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IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA
EROZIUNII SUVERANITĂŢII DE STAT
CIRCUMSCRISE TERITORIAL

Actualitatea investigaţiilor este determinată de necesitatea de a supune
analizei factorii care contribuie la repoziţionarea statelor naţionale în relaţiile
internaţionale globalizate. Principiul suveranităţii circumscrise teritorial,
adică jurisdicţia exercitată pe un teritoriu demarcat prin hotare naţionale,
reprezintă o trăsătură definitorie a sistemului internaţional de state rezultat
de pe urma aplicării prevederilor tratatelor westfalice. În accepţia lui
Th.Biersteker, conceptele de stat, suveranitate şi teritorialitate prezintă prin
esenţa lor construcţii sociale care definesc şi redefinesc rolurile, acţiunile şi
practicile diferitor actori[1]. Modelul de relaţii internaţionale instituţionalizat
în anul 1648 prin tratatele de la Munster şi Osnabruck a legiferat constituirea
şi dezvoltarea ordinii mondiale formate din state teritoriale suverane, care
nu recunosc nici o autoritate supremă. Acest model, conform lui D.Held, se
rezumă la următoarele: statele îşi soluţionează litigiile şi dacă este necesar,
prin forţă; se angajează în relaţii diplomatice, însă cooperarea este minimă;
caută să-şi plaseze interesul naţional mai presus decît orice şi acceptă logica
principiului eficacităţii, adică forţa creează dreptul în lumea internaţională
şi acapararea devine legitimă[2] A.Burian remarcă pe bună dreptate,
sintetizînd ideile cu privire la geneza şi evoluţia sistemului westfalic că
formarea statelor naţionale, iar în baza lor - a sistemului internaţional, a
durat o perioadă îndelungată de timp, acest sistem interstatal de relaţii
internaţionale a sancţionat pentru prima dată în istorie principiul suveranităţii
teritoriale în raporturile dintre state şi a funcţionat, cu anumite modificări,
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pînă în anul 1945, iar unele elemente mai importante au continuat să acţioneze
şi în condiţiile ordinii mondiale bipolare[3]. În acest sens, extinderea sistemului
westfalic chiar şi în Europa s-a caracterizat, conform aprecierilor lui R.Falk,
prin „ierarhie şi disparităţi”, modelul nu s-a articulat în totalitate decît la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, precizează J.Crawford
şi S.Marks, cînd suveranitatea teritorială, egalitatea formală dintre state,
nonintervenţia în afacerile interne ale altor state recunoscute şi acordul statului
ca bază a obligaţiunii juridice internaţionale au devenit „principiile esenţiale
ale societăţii internaţionale”. D.Held încadrează modelul westfalis în limitele
cronologice 1648-1945, A.Burian extinde „acţiunea unor elemente importante
în condiţiile bipolarităţii”, pe cînd în opinia noastră, în cadrul sistemului
internaţional postrăzboi rece mai multe componente şi atribute ale acestui
model încă nu şi-au pierdut plenar sau în parte din actualitate şi relevanţă:
statele naţionale fondate pe principiul suveranităţii teritoriale alcătuiesc pilonii
sistemului westfalic şi deci, relaţiile internaţionale prin esenţa lor nu reprezintă
altceva decît relaţii politice internaţionale, chiar dacă într-o perioadă sau alta
îşi desfăşoară activitatea cu o intensitate mai mare sau mai mică diferiţi agenţi
nestatali.

 În definirea impactului globalizării asupra repoziţionării statelor
naţionale, circumscrise suveranităţii teritoriale, globalizarea fiind abordată
în sensul larg al cuvîntului, ca un proces multiaspectual, deosebim mai multe
categorii de discursuri.

Supoziţiile exegeţilor demersului sceptic cu privire la impactul
globalizării asupra locului şi rolului statului naţional în cadrul ordinii
mondiale contemporane sau altfel zis, elaborările exegeţilor „stat-
centrismului” sistemului internaţional din perioada sfîrşitul secolului XX-
începutul secolului XXI se reduc în linii mari la următoarele:
internaţionalizarea nu se soldează cu formarea ordinii mondiale mai puţin
statocentrică, statele-naţiune deţin în continuare o pondere centrală, fiind
principalii actori ai artei guvernării, abordată în sens de proces de distribuire
a puterii atît către structurile internaţionale, cît şi în favoarea agenţiilor
subnaţionale; guvernele naţionale dispun de putere durabilă pentru a putea
reglementa activitatea economică internaţională, care, la rîndul ei, suferă
de regionalizare în aprofundare şi extindere semnificativă pe măsură ce se
îndreaptă spre o stare caracterizată de existenţa a trei blocuri majore
comercial-economice şi financiare - Asociaţia Nord-Americană a Comerţului
Liber, Cooperarea Economică Asiatico-Pacifică şi Uniunea Europeană;
comparativ cu perioada clasică a Etalonului-Aur, economia mondială, în
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accepţia lui R.Boyer şi D.Drache, este actualmente mai puţin integrată la
nivel global, regionalizarea şi globalizarea, conform lui L.Weiss, dovedindu-
se a fi tendinţe contradictorii. Majoritatea bunurilor şi fluxurilor de capital,
susţine L.Weiss, „sînt regionalizate” în America de Nord, Europa de Vest,
Japonia şi Coreea (de Sud – n.n.), „internaţionalizarea” constituie trăsătura
definitorie a tendinţelor contemporane ale economiei mondiale şi deci,
aceasta nu este „globalizată”, ci se produce în condiţiile „interdependenţei
guvernate”, dat fiind că statele dispun de „capacităţi transformatoare” prin
încurajarea întreprinderilor de a fi competitive la nivel global, a opera
redislocări regionale şi investi mijloace financiare în străinătate.

Contestatarii „stat-centrismului” relaţiilor internaţionale contemporane
se poziţionează la polul opus, numărul lor fiind în permanentă creştere,
fapt care reflectă dinamica transformărilor ce au cuprins viaţa internaţională,
mai ales în ultimele decenii ale secolului XX şi începutul secolului XXI.
Realităţile noi nu puteau să nu se răsfrîngă asupra gradului de explicare şi
înţelegere a relaţiilor internaţionale în plinătatea şi diversitatea lor, solicitînd
alte metodologii decît cele fondate pe „stat-centrism”. În acest sens,
distingem două grupuri de cercetători şi analişti care neagă sau cel puţin
pun sub semnul întrebării statutul de actor principal al „pilonilor templului
westfalic” (sintagmă utilizată de M. Zacher), accentuînd că statele pierd o
parte din suveranitatea lor fie benevol, fie în pofida voinţei lor:

1. înglobează diferiţi critici ai „stat-centrismului”, în special din
raţionamente de caracter epistemologic (nu asigură conceperea adecvată a
relaţiilor internaţionale, abordate în calitate de metadomeniu), din deducţiile
cu privire la ineficienţa lui (statul n-a putut şi nu poate soluţiona problemele
stringente ale omenirii) şi din constatările ce vizează diversificarea actorilor
(apar şi se consolidează noi agenţi ai relaţiilor internaţionale);

2. include apologeţii şi promotorii globalizării, care, la rîndul lor, sînt
împărţiţi pe bună dreptate de D.Held şi A. McGrew în hiperglobalişti (statele
naţionale devin o ficţiune nostalgică, un anacronism şi se află pe cale de
dispariţie) şi transformativişti (în condiţiile eroziunii suveranităţii
circumscrise teritorial, statale tind să se adapteze la schimbările globale în
desfăşurare, aplicînd noi forme de reglementare), (al treilea grup omologat
de sus-numiţii cercetători fiind scepticii).

Consolidarea prezenţei actorilor nestatali pe arena mondială şi formarea
unui nou „regim de suveranitate” n-au putut să nu angajeze discuţii academice
cu privire la locul şi rolul lor în contextul internaţional aflat în schimbare, precum
„marile dezbateri” dintre neorealism şi neoliberalism, dar nu numai.
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K.Goldmann consideră că criticii „stat-centrismului” nu sînt preocupaţi atît de
statul naţional ca atare, numit de Y. Ferguson şi R. Mansbach „un concept
exclusiv de ambiguu, controversat şi normativ” pentru a putea defini o disciplină
academică, ci de anihilarea unei prezumţii particulare, catalogată că ar fi
dominantă în cadrul acestui domeniu, ea fiind rezumată, printre alţii, de J.Vasquez
şi presupune că „statele-naţiuni sau decidenţii lor sînt actorii cei mai importanţi
în înţelegerea Relaţiilor Internaţionale”. În acest context de idei, subliniem că
exigenţele epistemologice actuale presupun ca toţi actorii să fie cuprinşi de
obiectul de studiu al ştiinţei, numai respectîndu-se o asemenea condiţie, relaţiile
internaţionale ar putea fi concepute mai bine şi în complexitatea lor. M. Hardt
şi A.Negri indică asupra imposibilităţii de a diviza suveranitatea de contextul
politic contemporan, care nu este altul decît „starea globală de război”, în cadrul
căreia violenţa nu se supune controlului: suveranitatea nu poate îndigui statul
de violenţă, nu contribuie la depăşirea stării globale de război şi deci, nu merită
încrederea în relaţiile interstatale, indispensabil fiind de a edifica instituţii
democratice noi, începînd cu reformarea Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin
transformarea ei într-o structură electivă[4].

Conform lui D.Harvey, actualmente se produce „deteritorializarea”
teritoriului, A.Appadurai alături de „deteritorializare” atribuie şi
„deznaţionalizării” rolul de factori determinanţi ai crizei statului naţional,
procese care sînt aprofundate de globalizare, în sensul că se diluează
sentimentul apartenenţei naţionale în favoarea cosmopolitismului, iar
teritoriul se globalizează şi în rezultat, se formează structuri atît
supranaţionale (putere superioară celei ce deţine statul), cît şi subnaţionale
sau altfel zis, transnaţionale (teritorii asupra cărora statul nu poate să-şi
exercite puterea): globalizarea este cauza dislocării parţiale a suveranităţii
statului, care fiind cedată actorilor noi ai politicii internaţionale, contribuie
la dispersarea puterilor sale. Din alt unghi de vedere, al răspîndirii
democraţiei pe scară planetară, dar totodată aflîndu-se sub impresia
proceselor de democratizare declanşate la sfîrşitul anilor ’80 ai secolului
XX, R.Dahl acreditează ideea conexiunii dintre statul naţional şi democraţia
liberală, care, în opinia noastră, este justificată numai parţial din cauza că
„statul-naţiune modern devenit principalul tip de organizare politică de pe
glob” după cel de-al Doilea Război Mondial, a funcţionat şi în cadrul altor
tipuri de regimuri politice, atît autoritare, cît şi totalitare. Totuşi în rezultatul
decolonizării şi prăbuşirii Imperiului Sovietic, afirmă R.Dahl, „statul-naţiune
a dobîndit o formă politică deosebită – varianta sa principală s-a cristalizat
ca democraţie liberală sau reprezentativă”[5], supoziţiile de acest conţinut
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fiind susţinute şi de alţi cercetători precum F.Fukuyama, W.Connolly,
A.Ware, D.Potter ş.a. În acelaşi timp trebuie de precizat că spre deosebire
de F.Fukuyama, care trasează legătură directă între tipul de regim politic şi
caracterul relaţiilor internaţionale (interstatale), primul fiind determinant
în raport cu al doilea, supoziţie împărtăşită de altfel şi de marxism, dar care
nu-l plasează pe analistul american în tabăra exegeţilor acestei teorii, D.Held
susţine că esenţa sistemului modern al statelor-naţiune democratice se
caracterizează prin anumite trăsături distincte, în defavoarea democraţiei în cazul
relaţiilor dintre state: democraţie în interiorul statelor naţionale şi relaţii
nedemocratice interstatale; fundamentarea legitimităţii democratice şi a
responsabilităţii în interiorul hotarelor statului şi urmărirea interesului naţional,
inclusiv a avantajului politic maxim în afara frontierelor naţionale; democraţie
şi drepturile cetăţeneşti pentru cei din interior şi negarea lor frecventă pentru
cei din afara teritoriului naţional. F.Teson consideră că suveranitatea în forma
actuală nu corespunde exigenţelor morale adresate instituţiilor politice, iar dreptul
internaţional este privat de fundamente morale: suveranitatea nu poate fi
autonomă şi liberă de principiul moral care garantează statului imunitatea de
orice ingerinţă din exterior. Ph.Sands este de părere că în general reprezentările
despre suveranitate se modifică pe măsura amplificării interdependenţei datorită
asumării de către state a unui volum în creştere de obligaţiuni internaţionale,
aceste norme juridice într-un anumit moment primesc o logică independentă,
în sensul că îngustează spaţiul suveranităţii naţionale.

Prin urmare, aflîndu-se sub incidenţa proceselor de descentralizare şi
diversificare ale actorilor internaţionali, arena mondială prezintă în sine „un
sistem mixt”, conform evaluării lui J.Rosenau, această concepţie contestînd
modelul westfalic al ordinii internaţionale. St.Krasner a remarcat pe bună dreptate
că extinderea numărului formelor noi de organizare şi acţiune politică reflectă
expansiunea accelerată a conexiunilor transnaţionale, iar în opinia noastră, şi a
elementelor diplomaţiei multilaterale prin intermediul organizaţiilor
internaţionale de diferit nivel şi caracter, urmărindu-se rezolvarea problemelor
colective prin angajarea unor mecanisme de responsabilitate comună. Însă aceste
aranjamente, contrar concluziilor lui E.Luard, St.Krasner şi altor cercetători în
materie, nu indică asupra „dorinţei mai multor state cu privire la existenţa unei
guvernări internaţionale care se va ocupa de problemele colective”, chiar dacă
structura preconizată este prezentată într-un format lărgit, dat fiind că politica
globală este ancorată nu numai pe preocupările geopolitice tradiţionale de
securitate şi de apărare, dar şi pe o diversitate de aspecte cum ar fi cele economice
şi sociale, demografice şi ecologice, informaţionale şi cultural-civilizaţionale.
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Promotorii perspectivei hiperglobaliste, dar nu numai ei, practic pun sub
semnul întrebării însăşi necesitatea statului-naţiune în condiţiile aprofundării
interdependenţei economice şi transnaţionalizării, insistînd că „pilonii
templului westfaliv sînt şubrezi”, iar globalizarea, potrivit lui K.Ohmae,
defineşte o nouă perioadă a istoriei umane, în care „statele naţionale tradiţionale
au devenit unităţi de afaceri nenaturale sau chiar imposibile într-o economie
globală”. Conform lui R.Reich, statele naţionale devin autorităţile locale din
cadrul sistemului global, dat fiind că nu mai pot influenţa independent nivelul
activităţii economice şi nici capacitatea de ocupare a forţei de muncă din
teritoriile asupra cărora îşi exercită jurisdicţia din cauza opţiunilor capitalului
internaţional mobil. În acelaşi context de idei, al „reducerii controlului exclusiv
al statului asupra propriului teritoriu”, se include influenţa tehnologiilor de
comunicare şi informaţie, ele alimentînd libertatea mediului informaţional şi
totodată demolînd tentativele „forţei statale către conservarea omogenităţii
naţionale culturale”, susţin P.Hirst şi G.Thompson.

Prin urmare, apologeţii demersului hiperglobalist exprimă convingerea
că globalizarea economică generează noi forme de organizare structural-
instituţională, care în ultimă instanţă vor substitui statele naţionale circumscrise
teritorial cu statutul lor de unităţi economice şi politice principale. Structurile
noi, conform lui K.Ohmae, vor fi „statele regionale”, în formatul de con-
glomerate geoeconomice poziţionate „într-o lume fără hotare”[6], în timp ce
R.Rosecrance punctează asupra „statului virtual”, care nu prezintă în sine
altceva decît „un mediu” în care exportul, capitalul şi informaţia alcătuiesc
principalii factori de producţie, iar statele nu urmăresc să-şi sporească
potenţialul productiv în baza teritoriului, ci concurînd pe piaţa mondială şi
investind în servicii şi capital uman. Realităţile şi tendinţele lumii globalizate
se dovedesc a fi exemple edificatorii ale ordinii mondiale noi, care
„prefigurează dispariţia statului naţional”, suveranitatea, în accepţia lui
I.Rammonet, fiind „măcinată din toate părţile”[7]. La această supoziţie au
subscris şi alţi cercetători, inclusiv A. şi H.Toffler, în a căror opinie, „multe
dintre statele actuale se vor fragmenta sau se vor transforma, iar unităţile
rezultatelor ar părea să nu fie naţiuni integrate în sensul modern al cuvîntului,
ci o diversitate de alte entităţi”[8]. În ultimă instanţă, ideile hiperglobaliştilor
se rezumă la următoarele: globalizarea economică provoacă deznaţionalizarea
economiilor prin instituirea unor reţele transnaţionale de producţie, comerţ şi
finanţe, în cadrul economiei „fără hotare” guvernele fiind reduse la statutul
de instituţii intermediare între structuri de diferit nivel; puterea economică şi
cea politică devin efectiv deznaţionalizate, globalizarea transformînd statele-
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naţiune, potrivit lui K.Ohmae, „într-un mod tranzitoriu de organizare pentru
administrarea problemelor economice” sau chiar întruchipînd, conform lui
M.Albrow, reconfigurarea fundamentală a „cadrului acţiunii umane”; epoca
statelor naţionale se apropie de sfîrşit, iar ordinea postnaţională în plină formare
nu se va rezuma la un sistem de unităţi omogene, ci va fi edificată pe relaţii
dintre entităţi eterogene şi ierarhic poziţionate, întrunind actori cu statut diferit.

Globalizarea este declarată „responsabilă pentru apariţia modelelor noi”
şi de către exegeţii direcţiei transformativiste, ei considerînd acest „proces fără
precedent istoric” forţa motrice a schimbărilor sociale, politice şi economice
accelerate, care, potrivit lui A.Giddens, „reconfigurează societăţile moderne şi
ordinea mondială”. În accepţia lui D.Held, transformativiştii au anunţat crearea
unui nou „regim de suveranitate”, care presupune înlocuirea concepţiilor
tradiţionale despre stat ca formă publică absolută, indivizibilă şi exclusivă din
punctul de vedere teritorial, cu atît mai mult că spre deosebire de doctrină,
precizează nu fără temei A.Murphy, practica suveranităţii s-a adaptat fără efort
la realităţile istorice în schimbare. Conform lui J.Ruggie, din cauza că economiile
naţionale sînt reorganizate de procesele globalizării, spaţiul economic naţional
nu mai coincide cu limitele teritoriale naţional-statale şi se produce „desfacerea”
relaţiei între suveranitate, teritorialitate şi puterea statală, aceste aranjamente
impunînd guvernele şi societăţile „să se adapteze la o lume în care nu mai
există o distincţie clară între afacerile interne şi cele externe”. În acelaşi context
de idei se pronunţă şi M.Rogalski, dar care este mai moderat în opinii, el
considerînd că nu se produce „demolarea statului”, ci numai modificarea
funcţiilor sale, în sensul că îi revine o pondere tot mai mare în adaptarea
sistemului naţional de producţie la exigenţele concurenţei internaţionale[9].
J.Rosenau asociază globalizarea cu forme noi, neteritoriale de organizare şi
deci, în condiţiile în care autoritatea este partajată pe verticală de un număr în
creştere şi diversificare de actori, „ordinea mondială nu mai este una pur stat-
centristă sau preponderent guvernată de către state”: extinderea afacerilor
internaţionale defineşte un cadru spaţial nou, în care funcţiile statului se adaptează
la noile realităţi, globalizarea alimentînd un spectru de strategii de ajustare şi
transformînd cu regularitate agenda politică naţională.

Prin urmare, transformativiştii nu neagă, dar totodată nici nu
supraapreciază impactul forţei de schimbare a globalizării asupra capacităţii
statului naţional circumscris teritorial de a reglementa fluxurile economice
transnaţionale. Însă aceste procese de o înaltă încărcătură transformatoare
nu se vor solda în ultimă instanţă cu dispariţia totală a statului-naţiune din
cauza că el se dovedeşte a fi în măsură să se adapteze la circumstanţele noi:
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statele naţionale, precizează D.Held, nu mai reprezintă prin potenţialul şi
caracteristicile lor definitorii formele principale de guvernare şi autoritate „în
contextul unor politici caracterizate de reţele transnaţionale complexe”, dat
fiind că globalizarea reconstruieşte puterea, funcţiile şi autoritatea guvernelor.

Totalizînd analiza celor trei demersuri, constatăm că diversitatea
supoziţiilor propuse atestă complexitatea proceselor reliefate, situaţie care
n-a putut să nu se răsfrîngă asupra dificultăţilor în calea tentativelor de a
determina şi preciza rolului statelor naţionale în lumea globalizată, date
fiind transformările ce se produc, esenţa şi caracterul lor. Ideile fundamentale
proiectate şi promovate de cele trei curente de opinie se reduc în linii generale
la următoarele: hiperglobaliştii anunţă sfîrşitul statului naţional, şi implicit,
depăşirea suveranităţii circumscrise teritorial, adepţii demersului sceptic
susţin contrariul, în sensul că gradul de internaţionalizare globală depinde
de acordul şi suportul statului-naţiune, care continuă să rămînă actorul prin-
cipal în cadrul comunicării pe arena mondială, în timp ce exegeţii direcţiei
transformativiste exprimă opinia că globalizarea transformă puterea statului
şi politica mondială în ansamblu, dar în condiţiile că statul naţional reuşeşte
să se acomodeze la realităţile în schimbare şi păstrează statutul de jucător
important în relaţiile internaţionale de caracter transnaţional. Este de notat
că a nega schimbările globale în plină desfăşurare exprimînd optimism stat-
centrist exagerat şi nefondat, înseamnă a nu ţine cont de realităţile noi,
chiar dacă partizanii statului naţional tratat în calitate de actor principal sau
cel puţin cu pondere semnificativă pe arena mondială, încearcă să invoce
diferite argumente precum sporirea şi extinderea cercului de activităţi pe
care acesta le administrează, mai cu seamă în domeniul gestului politicilor
economice. Astfel, M.Nicholson atenţionează că statele rămîn actori
relevanţi ai economiei politice internaţionale, pe cînd în accepţia lui
E.Hobsbawm, pe de o parte, poziţia statului s-a schimbat în condiţiile erodării
suveranităţii, el pierzînd atît puterea şi funcţia în faţa unor entităţi
supranaţionale, cît şi monopolul puterii efective şi privilegiile istorice în
interiorul frontierelor[10], iar de pe alta, funcţiile lui economice nu sînt
reduse şi nu vor dispărea, ci din contra, s-au accentuat, în pofida tendinţei
generale de a încuraja iniţiativa privată în anii’80 ai secolului XX[11], mai
ales că tehnologiile, contrar lui P.Hirst şi G.Thompson, îi permit să ţină sub
control comunicaţiile dintre cetăţeni şi tranzacţiile financiare.

D.Held susţine că există deosebire între suveranitatea şi autonomia
statului, prima implicînd justificarea de a administra un teritoriu delimitat
prin frontiere precum şi autoritatea politică în teritoriul unei comunităţi,
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îndreptată spre definirea „cadrului de reguli şi reglementări de guvernare”,
iar a doua se referă la capacitatea de care dispune în vederea formulării şi
realizării obiectivelor politice strategice în mod independent[12]. Este de
exemplificat în ordinea reliefată de idei că dezintegrarea Uniunii Sovietice s-
a desfăşurat sub incidenţa multiplelor aspecte şi forme de schimbare, unele
dintre acestea rezumîndu-se la următoarele: republicile unionale şi-au decretat
suveranitatea, dar nu dispuneau de autonomie suficientă pentru a valorifica
obiectivele trasate şi a exercita prerogativele de putere asumate. Astfel, prin
Declaraţia cu privire la suveranitate din 23 iunie 1990, RSS Moldova (pînă la
5 iunie 1990-RSS Moldovenească, din 23 mai 1991-Republica Moldova) se
proclama stat suveran, unitar şi indivizibil, sursa suveranităţii fiind poporul,
iar exercitarea ei devenea prerogativa structurii reprezentative supreme a puterii
de stat a republicii, pe a cărei întreg teritoriu prioritatea aparţine Constituţiei
şi legilor RSS Moldova, în timp ce documentele unionale se pun în aplicare
numai în urma ratificării lor de către forul legislativ suprem republican. Printre
celelalte prevederi edificatorii, mai insistăm asupra unei dintre acestea, dar
esenţială în contextul abordat de idei: s-a stabilit că RSS Moldova putea fi
parte în uniuni de state, delegîndu-le benevol sau retrăgîndu-le unele pre-
rogative[13] şi deci, Declaraţia se referă la drepturile suverane în cadrul
comunităţii unionale de state, deşi în acelaşi timp republica se angaja să
respecte „Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi îşi exprimă adeziunea faţă
de principiile şi normele dreptului internaţional unanim recunoscute”.

Este important de precizat că declararea suveranităţii constituie doar un
pas iniţial, dar nu suficient în devenirea statului independent. Suveranitatea se
realizează atît sub aspect intern, cît şi extern, iar dacă statul nu este independ-
ent, în interiorul lui pot fi prezente instituţii ce exercită puterea, dar care, potrivit
lui Ja.Karpinski, sînt mandate şi autorizate din exterior, ele supunîndu-se limitelor
şi domeniilor permise din afară[14]. În acest sens, chiar dacă RSS Moldova s-
a declarat subiect egal în drepturi în relaţiile şi tratatele internaţionale, legăturile
ei cu lumea exterioară se realizau cu precădere prin intermediul centrului unional,
care acţiona ca un filtru şi selecta contactele externe, deşi nu este mai puţin
adevărat că pînă la proclamarea independenţei autorităţile republicane de vîrf
au fost parte a unor întruniri oficiale, mai ales cu factori superior de decizie din
România. Realizarea suveranităţii interne practic este imposibilă în condiţiile
lipsei suveranităţii externe, iar aceasta din urmă prezintă în sine un mecanism
important pentru poziţionarea statului pe arena mondială, chiar dacă nu se
dovedeşte a fi în măsură să-i garanteze integritatea teritorială şi chiar existenţa.
Se impune de precizat însă, că în perioada de la decretarea suveranităţii pînă la
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autodizolvarea oficială a Uniunii Sovietice atestăm diferenţe la capitolul grad
mai înalt sau mai redus de autonomie în realizarea activităţilor atît de politică
internă, cît şi de politică externă: în primul caz, cursul general al reformelor se
afla într-o măsură mai mare sau mai mică în concordanţă cu linia strategică
directorie a centrului unional şi cu procesele care se desfăşurau cu diferită
intensitate în alte republici, pe cînd în cel de-al doilea, chiar şi după proclamarea
independenţei, afirmarea internaţională s-a realizat cu mari dificultăţi, mai ales
în condiţiile că majoritatea ţărilor occidentale remarcau necesitatea „clarificării
relaţiilor” cu autorităţile centrale şi delimitarea prerogativelor mutual
recunoscute[15]. În plus, Ucraina şi Rusia n-au recunoscut Actul de la 27 au-
gust 1991, decît în luna decembrie a aceluiaşi an. În plan intern „instituţiona-
lizarea structurilor puterii a fost îndreptată spre demararea proceselor de edificare
a statului de drept şi a societăţii democratice”, în care se vor asigura şi se vor
garanta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, inclusiv ale minorităţilor
etnice, lingvistice şi religioase conlocuitoare şi va funcţiona numai „legislaţia
adoptată de instituţiile puterii de stat legal constituite ale Republicii Moldova”.
Un alt obiectiv important de valorificat era trecerea la economia de piaţă abordată
în calitate de trăsătură definitorie a democraţiei, un rol esenţial în realizarea lui,
conform Declaraţiei de Independenţă, fiind rezervat „relaţiilor politice de caracter
economic stabilite şi aprofundate cu partenerii străini în baza intereselor comune
şi reciproce avantajoase”[16].

Declaraţia de Independenţă reprezintă prin conţinutul şi esenţa ei acel
document de încărcătură istorică deosebită şi valoare fundamentală
incontestabilă prin intermediul căruia s-au trasat obiectivele strategice atît
de politică internă, cît şi de politică externă, acestea urmînd să fie valorificate
în scopul asigurării edificării şi afirmării internaţionale a statului suveran,
independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără
imixtiuni din exterior. Obiectivele strategice declarate de politică externă
cuprindeau, la rîndul lor, trei blocuri de acţiuni:

1.delimitarea de Uniunea Sovietică şi stabilirea relaţiilor bilaterale pe
orizontală, cerîndu-se insistent de a înceta starea ilegală de ocupaţie şi retragerea
neîntîrziată a forţelor armate sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii
Moldova, considerîndu-se nu fără temei că numai prin respectarea acestor
condiţii este posibilă edificarea statului suveran, independent şi indivizibil;

2. obţinerea recunoaşterii internaţionale şi stabilirea relaţiilor diplomatice
bilaterale în baza normelor de drept internaţional şi practicilor existente în
materie mai ales cu ţările europene, dar şi cu alte state din lume, aceste acţiuni
fiind urmate de identificarea unor domenii de interes comun;
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3.admiterea în calitate de membru cu drepturi depline şi participarea la
procesele de cooperare prin organizaţii şi instituţii internaţionale, făcînd uz
de mecanismele diplomaţiei multilaterale, prioritare şi primordiale fiind
declarate Organizaţia Naţiunilor Unite cu agenţiile sale specializate şi
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, inclusiv aderarea la
Actul Final de la Helsinki din 1 august 1975 şi la Carta de la Paris pentru o
nouă Europă din 21 noiembrie 1990.

Aşadar, Declaraţia de Independenţă reflectă procesele de democratizare
iniţiate în Europa la sfîrşitul anilor ’80 – începutul anilor ’90 ai secolului XX,
acest document este redactat într-un spirit de optimism istoric, dat fiind că
independenţa este concepută ca un act de justiţie şi remediere a unor nedreptăţi
săvîrşite la adresa poporului Republicii Moldova. După adoptarea Declaraţiei
sînt instituţionalizate acţiunile de afirmare şi consolidare internaţională a
Republicii Moldova prin promovarea politicii externe de sine stătătoare,
obţinerea calităţii de subiect al dreptului internaţional, stabilirea relaţiilor
diplomatice cu alte state şi angajarea în activităţile de cooperare bi şi
multilaterale. Urmărind să beneficieze de oportunităţile oferite de participarea
în cadrul structurilor şi proceselor internaţionale de cooperare multilaterală,
Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea să respecte obiectivele lor
statutare şi deci, s-a angajat să manifeste disponibilitatea de a înstrăina benevol
o parte din prerogativele sale suverane în scopul asigurării recunoaşterii şi
consacrării internaţionale, edificării statului de drept şi a societăţii democratice,
creării economiei funcţionale de piaţă şi a statului social, remarcînd în con-
text prezenţa redusă a Corporaţiilor Transnaţionale în economia naţională. O
particularitate a Republicii Moldova constă în faptul că prin Constituţie nu se
proclamă expres stat naţional, art.1 conţinînd calificativele „suveran” şi „in-
dependent”, „unitar” şi „indivizibil”, chiar dacă în art.2 se regăseşte sintagma
„suveranitate naţională”, care aparţine şi este exercitată de popor, însă aceasta
marchează cu precădere actul bidimensional de delegare şi realizare a
prerogativelor între popor şi stat. În acelaşi timp, proclamînd suveranitatea
de stat şi delegînd-o poporului, Republica Moldova a trebuit în regim de
urgenţă s-o consolideze şi totodată s-o extindă pe întregul său teritoriu, însă
realizarea ultimului obiectiv mai rămîne o sarcină de valorificat şi se înscrie
în contextul eforturilor de soluţionare a conflictului transnistrean. O naţiune
moldovenească nu putea să se formeze în condiţiile absenţei statului suveran
şi independent, dar şi ţinînd cont de unele particularităţi ale „spaţiului istoric
şi etnic al devenirii sale naţionale”, statele, în accepţia lui E.Hobsbawm, nu
apar datorită naţiunilor, ci invers[17] şi deci, actualmente este pe deplin
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justificată sintagma „poporul Republicii Moldova”, existînd, în termenii lui
L.Morgan, un „popor prenaţional”.

În opinia noastră, indispensabilitatea şi oportunităţile fortificării
suveranităţii de stat, mai ales la începutul anilor’90 ai secolului XX, pe de o
parte, iar pe de alta, necesitatea şi predispoziţiile înstrăinării continue ale
unor prerogative suverane către structurile internaţionale nu se dovedesc a fi
procese contradictorii, ci se înscriu în contextul general de transformări marcate
de încheierea războiului rece şi reflectă unele realităţi globale provenite din
formarea mai multor state suverane şi independente în urma dezintegrării
sistemului socialist şi totodată sînt rezultat al voinţei popoarelor de a fructifica
posibilităţile oferite de mecanismele cooperării multilaterale, fiind evidente
diferenţele în raport cu procesele similare desfăşurate în Europa de Vest.
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