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INTERESUL NAŢIONAL/STATAL - FACTOR
DETERMINANT AL POLITICII EXTERNE

Andrei NICOLENCO, magistru în politologie, IRIM

Rezumat
În acest articol autorul realizează analiza structural - funcţională a

mecanismului politic de formare şi realizare a interesului naţional/statal ca fac-
tor determinant al opţiunii de politică externă, abordînd următoarele subiecte:
dihotomia şi oportunitatea utilizării noţiunii de interes „naţional”, „statal” sau
„naţional/statal”; structura conceptului de interes naţional/statal; mecanismul
politic de formare şi conceptualizare a interesului naţional/statal; interesul
naţional/statal în calitate de declanşator al acţiunii externe a statului.

Concluziile prezentate sunt pertinente şi de o importanţă şi aplicabilitate
atît teoretică, cît şi practică

Cuvinte-cheie: interes naţional, interes naţional/statal, politică externă, sferă
de influenţă.

THE NATIONAL/STATAL INTEREST AS
DETERMINANT FACTOR OF
THE POLICY OPTION

Abstract
In this article, the author performed a structural - functional analysis of the

political mechanism of creation and implementation of the national/state interest as
determinant of the foreign policy option, addressing the following topics: dichotomy
and the opportunity of using the concept of interest “national”, “state” or “na-
tional/state”; the structure of the concept of the national/state interest; political
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mechanism of formation and conceptualization of the national/ state interest; the
interest of national/state as an trigger for the external action of the state.

The conclusions presented are relevant and of the importance and applica-
bility both theoretical as well practical.

Keywords: national interest, national/state interest, foreing policy, sphere of
influence.

Introducere. Actualele procese ce au loc în cadrul sistemului contem-
poran de relaţii internaţionale, dar mai cu seamă procesele de integrare, au un
impact semnificativ, sistematic şi continuu asupra intereselor naţionale. Fiecare
stat este preocupat de precizarea interesului naţional pe baza evaluării riscurilor
reale sau potenţiale. Dificultăţile interne ale statelor de natură politică, econo-
mică şi socială impun o coerenţă şi perspicacitate în politica externă a acestora.
Impactul este continuu întrucît activitatea statelor de prezervare şi promovare
a intereselor naţionale este una neîntreruptă pe arena internaţională. Astfel
suntem în situaţia de a constata că statul îşi păstrează rolul de principal actor
al sistemului internaţional, iar politica externă este dictată de necesitatea şi
riposta la ameninţările de diferite tipuri.

Politica externă este instrumentul de realizare a interesului naţional,
iar dacă acesta este unul nedefinit, greşit sau nu răspunde necesităţilor poli-
ticii interne, atunci viabilitatea şi integritatea statului este ameninţată. La
moment corectitudinea şi raţionamentul acţiunii externe a unui stat poate fi
explicată cu ajutorul categoriei de interes naţional, acesta fiind esenţa
comportamentului în cadrul sistemului internaţional.

Interesul naţional constituie tot ceea ce un stat în numele societăţii pe
care o reprezintă înţelege să conserve şi să dezvolte în relaţiile internaţionale.
Aşadar, interesul naţional constă în afirmarea tuturor valorilor naţionale,
de către un stat, în scopul asigurării dăinuirii stabilităţii şi prosperităţii statului
respectiv şi a dezvoltării şi propăşirii naţiunii.

Cu cît interesele naţionale sunt promovate mai flexibil, mai eficace şi
creator, prin intermediul instrumentelor de putere naţională cu atît corelaţia
dintre acestea – interese şi instrumente de putere naţională – este mai strînsă.

Metodele aplicate. Cercetările intense vis-a-vis de problema interesului
naţional aparţin secolului XX, îndeosebi celei de a doua jumătăţi, cînd acesta,
plasîndu-se în centrul studiilor, va provoca investigaţii originale realizate
de H. Morgenthau, R. Keohane, J. Burchill, A.Linklater, J.B.Duroselle,
A.Wolfers. În ultimele decenii noţiunea de interes naţional, impunîndu-se
pe prim plan, este investigat într-o strînsă corelaţie cu politica externă şi
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relaţiile internaţionale. Studierea acestui fenomen prin prisma politicii
externe şi a proceselor internaţionale în cadrul unei comunităţi de state
suverane condiţionează preocupări deosebite instituţiilor statale, entităţilor
politice, mass-mediei şi societăţii civile.

Cu toate că problema interesului naţional antrenează un spectru de
exigenţe pluridimensionale şi intersectează potenţialul mai multor disci-
pline limitrofe, ca ştiinţa politică, istoria, economia, teoria relaţiilor interna-
ţionale etc. Tema în discuţie a fost supusă unor cercetări ştiinţifice în lucrările
şi articolele politologilor, sociologilor şi economiştilor atît din ţările post-
comuniste, cît şi din Occident. Abordări teoretico-metodologice şi practice
vis-a-vis de conceptul de interes naţional conţin lucrările unor reprezentanţi
ai şcolii politice americane, britanice, franceze şi spaniole: A. Schlesinger,
D. Sanders, J. Frankel, F. Northidge, P. Seabury, K. Thompson, G. Mirski,
G. Modelski, Montbrial de Thiery.

În arealul postsovietic problema interesului naţional îşi găseşte reflec-
tarea în cadrul cercetărilor savanţilor: D. Rogozin, E. Sorokin, A.
Pozdneakov, P. Ţîgankov. Desigur, problema interesului naţional nu trece
neobservată nici pentru cercetătorii români, printre care pot fi menţionaţi:
S. Brucan, S. Tămaş, M. Ozunu. Unele încercări de a investiga interesul
naţional se realizează şi în Republica Moldova. Printre cercetătorii autohtoni
pot fi evidenţiaţi: V. Beniuc, I. Pîntea, Al. Burian, V. Juc.

O contribuţie importantă la cercetarea interesului naţional/statal în
Republica Moldova a fost adusă de politologul V. Saca. Examinînd evoluţia,
esenţa şi dimensiunile conceptuale ale interesului naţional, el a pus baza
analizei fenomenului dat la noi în ţară. Aspectul economic al interesului
naţional, ca factor teoretic a constituit o preocupare şi pentru cercetătorii
S. Gorceac, T. Dumitraş, etc.

Analizînd gradul de cercetare al interesului naţional de către comuni-
tatea academică internaţională şi autohtonă, ajungem la concluzia că acest
concept politic se află într-o dezvoltare continuă. Însă, pînă la moment, în
Republica Moldova n-a fost efectuat un studiu integru al aspectelor funda-
mentale a structurii şi funcţionalităţii interesului naţional.

Rezultatele investigaţiei. Oportunitatea utilizării noţiunii de interes
naţional/statal. Definirea interesului naţional este dificilă datorită caracterului
său vag. Elementul cheie este însă ideea de interes. În secolul XIX, lordul
Palmerston, obişnuia să spună „noi nu avem nici aliaţi şi nici inamici eterni.
Interesele noastre sunt eterne şi datoria noastră este de a urma aceste interese”
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[1, p.8]. În secolul XX, Charles De Gaulle, preşedintele Franţei, relua aceleaşi
idei afirmînd că: „naţiunile nu au sentimente ci doar interese” [2, p. 137].

O altă personalitate notorie, Hans Morgentau, emite ideea că ceea ce
numim interes naţional este format dintr-un „sâmbure tare” prezent în orice
situaţie şi un înveliş format din elemente variabile, care se modifică în funcţie
de împrejurările istorice concrete. În sîmburele tare intră păstrarea identităţii
fizice, politice şi culturale ale unei naţiuni şi se referă la asigurarea identităţii
naţionale şi a integrităţii teritoriale, la păstrarea ordinii şi a echilibrului in-
tern. Învelişul se stabileşte în funcţie de evoluţia raporturilor de putere, de
alianţele posibile, de proiectele de securitate credibile [3, p. 502].

Noţiunea de interes naţional pe parcursul evoluţiei sale istorice a obţinut
diferite interpretări doctrinare şi abordări conceptuale. Însă o latură extrem
de importantă, din punctul meu de vedere, a fost omisă. Aceasta constă în
oportunitatea utilizării noţiunii de interes naţional sau interes statal.

Este necesar de menţionat că există state mononaţionale (ex. Japonia)
şi multinaţionale (ex. Federaţia Rusă, SUA etc.). Atunci apare involuntar
întrebarea – este oportun să spunem ca Japonia are interese naţionale, iar
Federaţia Rusă, spre exemplu, are interese multinaţionale? Cel puţin în opinia
mea este incorect din punct de vedere identitar. Deoarece şi populaţia
Japoniei şi a ceea a Federaţiei Ruse constituie o naţiune integră indiferent
de faptul că este compusă de o majoritate etnică sau de reprezentanţii mai
multor etnii coabitante. Sau este oportun să ne abstractizăm de criteriul
naţional în abordarea noţiunii de interes şi să îl utilizăm complementar cu
noţiunea de stat. Interesul de stat este expresia voinţei populaţiei, a
cetăţenilor, care locuiesc pe teritoriul unui stat şi care deţin cetăţenia acestui
stat. În acest context, prin mecanismul democratic de desemnare a elitei de
guvernămînt a unui sau altui stat, putem afirma că acesta este vocea abilitată
cu enunţarea şi realizarea interesului populaţiei şi astfel noţiunea de interes
se contopeşte cu ceea a statului, cu interesele statului. Însă exista un im-
pediment de ordin organizaţional. Este evident că nu în fiecare caz interesul
populaţiei constituie şi interesul statului şi asta se datorează, nivelului de
democratizare şi controlului civic asupra mecanismului de formare şi
realizare a interesului de stat, iar pe de altă parte, interesul este combinarea
naturală dintre interesele majore ale populaţiei şi interesele vitale de existenţă
şi viabilitate a structurii birocratice care se numeşte stat.

În această ordine de idei este oportun din punct de vedere ştiinţific şi
metodologic de a utiliza noţiunea de interes naţional/statal ca una ce
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însumează paleta de interese atît a statului, cît şi a cetăţenilor acestuia. În
ceea ce urmează autorul acestei cercetări va utiliza noţiunea de interes
naţional/statal anume din considerentele enunţate mai sus. Autorul este
conştient şi de faptul că acest subiect poate deveni unul de polemică, însă
acesta este şi unul din obiectivele prioritare a cercetării date.

Mecanismul politic de formare a interesului naţional /statal.
Principalul motiv al acţiunii oricărui subiect al unui sistem (social, natural,
internaţional) îl constituie interesul acestuia faţă de obiectul necesar. Anume
interesul este acea categorie, care defineşte atît acţiunea subiectului, cît şi
reacţiunea celorlalte subiecte cu care intră în contact. Această situaţie este
valabilă şi pentru actorii internaţionali, care sunt caracterizaţi de suveranitate
şi necesitatea acţiunii externe. Mulţi cercetători consideră interesul naţional/
statal o noţiune abstractă ce nu poate constitui motivul acţiunii externe al
unui stat suveran. Raportînd comportamentul individului ca subiect al
sistemului social şi a statului ca subiect al sistemului internaţional, care
este o construcţie a individului asemuit comportamentului autorului. Este
imposibil ca individul să fie autorul şi subiectul edificator al statului fără al
înzestra cu trăsături umane. Astfel la baza acţiunii individului în relaţie cu
alţi indivizi stă indiscutabil interesul pe care fiecare îl defineşte în dependenţă
de trei constante indispensabile, care şi constituie, în opinia mea, elementele
interesului, indiferent de natura acestuia, fie un interes individual, naţional/
statal sau de grup etc.

INTERES = NECESITATE + CONŞTIENTIZARE + ACŢIUNE
Această formulă este una obiectivă şi lipsită de acel subiectivism

contagios, care tergiversează eficienţa oricărei cercetări. În acest context,
interesul naţional/statal este compus din necesitate, conştientizare şi acţiune
[4, p. 34-57].

Necesitatea constituie starea unui stat/naţiune, creată de insuficienţa
unui sau unor obiecte, valori (sociale, politice, economice, etc.) necesare
pentru existenţa şi dezvoltarea lui. Necesitatea se identifică ca sorginte al
activităţii subiectului. În acest fel, atîta timp cît un stat în promovarea politicii
externe nu simte insuficienţa de ceva, de cineva, nu poate fi în postura de a
cunoaşte interesul său naţional/statal. Însă necesitatea nu este un interes.
Pentru ca necesitatea să devină elementul interesului naţional/statal veritabil
al unu stat este necesară conştientizarea necesităţii. O necesitate
neconştientizată rămîne a fi caracteristica subiectului fără impact extern,
dar interesul este o categorie cu impact extern. Necesitatea conştientizată



Revistă ştiinţifico-practică Nr.2/2013
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

37

de societate, ca exponent al suveranităţii statului încă nu reprezintă interesul
naţional/statal al acestuia. Pentru a fi în situaţia de a defini interesul naţional/
statal al unui stat pe plan extern este necesară acţiunea, care este expresia
realizării sau a metodei de satisfacere a necesităţii conştientizate [5, p. 66].

Pentru a explica este necesar să exemplificăm cele menţionate mai
sus. Un asemenea exemplu poate servi aspiraţia statului nostru de a se inte-
gra în Uniunea Europeană, fără a intra în polemica cu privire la veridicitatea
şi obiectivitatea acestei acţiuni, este evident faptul că securitatea economică,
politică, naţională este o necesitate pentru cetăţenii Republicii Moldova, o
necesitate conştientizată indubitabil. Această deficienţă de securitate face
ca exponenţii statului nostru (guvernarea) să întreprindă acţiuni de apropiere
de spaţiul integraţionist european.

Principala motivaţie a angajării statelor în relaţiile externe este dată de
interesele lor. Arhitectura sistemului internaţional se construieşte ca efect
al proiecţiei intereselor statelor dincolo de limitele lor teritoriale, proiecţie
materializată în acţiuni menite să promoveze şi să protejeze aceste interese.
Perceperea intereselor fundamentale permite înţelegerea scopurilor şi
obiectivelor urmărite de acestea pe arena internaţională.

Observaţiile privind locul central al intereselor în modelarea relaţiilor
dintre state s-au acumulat în timp. Astfel, în antichitate, Tucidide remarca
că „identitatea de interese este cea mai strînsă legătură între state” [6, p.80].
Ca o reflecţie complementară, făcută peste secole, lordul Salisbury declara
că „singura legătură care durează între naţiuni este generată de absenţa
intereselor contrare” [6, p.85], iar lordul Palmerston preciza, cu o sinceritate
plină de cinism, că „Marea Britanie n-are prieteni, ci numai interese … nu
avea nici un aliat veşnic şi nici un duşman… Marea Britanie nu are nevoie
de nici o strategie oficială deoarece conducătorii ei înţelegeau interesul
britanic atît de bine şi de intens emoţional, încît puteau acţiona spontan în
fiecare situaţie, pe măsură ce acestea apăreau, încrezători că publicul avea
să-i urmeze” [6, p. 85].

Există o varietate de interese, prin natura lor: economice, politice,
culturale etc.; ele se întind pe durate de timp diferite: imediate, pe termen
scurt, mediu, lungi, ori sunt mai puţin sau mai mult permanente: ele cunosc
ierarhizări ca importanţă, topul în această privinţă fiind reprezentat de
interesele fundamentale (vitale, naţionale etc.), ţinînd în mod deosebit de
securitatea naţională, gradaţia lor inspirînd doctrinele naţionale de securitate
şi apărare, şi determinînd o întreagă tipologie de atitudini şi poziţii ale statelor
în promovarea politicii externe.
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Orice stat, indiferent de dimensiune, nivel de dezvoltare etc. are interese
naţional/statale pe arena internaţională, în regiunea limitrofă sau mai departe
de graniţele sale. El îşi protejează aceste interese ca putere suverană în baza
dreptului internaţional, a principiilor acestuia, aplicate în relaţiile internaţionale.
Statul contează, deci, pe ordinea juridică internaţională, pe respectarea legalităţii
internaţionale de către toţi ceilalţi participanţi la viaţa internaţională.

Adesea, statele au interese specifice, cunosc concentrări de interese în
anumite regiuni, care pot fi considerate zone de interese. În cazul Republicii
Moldova pot fi considerate asemenea zone de interese Uniunea Europeană,
CSI, regiunea Mării Negre.

Protecţia intereselor tuturor statelor care cunosc asemenea concentrări de
interese este asigurată de respectarea ordinii juridice internaţionale. În cazul
marilor puteri protecţia propriilor interese în aceste zone strîns legată este de
mijloacele economice de care dispun, potenţialul lor militar şi influenţa politică.

Uneori marile puteri – singure sau în grup – constituie zone de interese
în care îşi impun politica, la nevoie prin încălcarea principiilor dreptului
internaţional, inclusiv prin forţa armată. În aceste cazuri, zonele de interes
devin sfere de influenţă, relaţiile dintre marile puteri şi statele din zonă
fiind clienterale, de dominaţie, respectiv de subordonare şi implicînd dreptul
marilor puteri la intervenţie, inclusiv militară.

După cum am văzut, H. Morgenthau concepe interesul naţional/statal în
viaţa internaţională în limita puterii. Statele au întotdeauna interese. Înfăptuirea
lor într-un mediu internaţional dat, depinde hotărâtor de capacitatea actorilor
de a mobiliza mijloace (forţe) adecvate. Potrivit lui Bertrand Russel „puterea
este conceptul fundamental în ştiinţele sociale, în acelaşi sens în care energia
este conceptul fundamental în fizică” [7, p.12], este pe deplin valabil şi în
teoria relaţiilor internaţionale. Iar lupta pentru putere reprezintă în esenţa ei o
luptă pentru protejarea, realizarea şi satisfacerea intereselor.

Sintetizînd opiniile contemporane în materie, se poate spune că puterea
unui stat în relaţiile internaţionale poate fi prezentată de o manieră generală
în funcţie de următorii parametri:

· Nivelul dezvoltării economice, resursele financiare, baza industrial –
tehnologică;

· Capacitatea inovaţional – ştiinţifică;
· Numărul şi capacitatea populaţiei, întinderea şi particularităţile

teritoriului;
· Forţa militară şi capacitatea de apărare [3, p.179];
· Poziţia geografică şi, în funcţie de ea, potenţialitatea geopolitică;
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· Activitatea diplomatică ca instrument al politicii externe – calitatea,
capacitatea de iniţiativă şi de acţiune, abilitatea lui de a folosi conjunctura
internaţională, raporturile de forţe dintre marile puteri etc.

· Capacitatea de a influenţa centrele de putere internaţionale în favoarea
propriilor interese – prin lobby, mass – media etc.;

· Capacitatea serviciilor de informaţii; gradul în care un stat dispune
de informaţii utile propriilor interese, informaţii pertinente, obţinute,
prelucrate şi interpretate cu promptitudine;

· Calitatea şi profesionalismul actului guvernării.
Noţiunea de interes naţional/statal este asociată, din această perspectivă,

în primul rînd, cu abordarea realistă a relaţiilor internaţionale. Conform
acesteia, sistemul internaţional este unul anarhic, iar statele sunt principalii
actori internaţionali, care acţionează pe scena mondială în mod raţional cu
scopul de aşi realiza interesele naţionale. Dat fiind caracterul anarhic al
sistemului internaţional şi lupta statelor pentru putere, interesul naţional/statal
primar al fiecărui stat este supravieţuirea şi menţinerea securităţii naţionale.

Astfel, definiţia interesului se face în termeni de putere, ceea ce duce la
conturarea politicii ca sferă independentă de alte sfere precum economia, etica,
religia etc. şi care dă, în cele din urmă, continuitate politicii externe a unui stat.
Chiar dacă este stabilit faptul că interesele naţionale sunt cele ce determină
acţiunile statelor pe scena internaţională şi că interesul prim al fiecărui stat este
reprezentat de necesitatea de supravieţuire şi de asigurare a securităţii naţionale,
trebuie să luăm în calcul că acesta nu are un conţinut unic, el variind de la stat
la stat, în funcţie de puterea pe care acestea o deţin, dar şi în timp, fiind adesea
influenţat de schimbările care apar în mediul internaţional. Spre exemplu, în
cazul statelor mici, se poate remarca o schimbare a intereselor naţionale din
perioada de pre-aderare la NATO şi UE faţă de perioada de post-aderare.

În încercarea de a ierarhiza interesele naţional/statale, S.Tămaş, de
asemenea, deosebeşte, în spirit realist, două componente ale interesului
naţional: permanentă, care în linii mari corespunde cu prevederile avansate
de S. Burchill şi A. Linklater, pe cînd cealaltă, mobilă, este determinată de
circumstanţele caracteristice unei anumite perioade istorice, obiectivele fiind
„stabilite în funcţie de evoluţia raporturilor de putere, alianţele posibile şi
proiectele de securitate credibile” [8, p.167].

Cercetătorul A.Wolfers este de părere că realizarea intereselor naţionale
ale statului rezidă în sporirea forţei lui, cu predilecţie celei militare. Luînd ca
sistem de referinţă conjunctura internaţională postbelică, categoria „interes
naţional”, conform analistului american, se află în conexiune organică cu alta –
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„securitate naţională”, ele în linii mari fiind identice şi urmăresc scopuri comune.
El deosebeşte „interese de stat” şi „interese individuale”, primele fiind tratate
în interdependenţă şi în raport cu scopurile naţionale, iar acestea, la rîndul lor,
se divizează în „directe” şi „indirecte”. Scopurile naţionale directe nu sunt altceva
decît asigurarea securităţii şi independenţei naţionale, ele fiind relevante pentru
indivizi numai în cazul dacă ei se autoidentifică cu statul lor naţional.

Referindu-se la interesul naţional/statal, cercetătorul rus A. Pozdneakov îl
clasifică în dependenţă de gradul funcţionalităţii în două niveluri: nivelul
intereselor principale şi nivelul intereselor specifice. A. Pozdneakov include
interesele pentru politica externă a statului, care sunt legate de asigurarea
securităţii şi integrităţii acestuia în comunitatea social - economică, politică,
naţional-istorică şi culturală. De asemenea, aici mai sunt incluse şi interesele ce
ţin de apărarea independenţei economice şi politice, a locului şi rolului statului
în sistemul relaţiilor internaţionale. Aceste interese sunt asigurate prin toate
mijloacele: militare, economice, diplomatice şi ideologice. Astfel de interese
determină funcţia politicii externe a statului. Cît timp statul rămîne a fi o
comunitate social - economică şi politică, atît timp interesele sale rămîn
neschimbate. În dependenţă de schimbările din sistemul internaţional se modifică
şi conţinutul concret al activităţii externe, direcţionate spre asigurarea intereselor.

O altă poziţie, cea a curentului „subiectivist” (R. Snyuder, E. Furnes,
N. Forward) consideră interesul naţional un fenomen al relaţiilor interna-
ţionale, a cărui purtător principal este grupul restrîns de lideri politici şi
funcţionari, care se află la putere, adică acei ce iau decizii politice.

Aceşti savanţi interpretează interesul naţional prin prisma unor criterii şi
anume: 1) a menţinerii „integrităţii naţionale”; 2) a asigurării „securităţii
naţionale”; 3) a păstrării „rolului naţional”; 4) a precedenţei ca model al viitorului;
5) a menţinerii „reputaţiei”; 6) a „standardului internaţional”. Aceste criterii au
produs o influenţă deosebită asupra dimensiunilor politologice, în general, şi a
conceptului de interes naţional/statal în particular [9, p. 120-121].

A. George utilizează noţiunea „interese naţionale vitale”, care include
mai multe valori-supravieţuire fizică, libertate şi îndestulare economică, pe
cînd M.Wight exclude sintagma „naţional”, susţinînd că „interesele vitale
ale unui stat sunt ceea ce el crede că sunt şi nu ceea ce o altă putere spune că
trebuie să fie”, „datoria principală a fiecărui guvern este considerată a fi
protejarea intereselor poporului pe care îl conduce şi pe care îl reprezintă în
raport cu interesele concurente ale altor popoare” [10, p.105].

În aceeaşi ordine de idei se înscriu ideile lui D. Clinton, care defineşte
un conţinut dublu al interesului naţional/statal, incluzînd, pe de o parte,
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binele comun propriu întregii societăţi, aceasta alcătuind o comunitate de
oameni ce au stabilit anumite relaţii durabile şi au convenit asupra unor
standarde de viaţă şi norme de comportament, iar pe de alta, include scopurile
de politică externă a statelor în relaţiile dintre ele [11, p. 27-31].

A. Burian consideră că nivelul dezvoltării social-economice şi social-
politice a ţării, aşezarea geografică, tradiţiile naţional - istorice, scopurile şi
necesităţile asigurării suveranităţii şi securităţii, aceşti şi alţi factori
determinanţi fiind „transpuşi în politica externă, se focalizează în concepţia
interesului naţional” [11, p. 189].

Prin urmare, tradiţia realistă, dar nu numai această concepţie, asociază
interesul naţional cu interesul de stat, susţinîndu-se că este justificată utili-
zarea sintagmei „interesele naţionale de stat”:

1. La baza interesului se află necesităţile obiective ale naţiunii, iar statul
fiind organizator al începutului naţional, le implementează prin politica sa.
G. Hegel a remarcat că statul este puternic şi bine administrat în condiţiile
cînd interesele particulare se află în concordanţă cu scopul general şi numai
atunci cînd acest principiu îşi găseşte realizare, el exprimă cel mai deplin
„interesele naţionale generale” [12, p.191];

2. Interesul naţional de stat este un fenomen social - istoric, care nu
poate exista independent de purtătorii săi şi include în componenţa sa, potrivit
lui H. Morgenthau, identitatea naţională, iar în opinia lui V. Beniuc
„comuniunea unui stat ce nu-şi conştientizează clar interesele, nu poate conta
pe o existenţă şi dezvoltare durabilă, pe o viaţă prosperă” [12, p. 191];

3. Statul reprezintă naţiunea în relaţiile cu lumea înconjurătoare, iar
interesul naţional devine un factor integrator, conform lui U. Ozkirimli,
anihilînd unele disensiuni dintre stat şi societatea civilă. În aceeaşi ordine
de idei, supunînd analizei unele aspecte structurale şi funcţionale menite să
contribuie la elaborarea interesului naţional/statal al Republicii Moldova,
V. Saca subliniază că problema realizării acestui concept presupune
fundamentarea unei idei general - naţionale, care „ar uni în jurul său toţi
cetăţenii, indiferent de apartenenţa etnică sau socială” [13, p. 192];

4. Cadrul interesului naţional este determinat de idealurile, care reflectă
valorile sociale, dar nu poate fi conceput, în opinia lui H. Morgenthau, în
afara imperativului autoconservării statului, obiectivele lui majore fiind,
potrivit lui P. Ţîgankov, asigurarea securităţii naţionale şi suveranităţii ca
expresie a puterii supreme, bunăstării economice şi dezvoltării etc. [14, p. 245].

Procesul formării şi realizării interesului naţional/statal este obiectul de
interes atît al instituţiilor statului, partidelor politice, cît şi al societăţii civile
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a acelui stat. Acesta este un proces multinivelar, care necesită efortul atît din
partea comunităţii ştiinţifice, a politicienilor, cît şi a funcţionarilor de diferit
nivel. Interesul naţional/statal devine unul eficient odată cu perfecţionarea
mecanismului lui de formare, a definirii structurii şi elementelor structural-
funcţionale, a interacţiunii dintre acestea. Reieşind din complexitatea naturii
interesului naţional/statal prioritatea formării şi realizării acestora este
prerogativa statului, care este orientat spre îmbunătăţirea bunăstării materiale
a cetăţenilor şi deci instituţiile statului deţin monopolul cu privire la legitimi-
tatea interpretării intereselor. Însă necătînd la faptul că statul deţine rolul prin-
cipal în determinarea şi realizarea intereselor naţional/statale acesta nu este
unicul actor care participă la realizarea şi materializarea acestora.

În acest context, este oportun să elucidăm repartizarea simbolică a
responsabilităţilor pe terenul de acţiune al interesului naţional/statal între
principalii actori de realizare a puterii, printre care se regăsesc partidele guver-
nante, businessul, aparatul administrativ la diferite nivele etc. [15, p. 60].

Mecanismul formării şi realizării interesului naţional/statal este deter-
minat de specificul statului de origine şi este indispensabil de mecanismul
sistemului politic de realizare a puterii, de forma constituţională a statului,
de caracteristica statului (deschis, închis) etc. În dependenţă de aceste
trăsături forma de realizare şi determinare a interesului naţional/statal este
influenţată şi de mass-media, grupuri de interese şi lobbism sau poate
constitui o balanţă de interese. Interesul naţional/statal este caracterizat de
metoda luării deciziilor atît la nivel individual, cît şi statal. Deciziile la
nivel statal şi metodologia lor de conceptualizare şi implementare sunt parte
a mecanismului de formare a interesului naţional/statal. Cu cît nivelul de
democraţie este unul pertinent, cu atît interesul naţional/statal este determinat
de coparticiparea mai multor actori sociali, iar mecanismul este unul trans-
parent şi eficient. În cazul în care suntem în prezenţa unui stat autarhic sau
dictatorial mecanismul de formare a interesului naţional/statal este deter-
minat de procesul decizional la nivel de stat, adică acesta este exprimat şi
realizat într-un mod unilateral de către dictator sau liderul incontestabil.

Concluzii. Analiza abordărilor ce vizează interesul naţional/statal şi
conexiunea acestuia cu acţiunile şi procesele unui stat în politica sa externă a
oferit posibilitatea definirii noţiunii şi conţinutului teoretic al interesul naţional/
statal, care constituie acel aparat categorial cu care statul poate gestiona şi
realiza mişcările sale pe plan extern. Multitudinea de opinii şi abordări a
acestui concept a permis prefigurarea unei definiţii, operantă atît la nivel practic,
cît şi teoretic. Astfel, interesul naţional/statal „în principiu, şi în special, este
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determinat de factorii ce asigură continuitatea şi calitatea statului şi societăţii
în mediul concurenţial intern şi internaţional” [16, p. 116].

Un subiect conex contextualităţii elementului de politică externă pe
care îl abordăm, constituie dilema oportunităţii şi corectitudinii utilizării
determinantului complementar “naţional” sau “statal”. Este oportun să men-
ţionăm ca “naţional” sau “statal” sunt două noţiuni diferite atît ca sens, cît
şi ca context. Există state care coincid cu o naţiune sau aceasta este ma-
joritară, în raport de 90% şi mai mult, dar totodată există state multinaţionale
sau o naţiune este constituientă a două şi mai multe state naţionale (ex.
Germania, Austria etc).

În acest context, este incorectă utilizarea sintagmei de “interes naţional”
reieşind din situaţiile menţionate mai sus, deoarece statul care nu neapărat
este şi o naţiune, deţine monopolul conceptualizării şi realizării intereselor
sale şi aici este oportun, de a utiliza sintagma „interes naţional/statal”,
dualizînd calitatea subiecţilor primari şi secundari, care participă la definirea
şi implementarea interesului naţional/statal. Astfel, subiectul primar, în acest
context, este statul ca exponent suveran al subiectului secundar, care îl
constituie consensul dintre naţiunea majoritară şi minoritară a acestui stat.

În acest mod, investigaţia efectuată a evidenţiat trei elemente constitu-
tive ale interesului naţional/statal. Acestea sunt: 1) necesitatea; 2) con-
ştientizarea (necesităţii); 3) acţiunea; pentru a fi în prezenţa unui interes
naţional/statal este necesară existenţa elementelor enunţate mai sus. Prin
urmare, necesitatea este elementul determinant al oricărui interes, inclusiv
interesul naţional/statal, acesta este o stare a subiectului, care simte insu-
ficienţa sau deficienţa unor obiecte, valori, sisteme de valori sau alte bene-
ficii. Însă necesitatea constituie elementul unui interes doar atunci cînd
această necesitate este una conştientizată de către subiect, în cazul nostru
de către stat sau naţiune. Un alt element care urmează după combinarea
primelor două, este acţiunea, care survine ca consecinţă a unei necesităţi
conştientizate, ce impune o acţiune de realizare a interesului.

Similar intereselor naţional/statale şi percepţia asupra instrumentelor
de putere poate varia, dar, în genere, majoritatea autorilor sunt de acord că
statele au patru mari instrumente de putere: diplomatic, informaţional, militar
şi economic. Prin urmare, atunci cînd analizăm interesele naţional/statale
ale unui stat, trebuie să ţinem seama de următorii factori:

♦ caracteristicile generale ale mediului internaţional de securitate;
♦ nivelul de putere al statului în cauză (sursele de putere ce pot fi

identificate în cazul respectivului stat);
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♦ poziţionarea statului pe harta geopolitică a lumii;
♦ instrumentele de putere de care statul beneficiază pentru aşi putea

promova interesele în plan internaţional.
În această ordine de idei, în funcţie de mecanismul politic de formare şi

reieşind din aspectele structural - funcţionale ale interesului naţional/statal acesta
constituie factorul determinant al opţiunii şi acţiunii de politică externă a oricărui
stat, indiferent de dimensiunea, potenţialul sau forma de guvernămînt al acestuia.
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