitate chiar şi de mass-media. 

Întâlnim tot timpul în mass-media scrisă titluri bombastice de genul „războiul 
textilelor”, „războiul pantofilor” sau „războiul energetic”, însă ele au mai mult intenŃia de a 
atrage atenŃia cititorului spre acel articol şi, implicit, spre ziarul respectiv decât pentru a-l 
explica. Termenul de război implică o acŃiune violentă soldată cu pierderi de vieŃi omeneşti 
cât şi materiale, aceasta putând fi o explicaŃie a faptului că mass-media se fereşte a utiliza 
acest cuvânt3. 

Globalizarea, prin rivalităŃile pe care le induce în rândul actorilor internaŃionali, duce 
la conflicte economice care, în anumite condiŃii, pot pune în pericol siguranŃa naŃională. 
Tocmai de aceea, Christian Harbulot, un specialist al războiului economic, avertiza: „este 
urgent să stabilim distincŃii foarte clare între interesul naŃional şi interesul supranaŃional, 
între obiectivele competitive ale firmelor şi acelea ale economiilor naŃionale”4. Ceea ce 
globalizarea şi interesele geo-politice creează astăzi, nu este un război uşor de definit. Mai 
curând este vorba de o complexă folosire de arme economice la diferite nivele în care 
politicul se implica sau nu, acŃionează din umbră, sau relativ deschis. După cum remarcă 
Christian Harbulot, „contrar războiului tradiŃional, loviturile date în războiul economic sunt 
deseori invizibile şi decisive”. Din motive diplomatice, sau care Ńin de secretul operaŃiunilor, 
asemenea „lovituri” sunt rareori raportate, astfel încât se poate crede că ele nu ar exista. 
Charles-Albert Michalet scria în „Ce este globalizarea?”: „După cum în spatele statului 
                                                 
3 http://www.globalizarea.com/globalizare-articole-sb8.htm 
4 Harboulot, Cristian, La Machine de guerre économique, Paris,  Editions Economica, 1992, p. 128. 
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există oameni, grupuri, organizaŃii, interese, adică într-un cuvânt putere, în spatele pieŃelor, 
este probabil că există de asemenea operatori, factori de decizie privaŃi sau publici, 
interese, putere”. 

La fel de probabil însă este că aceşti operatori din spatele statului şi al pieŃelor să 
conlucreze pentru a-şi atinge interesele prin alianŃe, înŃelegeri temporare sau pe termen 
lung, în detrimentul altor state sau entităŃi economice. Un exemplu de astfel de alianŃe aste 
reprezentat pe de o parte de Ńările din Europa şi pe de altă parte de alianŃa S.U.A cu 
Japonia, astfel: guvernele europene au investit în Airbus, din 1992, aproape 3,7 miliarde de 
dolari, pe care firma îi returnează cu dobânda pe măsură ce avioanele produse de ea se 
vând. O asemenea „afacere” este însă denunŃată de SUA, al cărei Boeing este principalul 
competitor al lui Airbus. Dar cum Boeing este beneficiarul unor costisitoare contracte 
militare din partea guvernului american, conflictul dintre cei doi giganŃi ai aeronauticii este în 
mare parte şi conflictul dintre UE şi SUA. Mai mult, faptul că firmele japoneze vor contribui 
cu 35% la producerea superavionului Boeing Dreamliner 787, a introdus în ecuaŃie Japonia, 
acuzată de UE că „finanŃează” nu tocmai onest firma americană5. 

Ar fi greşit să se înŃeleagă că interesele dintre state şi firme au fost totdeauna 
convergente. Globalizarea introduce bruiaje şi disonanŃe care transcend graniŃele. 
Omenirea are de parcurs un drum lung până la acel perfect „joc” mondial numit globalizare 
în care toŃi participanŃii vor fi câştigători. Astăzi, globalizarea, prin interdependenŃele create 
între Ńări şi economii, defavorizează acŃiunile violente dar nu le elimină. Formele de conflict se pot 
disimula sub intervenŃii paşnice: bariere netarifare la importuri, subvenŃii mascate acordate 
firmelor şi sectoarelor „strategice”, patriotisme economice. 

Integrarea europeană, ca fenomen complex, de durată şi multidimensional, trebuie 
să facă faŃă unor provocări diverse, ca natură, intensitate, frecvenŃă şi amplitudine, din 
partea mediului regional şi global în care există şi se derulează. Pe de altă parte, la rândul 
său, integrarea europeană generează o serie de provocări la adresa statelor membre şi a 
Ńărilor candidate la aderare. Aceste provocări, potrivit naturii lor, pot fi: sociale, economice, 
politice, culturale, informaŃionale, militare şi psihosociale. 

 Provocările economice se referă la eliminarea decalajelor de ritm, calitate, nivel etc. 
ale activităŃii de producŃie şi ale serviciilor între statele membre, precum şi între UE şi ceilalŃi 
actori economici regionali/globali. Se pare că soluŃia optimă la acest tip de provocări 
înseamnă, practic, înfăptuirea celor trei obiective principale de la Lisabona, adică: o 
integrare economică mai mare, o mai bună coordonare a pieŃei muncii şi a sistemelor de 
pensie şi o restructurare a cheltuielilor publice. 

Unul din principalele obiective ale statului modern îl constituie bunăstarea, ce 
presupune existenŃa  unei economii competitive şi al unui nivel de trai ridicat al populaŃiei. 

                                                 
5 http://www.globalizarea.com/globalizare-articole-sb8.htm 
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Dezvoltarea economică contribuie la asigurarea coerenŃei politice interne şi la creşterea 
capacităŃii de acŃiune pe plan extern a statelor. 

În cadrul integrării economice interstatale (cazul UE) se realizează o îmbinare 
armonioasă a interdepedenŃelor, specializărilor şi colaborărilor a fiecărei economii naŃionale. 
Integrarea se bazează pe o relaŃie de compabilitate şi complementaritate a economiilor 
statelor membre. 

La nivelul economiei naŃionale, integrarea economică presupune dimensionarea 
corespunzătoare a sectoarelor de activitate, măsuri de specializare şi cooperare, în scopul 
creşterii eficienŃei funcŃionării economiei în ansamblu6. 

În contextual actual al integrării, interesul naŃional reprezintă un sistem valorico-
normativ ce are rolul de modelare dar şi de model, de exprimare şi promovare a cerinŃelor 
funcŃionale ale naŃiunii, ce selectează percepŃiile, influenŃează şi canalizează atitudinile şi 
modalităŃile de participare la viaŃa internă şi internaŃională exercitând funcŃia de control în 
sistemul interacŃiunilor politice. 

Interesul naŃional reprezintă „un sistem valoric normativ având rol de modelare şi de 
model, ce exprimă şi promovează cerinŃele fundamentale ale naŃiunii, filtrează percepŃiile, 
determină atitudinile şi influenŃează modalităŃile de participare la viaŃa internă şi 
internaŃională, acŃionând ca funcŃie de control faŃă de sistemul interacŃiunilor politice”. 

În aceeaşi viziune, se detaşează patru interese fundamentale, legate de: apărarea 
cetăŃenilor, teritoriului; libera alegere a conducerii politice; prosperitatea economică şi ordinea 
mondială. 

Analiştii americani au identificat, la rândul lor, următoarele niveluri ale intereselor 
naŃionale: 

- interesele vitale – acele situaŃii evenimente sau tendinŃe internaŃionale care 
se consideră a ameninŃa supravieŃuirea sau securitatea naŃiunii, pe care este pregătită să le 
înfrunte prin măsuri forte, inclusiv prin utilizarea forŃei armate; 

- interesele majore  – aceea situaŃie internaŃională care ameninŃă interesele de 
bază ale unei naŃiuni, dar care oferă perspective ca elementul ce reprezintă ameninŃarea să 
poată fi eliminat sau diminuat printr-o soluŃie de compromis; 

- interesele periferice – acele probleme care un implică o ameninŃare la adresa 
apărării naŃionale a unei naŃiuni ca întreg sau nu afectează în mod serios stabilitatea 
comunităŃii naŃionale. 

În consecinŃă, acest sistem valorico-normativ a fost una din  principalele pârghii ale 
statului român folosite în acŃiunile sale,  care au  convers către integrarea României în UE, 
respectând concordanŃa dintre opŃiunea politică de integrare ridicată la rang de interes 
naŃional şi exigenŃele interdependenŃelor internaŃionale. Astfel, apare realismul relativ al 

                                                 
6 Toma, Gheorghe şi colectiv, De la securitatea individuală la securitatea colectivă, Editura Bioterra, Bucureşti, 2005,                 
p. 283. 
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interesului naŃional care provine din interferenŃa dintre personalitatea emitentului interesului 
naŃional şi conştiinŃa apartenenŃei la „noua ordine mondială". 

Dacă puterea economică tinde a avea în ecuaŃia securităŃii naŃionale cel puŃin 
aceeaşi valoare cu puterea militară, aceasta înseamnă că statele ar trebui să confere şi 
economiei valoarea ei reală de securitate. 

Politica economică a UE a trasat structurii şi obiectivelor acesteia o coloratură 
unitară, cu ramificaŃii asupra rolului jucat în plan internaŃional7: o Europă cu o monedă unică 
şi cu o economie mult mai coezivă şi mai coerentă (cu politici şi instrumente solide de 
politici macroeconomice) are o voce mult mai puternică în sistemul internaŃional. Putem 
aprecia că, în prezent, Uniunea Europeană poate fi privită ca un actor determinant al 
climatului internaŃional economic actual. 

Europa comunitară a fost fondată pentru a consolida securitatea economică şi 
politică a fiecărei naŃiuni europene, în acest  fiind  ilustrativă  intenŃia ştergerii rivalităŃii 
franco-germane prin punere în comun a unor ramuri economice strategice. Un scop politic a 
fost slujit cu un mijloc economic şi toate acestea la nivel înalt, acolo unde se discută despre 
securitatea naŃională şi interesul naŃional. 

În Strategia de Securitate NaŃională a României se precizează că „O economie 
puternică, performantă şi competitivă, macro-stabilă, dinamică sub raportul ritmului de 
creştere şi adaptabilă funcŃional, reprezintă un pilon important al securităŃii, asigurând 
condiŃii pentru securitatea economică şi socială, interesul majorităŃii populaŃiei pentru 
susŃinerea instituŃiilor democratice şi baza necesară pentru promovarea iniŃiativelor vizând 
prosperitatea şi securitatea naŃiunii”. 

Securitatea economică este o componentă şi mai mult decât o simplă componentă a 
securităŃii naŃionale. Pe plan extern, un stat îşi manifestă intenŃia de a se integra într-un 
spaŃiu economic multidimensional în funcŃie şi de gradul în care securitatea sa economică 
este asigurată. Este vorba, desigur, de tendinŃe normale, conform voinŃei naŃionale 
exprimate democratic şi nu de procese forŃate, impuse cel mai des din exterior.  

Se considera că, în sens larg, securitatea economică a unei Ńări este dată de stocul 
de resurse şi de nivelul de dezvoltare. Am putea spune că aceasta este de fapt o percepŃie 
restrânsă. Securitatea economică nu poate fi privită doar în mod static,  ea trebuie 
percepută în strânsă legătură cu securitatea naŃională şi cu interesul naŃional iar în ecuaŃie 
intră şi politica economica promovată, interese pe termen mediu si lung, gradul de 
participare la circuitul economic internaŃional. CorelaŃia dintre securitatea economică şi 
gradul de integrare economică este dat de vulnerabilitatea unei economii, văzuta ca raport 
între avantajele şi dezavantajele economiei naŃionale în raport cu mediul economic 
internaŃional, cu mediul social şi politic intern. 

                                                 
7 Puşcaş, Vasile, Identitatea internaŃională a Uniunii Europene, www.mie.ro/_documente/info_integrare/ 
identitate_internationala.html 
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În sens restrâns, vulnerabilitatea se referă la dimensiunile sale economice, la 
incapacitatea de a face faŃă şocurilor interne şi externe. În sens larg, vulnerabilitatea 
marchează incapacitatea statului de a asigura un nivel de viaŃă corespunzător cetăŃenilor şi 
demonstrează existenŃa unor importante conflicte interne, o fragmentare şi o tendinŃă 
centrifugală a forŃei sale, care pot fi văzute ca reale ameninŃări la adresa securităŃii 
naŃionale.  

 Altfel spus, vulnerabilitatea se referă la capacitatea economiei naŃionale de a realiza 
obiectivele naŃionale (interesul naŃional). Procesul de integrare la Uniunea Europeană va 
trebui să acŃioneze asupra economiei naŃionale, prin apropierea structurală a acesteia de 
economiile statelor membre.  

În Strategia de securitate naŃională a României se subliniază că „principalele aspecte 
de securitate ale României sunt  cele de natură economică”, menŃionându-se aici: „menŃinerea 
problemelor economice, financiare şi sociale generate de tranziŃia prelungită şi de întârzierea 
finalizării reformelor structurale; nivelul crescut de corupŃie şi managementul defectuos al 
resurselor publice care pot duce la adâncirea inegalităŃilor sociale şi la proliferarea economiei 
subterane; răspunsul ineficient al instituŃiilor statului la probleme precum criminalitatea 
economică şi tulburarea ordinii publice şi siguranŃei cetăŃenilor, ceea ce poate genera 
scăderea coeziunii şi solidarităŃii sociale şi a standardelor de viaŃă a cetăŃenilor; menŃinerea 
unor surse potenŃiale de conflict care pot duce la încetinirea sau stoparea proceselor şi 
activităŃilor economice curente, ca şi starea de spirit a populaŃiei.” 

Fără a fi explicit menŃionate în Strategie,  la aceste riscuri de natură economică pot fi 
adăugate8: pierderea controlului statului asupra unor sectoare, domenii sau obiective 
economice strategice, precum şi pierderea unor importante pieŃe interne  externe de 
desfacere pentru produsele şi serviciile româneşti; economia subterană susŃinută de 
structurile de crimă organizată; spionajul economic în dauna României; coruptibilitatea unor 
persoane, care prin statutul şi funcŃia deŃinută în societate pot avea o influenŃă negativă în 
gestionarea resurselor naŃionale; blocarea sau perturbarea a infrastructurii esenŃiale pentru 
economia naŃională (sistemul energetic, de transport, telecomunicaŃii etc.); falimentarea 
unor sectoare economice strategice etc. 

DificultăŃile tranziŃiei economice prelungite, scăderea calităŃii vieŃii, inegalităŃile sociale, 
creşterea numărului celor care trăiesc sub pragul sărăciei, toate acestea pot produce 
intoleranŃă, afectează solidaritatea socială, favorizează populismul, pot alimenta manifestările 
radicale şi extremiste, având efecte dintre cele mai grave asupra instituŃiilor şi mecanismelor 
de funcŃionare a statului.  

                                                 
8 Aprodu Adina Simona, Factori de risc la adresa securităŃii României. Măsuri de contracarare a acestora în 
primul deceniu al secolului XXI, în Riscurile insecurităŃii, coord. Troncotă Cristian, Editura Tritonic, Bucureşti, 
2005, p. 165. 
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Societatea româneasca este încă marcată de consecinŃele managementului 
defectuos al procesului tranziŃiei economice şi sociale, care a condus la diminuarea 
autorităŃii şi eficienŃei instituŃiilor statului şi a afectat coeziunea civică şi echilibrul social.  

Rezultatele, încă insuficient de concludente, în derularea reformei au determinat 
diminuarea în timp a resurselor alocate pentru modernizarea societăŃii şi reducerea 
potenŃialului de aşteptare al cetăŃeanului confruntat cu un proces de pauperizare accelerata.  

S-a înregistrat degradarea nivelului de viată al majorităŃii populaŃiei, inclusiv în ceea 
ce priveşte starea de sănătate, educaŃia şi calitatea mediului. Serviciile publice sunt 
birocratizate, infrastructura teritorială insuficient dezvoltată, restructurarea şi modernizarea 
industriei se desfăşoară cu mari dificultăŃi, agricultura a cunoscut un regres dramatic, 
privatizarea şi reaşezarea drepturilor de proprietate cunosc multe inerŃii, asistenŃa sanitară 
este precară, reŃeaua de transport şi comunicaŃii nedezvoltată. În acelaşi timp adaptarea 
lenta a sistemului ordinii publice şi siguranŃei naŃionale la noile forme ale criminalităŃii din ce 
în ce mai agresive, precum şi unele deficienŃe în administrarea justiŃiei au generat scăderea 
inacceptabilă a nivelului de siguranŃă a cetăŃeanului.  

Pe baza experienŃei acumulate sunt necesare identificarea şi lichidarea blocajelor şi 
adoptarea neîntârziată a soluŃiilor care permit o relansare reala. Este nevoie de o abordare 
coerentă, care să reunească energiile societăŃii, să canalizeze resursele acesteia în direcŃia 
construirii unei economii performante, capabilă să elimine starea de incertitudine şi 
insecuritate la nivel social. Relansarea economică trebuie consolidată prin crearea unui 
mediu de afaceri atractiv şi stabil şi prin racordarea adecvată la marile fluxuri economico-
financiare, tehnologice şi comerciale.  

Accelerarea creşterii economice vizează în primul rând asigurarea prosperităŃii 
cetăŃenilor şi sprijinirea procesului democratic intern. Creşterea încrederii cetăŃenilor în 
instituŃiile statului este posibilă numai în condiŃiile promovării consecvente a principiilor 
statului de drept, a drepturilor fundamentale ale cetăŃeanului.  

DificultăŃile întâmpinate de România sunt şi probleme din unele zone ale Europei, ce 
fac obiectul unor mai largi preocupări internaŃionale. MenŃinerea unui climat de instabilitate 
în plan subregional, cu impact negativ asupra mediului economic, a accentuat incapacitatea 
României de a angaja decizii în măsură să o apropie de sistemul economico-financiar 
caracteristic lumii democratice occidentale. În eforturile de promovare a reformei economice 
s-au concretizat destul de greu şi aleatoriu formule de încadrare şi racordare la structurile 
economice şi financiare din sistemul economic occidental. Crizele si violenŃele care s-au 
manifestat în vecinătate au dus la pierderea unor legături economice tradiŃionale, au 
provocat României pierderi financiare grele, au împiedicat elaborarea şi promovarea unor 
strategii de dezvoltare pe termen lung, au constituit o stavilă în încurajarea investitorilor 
străini, în general i-au accentuat dificultăŃile.  

Îndeplinirea obligaŃiilor asumate de România în procesul de integrare în structurile 
europene şi euroatlantice constituie o etapa decisivă pentru modernizarea societăŃii 
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româneşti şi consolidarea tendinŃelor de creştere economică. Pe termen lung acestea vor 
aduce prosperitate şi vor spori credibilitatea României în eforturile de consolidare a 
securităŃii europene. Prin urmare, nu teama de ameninŃări, ci dorinŃa de a asigura 
stabilitatea şi de a construi un viitor mai bun, de a şi întări vocaŃia de pilon al stabilităŃii în 
zona şi de apărător al valorilor democraŃiei şi păcii motivează opŃiunea României pentru 
integrare europeană şi euroatlantică. 

 Securitatea economică este la fel de importantă ca şi securitatea naŃională. Provocările 
sunt mai mult decât schimbări ale pieŃelor mondiale şi creşteri economice. Securitatea 
economică înseamnă atât competiŃie, cât şi cooperare. CompetiŃia trebuie să fie opusă războiului 
economic. 

O economie naŃională care are un trend ascendent poate furniza condiŃiile favorabile 
pentru implementarea strategiei de securitate. Stabilitatea democraŃiei în România şi nevoia 
de securitate se bazează pe o economie solidă şi pe fundamentul civil, care, pe de o parte, 
furnizează resursele unei politici de securitate eficiente, şi, pe de altă parte, creşte 
recunoaşterea Ńării prin lărgirea stabilităŃii şi identităŃii naŃionale.  

Instrumentele pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt creşterea competitivităŃii 
economiei, încercarea obŃinerii unei stabilităŃi financiare şi de preŃuri, precum şi 
descoperirea forŃelor de coeziune ale economiei şi societăŃii. 

Pentru a face faŃă concurenŃei din cadrul Uniunii Europene şi pentru a avea produse 
competitive, se impune diversificarea economiei prin orientarea spre bunuri şi servicii cu 
valoare adăugată, prin creşterea importanŃei industriilor de perspectivă, valorificând astfel 
avantajul industriei dezvoltate. Vor trebui promovate politici de dezvoltare bazate pe 
inovaŃie, vor fi create şi dezvoltate sisteme de inovaŃii. 

În prezent, Uniunea Europeană (UE) parcurge o etapă de redefinire a identităŃii şi a 
coeziunii sale interne, în contextul necesităŃii de a se afirma ca actor competitiv şi dinamic 
într-o lume în continuă globalizare, dar şi pe fundalul „digerării” celui de-al cincilea val al 
extinderii, început în 2004 cu zece state şi finalizat prin aderarea României şi a Bulgariei la 
1 ianuarie 2007.   

Uniunea se află, de asemenea, într-un proces de reconectare cu proprii cetăŃeni şi 
de recâştigare a susŃinerii acestora pentru proiectul politic european pe baze care să 
corespundă preocupărilor lor, la începutul secolului XXI, percepute diferit faŃă de cele de la 
jumătatea secolului trecut. În egală măsură, Uniunea caută răspunsuri credibile şi eficiente 
în vederea întăririi rolului său extern, pe fondul parteneriatului, dar şi al competiŃiei 
strategice cu SUA şi Asia de Est (ceilalŃi poli majori ai etapei).   

Uniunea trebuie să facă faŃă provocării de a se adapta permanent schimbărilor 
generate de o serie de factori, atât interni (adâncirea integrării, în paralel cu extinderea, 
îmbătrânirea şi scăderea populaŃiei, necesitatea adaptării instituŃiilor Uniunii, eficienŃa, 
transparenŃa şi legitimitatea deciziei la nivel comunitar, comunicarea cu proprii cetăŃeni), cât 
şi externi (criza mondială a resurselor naturale şi de materii prime, competiŃia venind din 
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partea celorlalŃi poli de putere, dar nu numai, ameninŃarea teroristă, ameninŃări care Ńin de 
mediul înconjurător, cum ar fi schimbările climatice, dezastrele naturale, pandemii etc.).  

În concluzie, UE este o construcŃie în mişcare într-un context internaŃional 
caracterizat, la rândul său, de o dinamică accentuată. Aceasta face ca profilul României să 
Ńină cont de oportunităŃile existente, în scopul minimizării vulnerabilităŃilor tipice unui stat 
nou membru UE, al promovării unor politici coerente, având ca obiectiv creşterea bunăstării 
cetăŃenilor români.  

 Aderarea la UE constituie oportunitatea şi mijlocul de a spori calitatea vieŃii 
cetăŃenilor săi, alături de toŃi cetăŃenii europeni. Faptul că România este un stat membru UE  
cu un PIB pe cap de locuitor mult sub media europeană accentuează nevoia de folosire 
eficientă a resurselor proprii şi a fondurilor comunitare, de stimulare mai activă a investiŃiilor 
străine şi autohtone.   

România are astfel nevoie de menŃinerea pe o perioadă cât mai lungă a creşterii 
economice rapide, echilibrate şi durabile, de instituŃii puternice şi eficiente, de un sistem 
legislativ coerent şi de un sistem fiscal predictibil.   

România trebuie, de asemenea, să îndeplinească la termen obligaŃiile pe care şi le-a 
asumat prin Tratatul de aderare şi să contribuie la realizarea obiectivelor Europei unite. 
Aceasta include modernizarea infrastructurilor fizice, adaptarea sistemului educaŃional la 
cerinŃele europene, revigorarea cercetării ştiinŃifice şi inovării, cu accent pe aplicabilitate în 
practica economică bazată pe parteneriatul între mediul de afaceri, universităŃi şi institutele 
de cercetare, restructurarea fundamentală a agriculturii şi impulsionarea dezvoltării rurale, 
precum şi consolidarea capacităŃii administrative în vederea implementării acquis-ului 
comunitar. România trebuie să acŃioneze în continuare pentru o dezvoltare durabilă şi 
pentru protecŃia mediului, pentru flexibilizarea pieŃei muncii şi asigurarea condiŃiilor pentru 
dezvoltarea unui climat concurenŃial optim.  Ca stat membru al UE şi în îndeplinirea 
obiectivelor sale, România este obligată să promoveze principiile şi valorile fundamentale 
ale Uniunii: solidaritatea, consensualitatea şi spiritul de compromis.  

Obiectivul strategic al României îl reprezintă convergenŃa cu statele membre ale 
Uniunii Europene, în termeni de bunăstare individuală a cetăŃenilor săi şi a societăŃii în 
general. În termeni macro-economici, convergenŃa cu UE înseamnă asigurarea unui ritm de 
creştere economică mai ridicat decât media comunitară, pentru un interval de timp suficient 
de lung (de ordinul zecilor de ani).  

Modelul general al dezvoltării economice este în continuă schimbare prin 
promovarea sectoarelor economice cu valoare adăugată şi creşterea ponderii sectoarelor 
bazate pe cunoaştere. IntervenŃia statului pentru susŃinerea unor sectoare economice 
necompetitive sau măsurile sociale protecŃioniste nu contribuie la asigurarea durabilităŃii şi 
se dovedesc vulnerabile în faŃa provocărilor globalizării. Dezvoltarea avantajelor competitive 
trebuie să Ńină seama de tendinŃele europene şi de procesul de globalizare în ansamblu. De 
asemenea, vor trebui încurajate şi stimulate sectoarele capabile să valorifice avantajele şi 
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oportunităŃile oferite de PiaŃa Internă. Dezvoltarea corelată a infrastructurilor fizice şi a 
capitalul uman reprezintă abordarea corectă a României în faŃa acestor provocări.   

ExperienŃa statelor membre care au atins deja convergenŃa cu UE arată că succesul 
este garantat dacă rolul statului se axează pe dezvoltarea infrastructurilor care să susŃină 
dezvoltarea sectoarelor economice, în funcŃie de situaŃia PieŃei Interne a UE şi/sau a pieŃei  
globale. Cu alte cuvinte, statul trebuie să creeze, în primul rând, premisele de dezvoltare 
pentru sectoarele economice şi să evite intervenŃie directă dezvoltarea acestora.  Din 
aceasta perspectivă, convergenŃa cu UE poate fi asigurată doar pe termen lung şi necesită 
dezvoltarea celor două mari categorii de infrastructuri, cele fizice şi, respectiv, cele umane.  
Dezvoltarea infrastructurilor fizice (transporturi, mediu, telecomunicaŃii şi energie) are 
avantaje pe termen lung, dar şi avantaje economice pe termen mediu, în sensul că 
investiŃiile majore realizate sunt generatoare de creştere economică şi conduc la 
dezvoltarea de activităŃi economice conexe.  

Pe de alta parte, investiŃia în capitalul uman (prin educaŃie, formare profesională, 
învăŃare continuă, întărirea legăturii cercetare – dezvoltare – inovare, politici eficiente de 
sănătate publică, politici sociale şi ocupaŃionale moderne) asigură durabilitatea creşterii 
economice, având în vedere că o populaŃie educată şi sănătoasă este performantă şi 
adaptabilă la nivelul UE şi la nivel global. 

Aşadar, misiunea românilor în această zona nu este cu mult diferită de cea 
demonstrată de istorie şi încredinŃată de Dumnezeu. Trebuie doar să fim convinşi de 
destinul nostru european, care înseamnă să înlocuim tacticile supravieŃuirii, de fapt, ale 
parvenirii, cu strategii ale vieŃii, ale civilităŃii, ale normalităŃii. Intrarea în  UE este o invitaŃie la 
seriozitate, la activitate durabilă, la consecvenŃă şi la caracter. Închei cu spusele lui Mircea 
Eliade din aceeaşi lucrare despre rolul naŃiunilor discrete, ca românii, destinată vest-
europenilor pentru momentul Păcii, care, sperăm noi, a venit: „Ignorată sau, în cel mai bun 
caz, neînŃeleasă, viaŃa acestor naŃiuni este mult mai intensă. În plus, pe lângă acest 
tragism, istoria lor este transfigurată, s-ar putea spune, de o prezenŃă divină permanentă. 
Aceste popoare nu cunosc liniştea şi bucuria creaŃiei în timp. Atacate în permanenŃă, nu pot 
gândi decât în timp ce se apară. Istoria lor este mai mult decât o serie de lupte pentru 
independenŃă sau onoare: este un război permanent pentru supravieŃuire, care durează 
sute de ani. În fiecare bătălie este riscat totul: dreptul la viaŃă, la religie, la limbă şi cultură. 
Dumnezeu este de partea lor în fiecare moment, deoarece fiecare moment înseamnă riscul 
de a dispărea în totalitate”. 

Mai mult, implementarea cu succes a modelului de dezvoltare este condiŃionată, pe 
de-o parte, de continuarea reformelor în domenii esenŃiale precum justiŃie, administraŃie şi 
afaceri interne şi, pe de altă parte, de comunicarea şi informarea publicului cu privire la 
valorile europene şi beneficiile integrării pentru societatea românească.  
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