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ROLUL SISTEMULUI ECONOMIC ÎN CREAREA PUTERII 

MILITARE A STATULUI 

                                                                           Slavic GÎRNEȚ15  

Abstract: Experiența istorică arată că, în trecut, până la mijlocul 

secolului al XX-lea, forța militară a fost factorul principal al puterii mondiale 

și influența statelor pe arena mondială. Puterea economică și socială a 

statelor, în aceste condiții, pe plan mondial erau direct proporționale cu 

puterea sa militară. Astfel, cel care avea cea mai puternică armată avea și cea 

mai mare putere economică și socială. 

Abstract: Historical experience shows that in the past, until the middle 

of the twentieth century, military force was the main factor of world power and 

the influence of states on the world arena. The economic and social power of 

the states, under these conditions, worldwide were directly proportional to its 

military power. Thus, the one with the strongest army also had the greatest 

economic and social power. 

 

În condițiile moderne, în ciuda scăderii generale a importanței factorului 

militar în sistemul relațiilor internaționale, forța militară continuă să fie, de 

asemenea, un atribut integral al politicii economice a țărilor și cel mai 

important mijloc pentru susținerea intereselor vitale ale statului și asigurarea 

securității acestuia. Cu atît mai mult, după cum arată experiența mondială, 

chiar și în prezent, agravarea conflictelor internaționale duce adesea la 

utilizarea forței militare pentru rezolvarea lor. 

În acest sens, în prezent, așa cum arată experiența internațională, practic 

toate statele, chiar și cele mai pașnice, iau măsuri în avans și în mod constant 

pentru a-și consolida, dezvolta și îmbunătăți forța militară și a-i atribui un loc 

adecvat în sistemul de asigurare a securității naționale. 
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Puterea militară a statului, reprezintă un mijloc specific de realizare a 

politicii economice și  este un fenomen  social extrem de complex. Acest lucru 

este dovedit de faptul că există încă diferite puncte de vedere asupra esenței 

puterii militare, a structurii sale, a conținutului, a formelor de implementare, a 

funcțiilor îndeplinite și a relației acestei categorii cu o altă categorie de „putere 

militară”, similară ca sens. Din acest punct de vedere, în literatura de 

specialitate există o multitudine de opinii referitor la definirea conceptului de 

putere militară.  

În această ordine de idei, V.V. Cirichin [7] menționează că:  “ puterea 

militară este capacitatea reală a unui stat de a captura un spațiu fizic, printr-o 

armată viabilă, complex industrial de apărare diversificat și o doctrină 

militară” , iar  A. Kh. Shavaev și N.I. Turko identifică puterea militară cu 

potențialul militar al  statului.   N. D. Tabunov  și alții consideră că: forța 

militară este un derivat al potențialului militar și al puterii militare a statului 

[6]. 

Puterea militară este capacitatea de acţiune armată a unui stat, asigurată 

de potenţialul său militar (buget, personal, infrastructură, armament, logistică, 

industria de apărare şi instituţiile de cercetare - dezvoltare specifice etc.), în 

scopul asigurării propriei securităţi şi a aliaţilor şi îndeplinirii 

obiectivelor/intereselor politico-militare[1]. 

Într-adevăr, de-a lungul întregii sale istorii, omul a simţit permanent 

nevoia de stabilitate şi s-a preocupat să-şi asigure avuția,  proprietatea, hrana şi 

propria viaţă, deoarece nu se poate trăi fără a avea sentimentul siguranţei 

acţiunii şi al stabilităţii. Prin urmare, faţă de această realitate, singurele 

concepte care pot răspunde acestor deziderate (siguranţă şi stabilitate) sunt 

conceptele de securitate (putere militară) și stabilitate economică. 
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 Nu putem face economie fără o stabilitate și securitate din punct de 

vedere al puterii armate, și nu se poate de realizat o dezvoltare a puterii militare 

și a securității naționale fără a avea o economie puternic dezvoltată. În această 

ordine de idei este binevenit de identificat acele elemente și aspecte care 

condiționează dezvoltarea din punct de vedere economic a societății. Mai mulți 

specialiști din economie confirmă faptul că, dezvoltarea economică a societății 

este influiențată  de un ansamblu de factori, cu acţiune directa şi indirecta. 

Fiecare factor de dezvoltare economică acţionează concomitent prin trei 

dimensiuni: cantitativă, calitativă şi structurală. Dintre aceştia putem distinge 

două categorii mari: 

• factori ce sunt implicaţi direct în procesul de producţie şi generează 

creşterea economică:  munca, factorul material (resursele naturale şi 

echipamentele de producţie) la care se adaugă progresul tehnic; 

• factori ce sunt implicați indirect, care au rol de catalizator pentru 

naşterea şi combinarea factorilor nemijlociţi, sau, eventual, pot frâna această 

activitate. În această categorie se includ: factorii ştiinţifici, culturali, politica 

administrativă; politica economică, care, la rândul ei, cuprinde: politica 

acumulării, a investiţiilor, cea financiară, monetară, bugetară şi cea fiscală; 

capacitatea de absorbţie a pieţei interne; schimburile internaţionale etc. 

Amploare efectelor, pozitive sau negative, create de prezența și influiența 

factorilor ce condiționează dezvoltarea economică a societății, este determinată 

de sistemul economic din societate. Anume sistemul economic, fie crează 

oportunități pozitive pentru dezvoltarea economică și militară a statului, fie 

creză opertunități negative ce conduc la un regres atît economic cît și militar al 

statului. 

Noțiunea de sistem economic este analizată de mai multi autori în 

literatura de specialitate, care încearcă să evidențieze particularitățile 
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funcționale și structurale ale sistemului economic. Astfel, Dicționarul 

explicativ al limbii române [3] interpretează noțiunea de sistem ca fiind un 

ansamblu de elemente, principii, forțe, reguli dependente între ele și formînd 

un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de gîndire teoretică și 

face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit. 

Acomodată la activitatea economică această noțiune este definită ca fiind un 

ansamblu de procese (producție, consum,economisire, investiție, finanțare, 

schimburi etc.) examinate fie individual,  fie în grup, în baza unui model 

matematic care constau în transformarea unor intrări de origini diverse în ieșiri 

eterogene cu destinații diverse [5]. 

Reprezentantul instituționalismului, F. Perroux, prin sistem economic 

subînțelege „un ansamblu coerent de instituții și de mecanisme ale producției, 

ale consumului și ale repartiției, precum și un stil de viață, adică o 

interpretare generală tradusă în acțiuni ale vieții sociale care se bazează pe o 

ierarhie determinată de valori” [4].  Spre deosebire de Perroux, K. Marx 

identifică sistemul economic cu conceptul de mod de producție care este o 

combinare între forțele de producție (forța de muncă, mijloace de muncă, 

obiectele muncii ) și relațiile de producție (din sfera producției, repartiție, 

schimbului, consumului) [2].  Anume acest mod de producție și determină în 

viziunea lui K. Marx suprastructura sistemulu social, formată din forme 

juridice, politice, religioase, filosofice, economice.  

Orice sistem economic este destinat să soluționeze problemele vitale ale 

indivizilor din societate, ținîndu-se cont de o multitudine de factori, unii de 

natură obiectvă cum ar fi: - legile economice, resursele disponibile în societate, 

factorii de producție, nivelul de dezvoltare, progresul tehnico – științific etc., 

alții de natură subiectivă: - nevoi, dorințe, legi psihologice, tradiții și obiceiuri 

etc. Anume acest conținut  a și condiționat în plan istoric existența unor forme 
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multiple de manifestare a sistemelor economice, fapt ce necesită realizarea unei 

anumite clasificări.  

Unii autori sunt de părerea că tipurile de sisteme economice după criteriu 

evolutiv, istoric sunt niște sisteme ideale, teoretice, care oferă anumite avantaje 

în organizarea activității social – economice și spre care au tins în permanență  

indivizii, ele neexistînd în formă pură în realitate. Alții demonstrează că aceste 

siteme ideale, nu au fost și nu sunt ideale, deoarece pe parcursul evoluției 

acestora, ele au fost influiențate de dezvoltarea civilizației umane și diviziunea 

internațională a muncii. De aceea ar fi corect să se numească sisteme 

economice istorice. 

Sistemul mixt sau real al economiei de piață este prezent în marea 

majoritate a economiilor contemporane și ele prezintă o varietate foarte mare 

de modele, condiționate de caracterul național și istoric, experiență în 

activitatea economică, practici internaționale, nivel de dezvoltare socială etc. O 

sistematizare a acestor modele a fost realizată de Michel Albert  care le-a 

grupat în două tipuri, modele mari cu caracteristici specifice, după cum 

urmează: 

➢ Modelul neo – american, numit și anglo – saxon, se întîlnește în 

principal în SUA, Marea Britanie, Canada, Belgia și alte state: 

a) Sectoul public responsabil de crearea bunurilor publice este neglijabil 

și are tendința de a se reduce; 

b) Piața are rolul hotărîtor în circulația bunurilor din societate de la 

producător la consumator; 

c) Politica economică se bazează pe stimularea ofertei, reușitei 

individuale a întreprinzătorilor și maximizarea profitului imediat; 

d) Prețurile bunurilor economice depind în măsură determinată de 

condițiile aleatorii ale pieții; 
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e) Întreprinderea, ca centru al deciziilor economice, este considerată bun 

comercial ca oricare altul; 

f) Un sistem de învățămînt elitist, care tinde să funcționeze după regulile 

pieții; 

g) Politici economice și sistem de valori care încurajează consumul; 

h) Grad redus de securitate economică față de riscuri (boală, sărăcie, 

șomaj) problema fiind o chestiune individuală și de caritate. 

Acest model promovează pe scară largă diferențierea socială în societate 

referitoare la salarii, averi și bunuri imobiliare. Este eficient din punct de 

vedere economic. 

➢ Modelul renan de economie mixtă, aici se regăsesc celelelte tipuri de 

economii mixte cum ar fi: - modelul economiei sociale (Germania, Olanda, 

Austria); modelul contractual, nordic al economiei mixte (Suedia, Norvegia, 

Finlanda, Danemarca); modelul vest – european (Franța, Italia); modelul 

paternalist (Japonia, Coreia). Necătînd la existența anumitor diferențieri, totuși, 

se pot de identificat următoarele caracteristici comune pentru aceste tipuri de 

modele de sisteme economice mixte: 

a) Majoritatea bunurilor economice îmbracă formă marfară, dar 

consumul unei părți importante nu se realizează după regulile pieții; 

b) Bunurile economice necomerciale au o pondere semnificativă, iar 

politica economică încurajează economisirea și redistribuirea veniturilor; 

c) Fiscalitatea directă prevalează asupra celei indirecte. Sunt impozitate 

atît veniturile cît și capitalul, este o redistribuire interregională a veniturilor și 

presiunii fiscale în scopul reducerii decalajelor economice și sociale dintre 

zonele țării; 

d) Sistem bancar puternic și ramificat, fiind capabil să asigure finanțarea 

agenților economici pe termen lung; 
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e) Firma, statul și angajații sunt coresponsabili de perfecționarea 

profesională; 

f) Un sistem de învățămînt mai echitabil, în care nivelurile profesionale 

intermediare dispun de o bună formare; 

g) Mișcare sindicală puternic dezvoltată ce apără interesele reale ale 

angajaților, prin promovarea unor astfel de valori ca: - egalitate și echitate 

socială corelate cu criteriile de eficiență economică; 

h) Grad ridicat de securitate economică față de riscuri (șomaj, 

invaliditate, boală, dezechilibre familiale) asigurat de către stat, iar inegalitățile 

sociale și economice se mențin în limite rezonabile prin diverse pîrghii 

economice de prelevare și redistribuire a veniturilor în societate; 

i) Pondere mare a clasei mijlocie în societate, reprezentînd circa 75% în 

Germania, 80% Elveția, 89% în Japonia; 

j) Un sistem avantajos de pensii și alocații sociale care asigură un grad 

mare de protecție socială prin grija autorităților publice. 
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