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I. Teoria machiavelist\, ca fundament al
politicii externe statale amenin]ate de

globalism

Poate fi privit complexul fenomen al globaliz\rii (con[tientizat la
nivelul opiniei publice mondiale [i al politicii tradi]ionale de stat, dup\
primul r\zboi informa]ional, „r\zboiul din Golf - 1991") ca un parametru
distinct [i relevant în luarea unei decizii de politic\ extern\?

~ntrebarea vizeaz\ flexibilitatea structurilor [i mecanismelor insti-
tu]iilor cu atribu]ii  în acest domeniu dintr-un anumit stat; capacitatea
acestora de a ra]iona prompt la o realitate imediat\, care nu mai co-
respunde logicii R\zboiului Rece; capacitatea de a crea noi structuri [i
mecanisme care s\ r\spund\ provoc\rilor globaliste.

În ultim\ instan]\, este vorba de o problem\ de „ontologie statal\”,
care cerceteaz\ originile, evolu]ia [i func]iile statului pentru a preg\ti
adaptarea [i supravie]uirea sa în zorii unui ev non-statal.

Cât de bine se pot conforma cerin]ele unei logici clasice de politic\
pre-statal\ („principatul” lui Machiavelli, ca entitate central\ a doctrinei
sale), fa]\ de era globalist\ a post-statalit\]ii105, iat\ la ce încerc\m s\
r\spundem în analiza de fa]\.
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A. Influen]a globaliz\rii asupra deciziei de politic\
extern\

Dac\ vom considera globalizarea ca un mediu pseudo-politic, pre-
ponderent comercialo-financiar, ce concureaz\ politicile interstatale [i
însu[i mitul „societ\]ii interna]ionale” (ca un tip de ordine sistemic\ în
care actorii recunoscu]i sunt doar statele), decizia de politic\ extern\ a
unui stat (ca r\spuns tradi]ional al logicii etatice axat pe diferen]a net\
între domeniile „intern [i extern”) se confrunt\ cu o serie de dileme:

Definirea raporturilor dintre ordinea globalist\ [i cea
interstatal\

1. Problema recunoa[terii ca actori politici ([i în consecin]\, de a stabili
rela]ii politice, în perspectiva unei diploma]ii globaliste, cu ace[tia) a
actorilor din „ordinea paralel\”- cea globalist\106 (care se bazeaz\ pe
fenomenul ridicarii noilor actori precum: pia]a global\; institu]iile finan-
ciare interna]ionale; organiza]iile non-guvernamentale; re]elele transna-
]ionale; indivizii - în special lideri statali [i  non-statali cu influen]\ mare
asupra anumitor domenii esen]iale pentru men]inerea [i supravie]uirii
statului”107, cum sunt sectorul militar; industria de armament; corpora]iile
petroliere sau alimentare etc.).

În prezent, datorit\ inevitabilei influen]e pe care „ordinea globalist\” o
exercit\ asupra celei statale (o lupt\ pentru controlul deciziei politice la
nivel global; o concuren]\ acerb\ pentru monopolul sistemului inter-
na]ional; o lupt\ pentru legimitatea politic\, pentru recunoa[tere, pentru
impunerea propriului set de valori [i parametri ca fiind „cei viabili”),
statul este obligat s\-i trateze pe actorii globali[ti ca pe ni[te actori politici.

Aceasta, în ciuda faptului c\ „ordinea globalist\” nu este înc\ definit\
sau, cel pu]in, nu a primit o serie de coordonate valorice constante; spre
exemplu: este vorba de ordine sau de dezordine (simpla distrugere a
ordinii statale, f\r\ încercarea de a construi un substituent sau de crearea
unui alt tip de ordine)? Globalizarea este un proces etapic, ra]ional, pro-
gramat, controlabil sau unul haotic, difuz, necon[tientizat, natural? Re-
prezint\ globalizarea o normalizare a rela]iei dintre entit\]ile statale post-
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moderne, o nou\ metod\ de stabilire a leg\turilor dintre actorii tradi]ionali
sau o invazie a „noilor barbari” (actorii non-statali) asupra „ordinii in-
terna]ionale, interstatale civilizate”? Iat\ o serie de `ntreb\ri la care `nc\
nu se pot da r\spunsuri ancorate `ntr-o realitate stabil\, necontradictorie.

2. În privin]a actorilor globali[ti exist\ de asemenea, necunoscute cu
privire la natura lor real\, la scopul [i obiectivele acestora, la metodele de
opera]ionalizare a unor valori [i interese ce nu concord\ cu ale statelor.

De asemenea, apar alte `ntreb\ri legate de elementele de mai sus:

Sunt capabile statele în sec. XXI s\ poarte dialoguri politice cu actorii
globali[ti, s\ „atrag\” globalizarea din sectorul pragmatic, transna]ional,
al economiei, spre zona politicii?

Este posibil\ o „domesticire a globaliz\rii” de c\tre stat, e posibil un
proces de dezintoxicare, de retragere din „tenebrele infernale” (ca zon\ a
evolu]iilor haotice, necontrolate, asimetrice, ira]ionale, a debu[eelor ra-
]ionalei ordini etatice)? Sau poate c\ globalizarea devine o culme a noii
ra]iuni, a noului tip de a face politic\, o  zon\  epurat\ de statalisme
caduce (globalizarea `n]eleas\ ca nou tip de ordine politic\ în\l]ându-[i
actorii, valorile, metodele, scopurile la un nivel politic, îns\ nu statal,
deta[at\ de logica statal\, de interesele [i necesit\]ile acesteia)?

3. Conform unei a treia dileme – din perspectiva statului –, glo-
balizarea  î[i poate contempla perfec]iunea, refuzând voluntar a-[i atrage
o formul\ politic\ de exprimare (globalizarea  in]eleas\ nu ca haos ne-
controlat, ca distrugere a lumilor statale, îns\ nici ca un nou tip politic de
ordine mondial\; ci pur [i simplu, ca un fenomen post-politic, o dep\[ire
a ra]iunii politice, un triumf  al economicului asupra sferei tradi]ionale
politice)108.

Înlocuirea „actorului politic” cu „actorul economic” (datorit\ cre[-
terii ponderii criteriului economic fa]\ de statutul considerat de globali[tii
radicali drept neviabil din punct de vedere politic al unei entit\]i) pri-
lejuie[te revan[a „diploma]iei globaliste” (axat\ pe promovarea inte-
resului economic al unui actor non-politic; pe noi concep]ii asupra no-
]iunilor de „putere”, „securitate”, „stabilitate”, „violen]\”; pe o birocra]ie
proprie structurilor marilor corpora]ii transna]ionale; pe noi tipuri de
leaderi, de la managerul corpora]iei la conducatorul unui grup anti-glo-
balizare) asupra „diploma]iei politice”.
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Cu alte cuvinte, raporturile de putere nu se mai stabilesc exclusiv între
state109; sintagme precum „dilema securit\]ii”, „balan]a de putere”, se-
curitate colectiv\”, „imperiu universal” încep s\ nu se mai raporteze
exclusiv la actorii politici tradi]ionali (statele) întrucât adev\rata putere
se globalizeaz\, devine difuz\, non-politic\.

Este aceast\ putere de tip nou, una legitim\? Dac\ accept\m varianta
apari]iei globaliz\rii ca un proces controlat de stat [i ca o metod\ fun-
c]ionabil\ de adaptare a acestora la realit\]ile noi (revolu]ia tehnologic\),
legitimitatea puterii globaliste este dat\ de voin]a statelor de a evolua, de
a se perfec]iona într-un anumit mediu nou, de a c\uta s\-l st\pâneasc\
dup\ metode noi. ~n acest caz îns\, globalizarea ar fi un proces mo-
nopolist, controlat de stat iar actorul globalist - o simpl\ entitate su-
bordonat\ statului, f\r\ nici un statut propriu, f\r\ drepturi [i obliga]ii
interna]ionale, f\r\ o existen]\ juridic\ recunoscut\ ca fiind egal\ cu a
statului – în cel mai bun caz fiind derivat\ din voin]a statului, subsidiar\,
precum organiza]iile interna]ionale110.

În situa]ia în care globalizarea este un fenomen nou [i care are o
identitate imposibil de controlat de c\tre stat, devine clar\ confruntarea
dintre cele dou\ legitimit\]i (cea a statului suveran [i cea a „pie]ii trans-
na]ionale”), ipotez\ în care statutul propriu, economic, al actorului glo-
balist ar avea o oarecare relevan]\ (ar fi recunoscut ca atare) în societatea
interstatal\ prin simplu fapt al existen]ei sale ca un „concurent al statului”.

Dac\ la nivelul realit\]ii se constat\ o preeminen]\ a influen]ei (e-
conomice) asupra politicii,  globalizarea, prin natura sa  non-statal\ de-
termin\ schimb\ri la nivelul tipurilor de amenin]\ri (de la cele externe
statului [i vizibile, la cele interne [i mai greu de prev\zut) c=t [i la nivelul
riscurilor la adresa statului (de la pericolul perturb\rii echilibrului central
dintre supraputerile R\zboiului Rece [i pericolul escalad\rii necontrolate
a conflictulor locale, la cre[terea riscului prolifer\rii armelor nucleare
dup\ ’89 [i la cronicizarea conflictelor locale).

Extras din volumul @ Antonescu, M. V (2011). Doctrina
neo-machiavelista in contextul provocarilor globaliste .

Iasi, Romania: Lumen.



95

Importan]a factorilor globali[ti în procesul decizional al
politicii externe

Globalizarea,  sub aspectul securit\]ii statale, oblig\ statele s\ renun]e
la armatele de mas\ (n\scute din modelul Revolu]iei) care angrenau în
r\zboaiele totale de tip industrial ansamblul societ\]ii lor,  [i s\ trimit\
trupe de speciali[ti în domeniul militar sub ordinele unei organiza]ii
interna]ionale, în diferite col]uri ale lumii, pentru gestionarea unor con-
flicte care nu le amenin]\ direct [i iminent111.

Datorit\ factorului „globalizare”, statul trebuie s\ ]in\ seama, în luarea
unei decizii de politic\ extern\ de:

– câ[tigarea încrederii societ\]ii civile „globale” (este interesant de
analizat impactul mediatic al deciziei de politic\ extern\ asupra
unor sectoare de popula]ie, asupra liderilor marilor corpora]ii cu
interese în statul respective, asupra ONG-urilor); aceasta condi]ie
este pus\ în special în cazul unui stat mare [i puternic dar [i a unui
stat mic care ac]ioneaz\ într-o problem\ global\.

– de inciden]a interesului economic (ca interes globalist) asupra
interesului tradi]ional (prezervare a suveranit\]ii, integrit\]ii te-
ritoriale), deoarece în epoca globalist\ se consider\ c\ prosperitatea
aduce stabilitate [i securitate iar s\r\cia genereaz\ conflicte (a se
vedea cazul tipic al auto-limit\rii suveranit\]ii statelor  membre UE
în cadrul implement\rii pie]ei unice pentru a se adapta presiunilor
globaliz\rii).

– de tipul de ierarhizare între securit\]ile multiple determinate de
globalizare (securitate ecologic\, alimentar\, militar\, cultural\ etc.)

– de raporturile cu actorii statali dar [i cu actorii globali[ti
– de locul pe care îl ocup\ în sistemul globalist (economic, cultural,

tehnologic), pentru c\ în func]ie de pozi]ia sa  (central\, semi-
periferic\, periferic\) s\-[i determine leg\turile cu actorii învecina]i
[i cu mediul decident.

– de plasarea sa geo-economic\ (posesia unor resurse naturale proprii
– petrol, gaze naturale) pe harta principalelor drumuri comerciale [i

mondiale.
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– de a de]ine pe teritoriul s\u metropole (culturale, informa]ionale,
birocratice, financiare) cu rol  de decident în arhitectura ra]ional\ a
globaliz\rii

– de capacitatea informa]ional\ ([i în al doilea rând, industrial\)
– de nivelul de informatizare al popula]iei (conectarea la economie,

nivel de cultur\, ordinea globalist\ nefiind un monopol al statului ,
ci influen]ând întreaga structur\ de rezisten]\ a statului – sub as-
pectul popula]iei, al teritoriului, al aparatului de stat, al suve-
ranit\]ii.

– de structura psihologic\ [i comportamental\ na]ional\ (raportul
dintre fidelitatea fa]\ de conceptele tradi]ionale ale statului [i ni-
velul de deschidere c\tre globalizare;

– de rolul asumat fa]\ de globalizare: cel de „na]iune pasiv\”, sau de
„na]iune activ\”, care nu se las\ controlat\ de pia]a global\ ci îi
impune reguli, limit\ri- de unde rezisten]a democra]iei fa]\ de
monopoliz\rile anonime [i transna]ionale ale deciziei)

– de calitatea [i adaptabilitatea diploma]iei (statale tradi]ionale) la
cerin]ele tipic globaliste (preg\tire de economi[ti speciali[ti în mar-
keting, în comer] interna]ional etc., capabili s\ în]eleag\ transferul
de putere în domeniul economic [i s\ ob]in\ cele mai avantajoase
condi]ii de împrumut extern sau s\ implementeze ori s\  îmbu-
n\t\]easc\ rela]iile economice cu alte state/cu al]i actori (corpo-
ra]iile)

– de preg\tirea militar\ (noul tip de armate; noi tehnologii [i metode
de purtare a r\zboiului)

– de calitatea guvern\rii (felul în care guvernan]ii prezint\ un interes
major ca fiind unul na]ional [i apt s\ alinieze statul la cerin]ele
globaliz\rii, dac\ o consider\m ca fenomen obiectiv).

– de sprijinul poporului pe care guvernul îl ob]ine pentru emiterea [i
implementarea unei decizii de politic\ extern\ în cadrul unei politici
de ansamblu a guvernului orientat\ dup\ criteriile economice.
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