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Rezumat 
În acest articol sunt supuse analizei procesele complexe de reconceptualizare și 
repoziționare a statului național în relațiile internaționale contemporane și de trans-
formare a autorității și autonomiei lui sub impactul globalizării, abordată în sens 
larg, multidimensional. Cercetările pun în lumină factorii care condiționează eroziu-
nea suveranității de stat circumscrisă teritorial și provoacă transformare caracterului 
relațiilor internaționale prin extinderea și diversificarea numărului actorilor. Către 
sfârșitul secolului XX au fost propuse mai multe concepții care puneau la îndoială cali-
tatea de actor principal sau chair unic al relațiilor internaționale, date fiind ascensiunea 
agenților nestatali și extinderea proceselor de transnaționalizare. Ipoteza de lucru avan-
sată și confirmată prin rezultatele științifice obținute este că statul pierde o parte din 
prerogativele suverane, dar păstrează statutul de actor important. În același timp, pro-
blema rămâne deschisă, mai ales în contextul revitalizării unor politici protecționiste 
reconfigurării structurilor regionale de cooperare.
Cuvinte-cheie: stat, suveranitate, globalizare, regionalizare, scepticism, hiperglobalism, 
adaptivism, protecționism.

Summary
This article analyzes the complex processes of reconceptualization and repositioning of 
the national state in contemporary international relations and transformation of its 
authority and autonomy under the impact of globalization, approached in a broad, 
multidimensional way. Research highlights the factors that condition the erosion of ter-
ritorial sovereignty circumscribed by the country and provokes the transformation of in-
ternational relations by expanding and diversifying the number of actors. By the end of 
the twentieth century several concepts had been proposed that cast doubt on the status of 
principal actor or chair of international relations, given the rise of non-state agents and 
the expansion of transnationalization processes. The advanced working hypothesis and 
confirmed by the scientific results obtained is that the state loses some of its sovereign 
powers, but retains its status as an important actor. At the same time, the issue remains 
open, especially in the context of revitalizing protectionist policies to reconfigure regio-
nal cooperation structures.
Keywords: state, sovereignty, globalization, regionalization, skepticism, hyperglobalism, 
adaptivism, protectionism.
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Pentru a asigura o mai bună cunoaștere, înțelegere și explicație a proceselor care 
se produc pe arena mondială, este indispensabil de a supune cercetării științifi ce sub 
aspectul relaţiilor internaţionale a conceptului de suveranitate de stat circumscrisă 
teritorial, dat fi ind impactul pe care îl exercită asupra schimbării locului și rolului 
statului naţional în politica mondială. Astfel, A. și H. Toffl  er susţin, fără drept de apel, 
că „în ultimele trei secole unitatea de bază a sistemului mondial a fost naţiunea-statul” 
[1, p. 234], iar în conformitate cu opinia lui St. Krasner, „statele suverane prin caracterul 
lor alcătuiesc componentele constitutive ale sistemului internaţional. Suveranitatea 
reprezintă o ordine politică bazată pe control teritorial” [2, p. 65], Z. Bauman și
U. Beck invocă teritorialitatea și suveranitatea ca fi ind două concepte de fond ale 
unui stat: primul subiliniază că fi ecare stat se încadrează într-un teritoriu, „ocupînd o 
porţiune din suprafaţă asupra căreia își exercită puterea”, iar conform supozițiilor celui 
de-al doilea, prin suveranitate se realizează independenţa deplină a statului, în sensul că 
„puterea lui nu este infl uenţată din exterior”. Prin urmare, suveranitatea este o categorie 
funcţională, avînd menire să asigure un anumit nivel de libertate în interiorul statului 
național și să se autoprotejeze de ingerinţe din exterior. St. Krasner deosebește patru 
tipuri de suveranitate, precizările aparținîndu-ne:

1. internă – este un principiu de organizare a puterii publice în cadrul statului și de 
control din partea societăţii. Într-adevăr, încă Th . Hobbes a urmărit să defi nească 
baza intelectuală menită să asigure legitimarea centralizării puterii, însă 
actualmente suveranitatea internă mai degrabă se referă la dreptul popoarelor la 
autodeterminare și de a alege liber forma de guvernămînt;

2. interdependentă – se referă la controlul asupra fl uxurilor transfrontaliere. La 
etapa actuală însă, capacităţile statelor de a supune controlului fl uxurile umane, 
de mărfuri, servicii și capital se afl ă în continuă descreștere, diminuându-se 
și posibilităţile guvernelor de a contracara ameninţările și riscurile la adresa 
securităţii lor naţionale, dar care nu periclitează statutul său suveran; 

3. internaţional-juridică – consfi nţește egalitatea în drepturi ale statelor pe arena 
mondială, în sensul că un suveran este recunoscut de alţii, care îl percep în 
calitate de unic reprezentant al comunităţii sale politice: suveranitatea prezintă 
în sine statutul menit să legitimeze puterea suverană atât în interior, în calitate 
de supremă, cît și exterior, prin recunoașterea egalităţii în drepturi în raport cu 
alte state. Subliniem în context, că recunoașterea egalităţii suverane a statelor a 
contribuit decisiv la edifi carea sistemului european de state, iar la etapa actuală 
acest principiu a fost formalizat de către Organizaţia Naţiunilor Unite;

4. „westfalică” – interzice actorilor externi de a se implica în repartizarea 
prerogativelor de putere în interiorul statelor, în sensul că statul, a cărui 
suveranitate este recunoscută de alte entități de același caracter, este acceptat 
în cercul lor și primește „imunitate” împotriva ingerinţelor, fi ind prin esenţă o 
„valoare universală, un principiu moral autonom” [3]. 

Conform ipotezei formulate de H. Morgenthau, concepţia modernă a suveranităţii 
raportată la fenomenul statului circumscris teritorial a fost formulată în ultima parte 
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a secolului al XVI-lea, iar după Războiul de treizeci de ani a solicitat apariţia unei 
puteri centralizate care își exercită autoritatea de a elabora și aplica legea asupra unui 
teritoriu încadrat în hotare naţionale [4, p. 332]. În accepția lui P.de Senarclens, no-
ţiunea de suveranitate presupune expres că guvernele statelor moderne sunt învestite 
cu autoritate supremă, iar după revoluţiile din secolul al XVIII-lea această catego-
rie este asociată cu ideea de naţiune [5, p. 117]. La rîndul ei, subliniază P. Hirst și
G. Thompson, ideea de națiune consolidează în fapt alt concept, cel de putere suvera-
nă predominantă într-un anumit teritoriu și deci, naţionalismul, după cum a remarcat 
B. Anderson referindu-se la geneza acestui curent, se extinde și depinde de orizontul 
suveranităţii, presupunînd modele culturale omogene. Potrivit opiniei lui O. von Gierke, 
statul a devenit principala formă instituţionalizată de guvernare și nu accepta nicio 
construcţie de alternativă de organizare, statele europene, conform lui H. Bull, au 
edificat „o lume a entităţilor autonome”, fiecare desfășurîndu-și activitatea în funcție 
de propria sa voinţă. Relaţiile internaţionale reconfigurate structural sînt asemănate 
prin analogie de către A. Wolfers și E. Morse cu o diversitate de interacţiuni ale „unor 
bile pe masa de biliard”, ele fiind limitate de recunoașterea reciprocă și obligaţia ac-
ceptată de a nu interveni în afacerile interne ale celorlalţi actori. A. Giddens susţine 
că formarea și consolidarea statelor naţionale se înscrie expres în cadrul unui proces 
general care s-a început la sfîrșitul secolului al XVII-lea, Europa devenind „o socie-
tate de state” care se afla în plină evoluţie, dat fiind că suveranitatea instituie gradual 
recunoașterea reciprocă asumată de a guverna un teritoriu încadrat în anumite hotare 
politice, iar întrebarea dacă asemenea conducere este eficientă, dacă un stat posedă 
autonomie suficientă pentru a-și valorifica obiectivele în relaţiile cu alţi actori, con-
sideră St. Krasner, întotdeauna se dovedește a fi altă problemă. În același context de 
opinii, F. Hinsley subliniază că „suveranitatea teoretică a unui stat reprezintă o condi-
ţie necesară a calităţii sale practice de membru al sistemului internaţional” [6, p. 179], 
modelându-l, și, potrivit sintezei lui A. Miroiu, oferind posibilitatea de a include sau 
exclude din acest sistem un actor sau altul, dar în condiţiile că fiecare dispune de li-
bertate în acţiuni și de dreptul de a-și asuma angajamente fondate pe consimţămîntul 
liber, fără a fi supus coerciţiei din partea altor puteri.

C. Beitz se pronunță în același context de idei, afirmând că statele au fost conce-
pute ca „ordini politice separate și distincte”, din cauza că nici o autoritate supremă 
nu avea dreptul să le contureze sau să le îngrădească acţiunile, acești actori urmă-
rind să-și realizeze propriile interese. D. Held nu neagă dreptul lor de a exercita ac-
tivităţi autonome sau chiar independente, dar, totodată, este de părere că „apariţia 
statului-naţiune modern și incorporarea tuturor civilizaţiilor în sistemul interstatal 
construiește o lume organizată și divizată în două domenii, intern și extern, adică 
„lumea interioară”, a politicii naţionale, limitată teritorial și, respectiv, „lumea exte-
rioară”, înglobând afacerile militare, diplomatice și de securitate [7, p. 56, 62]. Un rol 
foarte important în legiferarea acestor aranjamente a revenit dreptului internaţional 
public, materie care se afla în plin proces de fundamentare în perioada de referință. 
Doctrina suveranităţii statelor, potrivit lui F. Hinsley, a fost legiferată și recunoscută 
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prin acorduri internaţionale, ea a contribuit decisiv la formarea unui tip nou de rapor-
turi între putere și teritoriu, în sens de „posesiune exclusivă”, aceste acorduri au făcut 
posibil procesul de „internaţionalizare” atît a puterii, cît și a politicii în cadrul unui 
stat. Pronunţîndu-se în aceeași ordine de idei, G. Thompson acreditează supoziția că 
fiecare stat își determina natura politicilor sale interne și externe, statul își asuma di-
rect și expres monopolul aplicării violenţei nu numai în plan intern, ci și extern, fiind 
singurul actor în măsură să declare război și să aplice forţa pe arena mondială în baza 
acordurilor și constrîngerilor mutual recunoscute și asumate.

Prin urmare, principiul suveranităţii circumscrise teritorial, adică dreptul de 
jurisdicție exercitat pe un anumit teritoriu demarcat prin hotare naţionale, reprezintă 
o trăsătură defi nitorie a sistemului internaţional de state moderne rezultat de pe urma 
implementării prevederilor ce se conțin în tratatele westfalice. Conform opiniei lui
Th . Biersteker, conceptele de stat, suveranitate și teritorialitate prezintă prin caracterul 
lor construcţii sociale care definesc și redefinesc rolurile, acţiunile și practicile 
diferitor actori [8, p. 157]. Luînd ca bază același sistem de referinţă, F. Hinsley afirmă 
că numai la începutul secolului al XIX-lea conceptul de suveranitate, cu implicaţiile 
pe care le presupune atunci cînd este aplicat situaţiei internaţionale, devine un 
principiu edificator și determinant al „politicii externe și conduitei internaţionale ale 
tuturor statelor de frunte din sistemul european”, iar în regiunile din afara Europei se 
judeca în manieră similară și se acţiona „în limitele proprii categoriilor de statalitate 
și suveranitate atît cît permiteau condiţiile din fiecare zonă” [9, p. 174], mai ales în 
contextul că Europa, potrivit supozițiilor lui R. Falk, care se pronunţă în ordinea de idei, 
și-a făcut prezenţa în lumea întreagă.

În accepția noastră, aprofundarea și extinderea principiului suveranităţii 
circumscrise teritorial și consolidarea sistemului internaţional de state în secolul al 
XIX-lea nu s-a realizat în varianta clasică în spaţiile neeuropene, cu atît mai mult că 
nici în Europa această linie strategică nu s-a dovedit a fi un proces uniform, ci a evoluat 
sub diferite forme dictate de mai multe particularităţi georegionale și geoetnice, 
date fiind, după cum remarcă și Th. Biersteker, deosebirile enorme dintre statele 
absolutiste din secolul al XVII-lea și cele de factură liberală din secolele al XIX-lea și 
XX. Încercările lui F. Hinsley de a confirma și justifică aserţiunile sale prin trecerea în 
revistă a politicilor Marii Britanii în problema „formaţiunilor statale” care urmau să fi 
fost construite de către aborigenii din Noua Zeelandă sau din Yoruba în conformitate 
cu prevederile modelului european se dovedesc a fi deloc neconvingătoare, neesenţiale 
și suferă de schematism, conceptul de suveranitate teritorială fiind aplicat în mod 
abuziv, logic forțat și apologetic. În secolul al XIX-lea, europenii au realizat pe larg 
strategia expansionismului de diferit caracter și cu intensitate deosebită în Asia și în 
Africa, pe cînd în acele regiuni în care se confruntau cu dificultăţi în implementarea 
acestor practici se recurgea la aranjamente speciale,aranjamente care s-au distins prin 
variate de la caz la caz: numai la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului XX 
Liga Naţiunilor a instituţionalizat sistemul de mandate, menit să introducă ordine în 
demarcarea teritorială a posesiunilor coloniale. 
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Este important de precizat faptul că marea majoritate a cercetărilor în materia 
politico-juridică nu asociază apariţia statului naţional cu un eveniment concret, ci 
se limitează prin a puncta asupra intervalului de timp în care s-au conturat aceste 
procese, linia cronologică de iniţiere a construcţiei acestei instituţii fiind Războiul de 
o sută de ani. Însă J. Levy se dovedește a fi cercetătorul care face excepţie de la această 
regulă devenită tradiţie, el a identificat debutul formării statului modern cu anul 1494, 
când Franţa a declanșat lupta pentru hegemonie în Europa, dar, în același timp, făcând 
abstracţie  de valorile religioase ca factor determinant al coalizării, iar ceva mai tîrziu, 
la începutul secolului al XVI-lea, a inițiat strategia „alianţei cu infidelul”: în aceste 
circumstanţe, „comunitatea confesională” a pierdut treptat din relevanţă în favoarea 
„autorităţii teritoriale suverane” recunoscută reciproc, procese care au culminat prin 
aranjamentele westfalice. În același context de idei, P. Hirst subliniază că după 1648 
guvernele au încetat gradual să-i sprijine pe coreligioși în conflictele cu propriile 
state: recunoașterea reciprocă declarată a suveranităţii statelor în cea mai importantă 
problematică, credinţa religioasă, a însemnat disponibilitatea lor de a renunţa la unele 
obiective politice în favoarea asigurării controlului și stabilităţii interne, acordul 
interstatal a modificat termenii conflictului dintre autoritatea teritorială și cea 
confesională în folosul primei [10, p. 356]. Suveranitatea a iniţiat instituţionalizarea 
justificării de a guverna un anumit teritoriu încadrat în hotare mutual recunoscute 
prin acorduri internaţionale, ordine care a consfinţit egalitatea suverană a statelor 
pe arena europeană, „modelul westfalic edificat pe acest ideal, potrivit asumpției lui
Th. Biersteker, a consfinţit principiul inviolabilităţii frontierelor”.

Aranjamentele westfalice au pus punctul fi nal încercărilor de a edifi ca un imperiu 
european fondat pe criteriul religios, iar Războiul de treizeci de ani a fost catalogat 
o perioadă îndelungată drept ultima confl agraţie din Europa avînd ca suport factorul 
confesional (supoziţiile cu privire la desfășurarea ultimului război de sorginte 
confesională în Europa datat cu prima jumătate a secolului al XVII-lea și-au pierdut din 
semnifi caţie politică și relevanţă știinţifi că în rezultatul declanșării confl ictelor de această 
factură în spaţiul balcanic și în cel ex-sovietic la sfîrșitul secolului XX [11, p. 3-115]). 
Totodată, precizăm că tentativele de a forma un imperiu european sau chiar mai mult, 
de a construi un edifi ciu de tip imperial extins pe contul altor spaţii geopolitice, aplicînd 
pe larg anexările de teritorii prin războaie, perfectînd alianţe cu actori geostrategici 
importanţi sau făcînd apel la solidaritate, care ar fi  ancorată pe principii ideologice și 
stări de spirit comune, în calitate de fundamente edifi catorii ale proiectelor construcţiilor 
gigantice de state servind pretinsa predestinaţie de a implementa fi e un tip de ordine, 
fi e societăţi de caracter hiliastic, aceste predispoziții, subliniem, n-au încetat, ca dovadă 
fi gurînd campania lui Napoleon Bonaparte sau cea de-a doua confl agraţie mondială. 
Din altă perspectivă, a elaborărilor fundamentate pe evaluarea și defi nirea weberiană a 
statului (numit organizaţie politică dominantă, a cărui aparat instituţionalizat revendică 
monopolul aplicării legitime a forţei pentru a impune ordine pe teritoriul afl at sub 
jurisdicţia sa), M. Shaw promovează ideea că „imperiul european, edifi cat pe diferite 
forme locale de stat în spațiile europene ale capitalismului mondial, a predominat din 
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secolul al XVIII-lea pînă la mijlocul secolului XX” [12] și numai spre sfîrșitul secolului 
al XIX-lea și începutul secolului XX se accentuează caracterul naţional al statelor 
imperiale europene, ca în ultima instanţă statul-naţiune să devină „forma politică mai 
mult sau mai puţin universală”. 

Prin urmare, modelul de relaţii internaţionale instituţionalizat începînd cu anul 
1648 prin tratatele de la Munster și Osnabruck a legiferat constituirea și dezvoltarea 
ordinii internaționale formate din state teritoriale suverane, care nu recunosc nici 
o altă autoritate supremă. Acest model, conform supozițiilor lui D. Held, se rezumă 
la următoarele trăsături defi nitorii: statele își soluţionează litigiile angajându-se în 
relații diplomatice, dar este necesar, prin forță; cooperarea interstatală este minimală; 
statele caută să-și plaseze interesul naţional mai presus decît orice; promovează logica 
principiului efi cacităţii, adică forţa creează dreptul în lumea internaţională și deci, 
acapararea devine legitimă [13, p. 61] A. Burian remarcă pe bună dreptate, sintetizînd 
ideile cu privire la geneza și evoluţia sistemului westfalic, că formarea statelor naţionale, 
iar în baza lor - a sistemului internaţional modern, 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 actorii statali și a funcţionat, cu 
anumite modifi cări, pînă în anul 1945, iar unele elemente, de importanță mai mare, 
au continuat să acţioneze și în condiţiile ordinii mondiale bipolare [14, p. 141, 151]. 
Extinderea sistemului westfalic chiar și în Europa s-a caracterizat, conform aprecierilor 
lui R. Falk, prin „ierarhie și disparităţi”, modelul nu s-a articulat pe  deplin decît la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, precizează J. Crawford și 
S. Marks, cînd suveranitatea teritorială, egalitatea formală dintre state, nonintervenţia în 
afacerile interne ale altor entități statale recunoscute au devenit „principiile edifi catorii 
ale societăţii internaţionale”: statele naţionale fondate pe principiului suveranităţii 
teritoriale alcătuiesc pilonii sistemului westfalic și deci, relaţiile internaţionale prin 
esenţa și caracterul lor nu se dovedesc a fi  decît relaţii politice internaţionale, chiar 
dacă într-o perioadă sau alta își desfășoară activitatea cu o intensitate mai mare ori 
mai mică diferiţi agenţi nestatali.D. Held încadrează modelul westfalic în limitele 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 și atribute ale acestui model încă nu și-au pierdut din actualitate și relevanţă.

Evident, complexitatea și dinamismul relaţiilor internaţionale au condus spre 
diversifi carea și stratifi carea lor, fapt care n-a putut să nu provoace noi aranjamente 
și, implicit, contestarea poziţiilor statului naţional abordat în calitate de actor unic din 
sistemul internaţional. F. Hinsley consideră că prima tentativă serioasă a guvernelor „de 
a-și restrînge independenţa suverană prin intermediul unor limitări juridice și mijloace 
instituţionale” ţine de „experimentul legat de Societatea Naţiunilor”. Este de notat că 
în practica internaţională imediat după confl agraţiile majore, precum campania lui 
Napoleon din primele două decenii ale secolului al XIX-lea sau cele două războaie 
mondiale din secolul XX, statele instituţionalizează structuri sau foruri internaţionale în 
tentativa de a preîntîmpina repetarea lor. Fără a se referi direct la limitarea suveranităţii 
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statelor, chiar dacă, în opinia noastră, pare a fi  o supoziție un pic forţată, M. Griffi  ths 
și T. O’Callagan, exprimând actualele tendinţe știinţifi ce de a identifi ca modalităţi și 
a elabora proiecte de conducere instituţionalizată de nivel mondial, devansează acest 
proces cu un secol în urmă prin asemănarea concertului european cu „o guvernare 
globală a marilor puteri” [15, p. 48], ei remarcând angajamentul direct al statelor de a 
se conduce pe arena europeană de unele reglementări mutual recunoscute, acceptate și 
asumate. Însă contestarea deschisă a statului-naţiune și a atribuitului său suprem începe 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fi ind consecinţă nu numai a insatisfacţiei 
faţă de insuccesele înregistrate în lupta pentru preîntîmpinarea confl agraţiei mondiale 
și, implicit, a eșuării proiectului „Liga Naţiunilor”. D. Mitrany este unul din primii 
cercetători care a exprimat opinia că statele naţionale au tratat Liga Naţiunilor ca pe 
un adversar, care a atentat la suveranitatea lor iar formarea structurilor internaţionale 
învestite cu prerogative supranaţionale nu este oportună, ci se impune de a începe cu 
proiecte tehnocratice, de interes comun, care nu solicită voinţa politică și cedări serioase 
de caracter instituţional, pentru ca mai tîrziu suveranitatea lor să fi e depășită gradual 
prin integrarea într-o comunitate a mai largă. H. Laski se dovedește a fi  mai categoric, 
insistînd tranșant că „ar fi  un benefi ciu de durată al știinţei politice dacă întregul concept 
de suveranitate va fi  abandonat”, pe cînd M. Shaw este mai moderat în concepţii, el 
sesizînd că, deși statul-naţiune a devenit forma universală (a construcţiei de stat - n.n.), 
după cel de-al Doilea Război Mondial se produce declinul autonomiei lui, abordată  în 
sensul clasic, acest proces fi ind determinat mai cu seamă de „proiectarea potenţialului 
militar” al celor două supraputeri, - una de nivel mondial (Statele Unite ale Americii) 
și alta –de nivel regional (Uniunea Sovietică): războiul a condiţionat nu numai declinul 
statului-naţiune, dar și a imperiilor occidentale, ele nu mai reprezentau altceva decât 
„umbre a ceea ce au fost în trecut”, din cauza pierderii autonomiei politico-militare 
și includerii într-un bloc condus de Statele Unite ale Americii. Din altă perspectivă, a 
descentralizării și diversifi cării relaţiilor internaţionale, R. Falk menționează în debutul 
anilor’70 ai secolului XX că forma de politică universală care a predominat începînd cu 
tratatele westfalice este supusă unor transformări dramatice în direcţia creșterii rolului 
actorilor nestatali, restabilind unele trăsături ale perioadei medievale sau, mai precis, 
constituindu-se medievalismul de tip nou, iar J. Rosenau îi numește „actori în afara 
suveranităţii” din cadrul politicii „postnaţionale”.

H. Bull, polemizînd cu R. Falk, insistă că „situaţia este opusă” celei descrise de acesta: 
admiţînd că „actualmente statele suverane împart scena politică mondială cu alţi actori”, 
exprimă opinia că „în structura politică a lumii este posibil de conceput un anumit număr 
de schimbări cardinale, dar care nu reprezintă înlocuirea, ci tranziţia la un alt stadiu al 
sistemului internaţional” [16,p. 219,239]. De fapt, H. Bull, R. Aron sau H. Morgenthau, 
dar nu numai ei, nu negau și nici nu puteau nega transformările globale afl ate în plin 
proces de desfășurare, însă invocînd diferite raționamente rămîn la părerea că statul, 
potrivit ideii generalizatoare a lui C. Vlad, „în pofi da unor evoluţii recente, își păstrează 
rolul de subiect primar”. Completînd luările de poziţie de acest conţinut, subliniem că 
St. Krasner nu pune la îndoială asumpțiile care presupun că „statele pot fi  considerate 
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actori raţionali unitari” [17, p. 68], iar P. Hirst și G. Th ompson, contrar lui M. Shaw, 
acreditează opinia că „războiul rece a consolidat nevoia de stat-naţiune, capacităţile sale 
militare și formele de reglementare naţională a economicului și socialului fi ind necesare 
pentru susţinerea lor” și deci, actorul etatic continuă să fi e necesar. Conform opiniei 
lui M. Walzer, suveranitatea întruchipează în sine istoria poporului, particularităţile 
sale culturale și sociale, sarcina prioritară a statului se rezumă la conservarea și 
menţinerea spaţiului politic, în cadrul căruia se desfășoară lupta intereselor pentru 
mai multă libertate și drepturi ale omului. Suveranitatea este inviolabilă, ingerințele în 
afacerile statului suveran fi ind admise numai printr-un „război drept”, limitat în timp, 
obiective și mijloace [18, p. 115-116]. K. Deutsch punctează asupra dimensiunii social-
economice a activităţii statului, el identifi că o conexiune directă între securitatea socială 
și identitatea personală a individului: „statul-naţiune oferă majorităţii membrilor săi 
un sentiment mai puternic de securitate, apartenenţă și chiar identitate personală decât 
altă alternativă de grup mare și cu cît este mai acută nevoia oamenilor de o asemenea 
apartenenţă și identitate, cu atît crește potenţialul statului-naţiune de a le canaliza 
dezideratele și resentimentele” [19, p. 288]. A. Florea susține că în condițiile globalizării 
funcțiile sociale, educaționale și culturale ale statelor devin tot mai semnifi cative, iar 
problema cea mai spinoasă vizează apărarea națională și securitatea internațională, care 
suferă transformări esențiale, evoluând de la dimensiunea național-statală la cea globală: 
securitatea globală, subliniază G. Prins, citat de A. Florea, se referă la supraviețuire, 
într-o lume în care „indivizii și comunitățile se confruntă cu amenințări fără dușmani”.

Modelul de naţionalism fundamentat de K. Deutsch presupune ca statul să ghideze 
procesele mobilizării sociale, amplifi când, în asemenea manieră, necesităţile umane 
la care trebuie să răspundă, din cauza că „guvernele edifi cate pe sursele tradiţionale 
de autoritate și legitimare în parte se dovedesc a fi  incapabile să promoveze o politică 
socială” și să asigure efi cient securitatea socială a oamenilor. E. Hobsbawm se pronunţă 
în aceeași manieră, el afi rmă că rolul de agent în redistribuirea venitului social prin 
intermediul mecanismelor fi scale și de protecţie socială „a transformat statul naţional 
într-un factor tot mai important în viaţa popoarelor”, R. Gilpin acreditează opinia 
că guvernele nu sînt victime pasive ale proceselor de transnaţionalizare a economiei 
mondiale, ci rămîn principalii ei arhitecţi, în „statul multinaţional”, potrivit aserțiunilor 
expuse de W. Kymlicka, rămîne spaţiu larg pentru politica naţională. Rezumînd 
abordarea funcţionalistă, P. Taylor exprimă o supoziție contrară, considerînd că 
experienţa cooperării internaţionale pozitive poate diminua loialitatea individului faţă 
de statul-naţiune, în timp ce apologeții perspectivei sceptice a globalizării, cum ar fi 
G. Th ompson și J. Allen, urmăresc să dărîme „mitul corporaţiei globale”prin constatarea 
că fl uxurile de investiţii străine sunt concentrate între statele avansate, cele mai multe 
corporaţii transnaţionale rămân creaţiile lor sau ale regimurilor în care au luat fi inţă
[20, p. 30]. Conform supozițiilor exprimate de P. Hirst și G. Th ompson, politicile naţionale 
și alegerile politice au fost împiedicate de către forţele pieţii mondiale să se afi rme activ, 
ele deseori se dovedesc a fi  mai infl uente decât cele mai puternice state: capitalul nu 
este atașat în plan naţional, iar statul-naţiune a încetat să mai fi e un manager efectiv. 
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R. Walker din contra, acordă credit deplin principiului suveranităţii, pe care îl numește 
ca fi ind „crucial” și exprimă convingerea că este cu mult mai difi cil de a fi  „depășit” decât 
se crede, din cauza că poate contribui la rezolvarea unor antinomii moderne precum 
diferenţă – identitate, diversitate – unitate, acest principiu fi ind „mai puţin o cerinţă 
legală și mai mult o practică politică excepţional de consistentă” [21, p. 344].

Fără îndoială, nu se dovedesc a fi  lipsite de temei și relevanţă concluziile lui P. Hirst 
și G. Th ompson, care susțin că în condiţiile globalizării „guvernele naţionale rămân 
puternice”, suveranitatea statelor se păstrează, dar nu în sensul „atotputerniciei și 
omnicompetenţei în limitele teritoriilor pe care le controlează, ci în măsura credibilităţii 
democratice, fi ind reprezentanţi ai cetăţenilor în cadrul acestor frontiere”, deoarece 
populaţiile mai sunt supuse cetăţeniei statului naţional. Suntem de părere că nu corespund 
realităţilor aserțiunile vădit optimiste de tipul celor acreditate de St. Krasner, care 
consideră că puterea guvernelor naţionale sau suveranitatea statelor nu sunt subminate 
sub nici un aspect de internaţionalizarea economică, „ideile de acest conţinut, potrivit 
asumațiilor lui D. Held, devenind ele însele un mit”. Din perspectivă structuralistă,
K. Waltz numește reducţioniste argumentele contestatarilor poziţiilor statului în calitate 
de actor principal în politica internaţională, iar noi exprimăm opinia  că mult mai 
plauzibilă ar fi  pentru partizanii „stat-centrismului” abordarea integratoare descrisă în 
mod apologetic de C. Vlad, care, în ultimă instanţă, se reduce la următoarele: statul 
continuă să ocupe rolul central în viaţa internaţională, dar nu trebuie privit ca ceva în 
sine, izolat de alte prezenţe, ci din contra, această poziţie cere a fi  integrată în contextul 
contemporan al scenei internaţionale, ce ar asigura evidenţierea tuturor actorilor în 
conexiunile și interacţiunile lor de manifestare în parte și în totalitate [22, p. 25, 26].
P. Hirst și G. Th ompson specifi că pe bună dreptate că autoritatea în cadrul statului și între 
state este actualmente mai mult pluralistă decât centralizată, „puterea statelor-naţiune ca 
instituţii administrative și factori de decizie a scăzut” din cauza declinului importanţei 
războiului și limitării sferei de acţiune a managementului economic naţional: pentru 
a fi  efi cientă, autoritatea „trebuie să fi e structurată printr-un element de design într-o 
arhitectură relativ coerentă de instituţii” [23, p. 373, 384].

Comparativ cu perioada clasică, a Etalonului - Aur, consideră R. Boyer și D. Drache, 
economia mondială este actualmente mai puţin integrată la nivel global, în special în 
condițiile că regionalizarea și globalizarea, conform estimării L.Weiss, reprezintă prin 
caracter procese contradictorii, dat fi ind că marea majoritate a bunurilor și fl uxurilor 
de capital, „sunt regionalizate” în America de Nord, Europa de Vest, Japonia și Coreea 
de Sud. „Internaționalizarea” formează trăsătura defi nitorie a tendinţelor contemporane 
ale dezvoltării economiei mondiale, deci aceasta nu este „globalizată”, ci se produce în 
condiţiile „interdependenţei guvernate”, statele naționale nu mai dispun de „capacităţi 
transformatoare” prin încurajarea întreprinderilor de a fi  competitive la nivel global, a 
opera redislocări regionale și investi mijloace fi nanciare în străinătate.

Prin urmare, supoziţiile promotorilor demersului sceptic privind impactul globalizării 
asupra pozițiilor și funcțiilor statului naţional în cadrul ordinii mondiale contemporane 
sau în alți termeni, elaborările apologeților „stat-centrismului” sistemului internaţional 
din perioada ce cuprinde sfîrșitul secolului XX – începutul secolului XXI se reduc la 
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următoarele: internaţionalizarea nu se soldează cu formarea ordinii mondiale mai puţin 
statocentrică, statele-naţiune deţin în continuare o pondere centrală, fi ind principalii 
actori ai artei guvernării, abordată în sens de proces de distribuire a puterii atît către 
structurile internaţionale, cît și în favoarea agenţilor subnaţionali; guvernele naţionale 
dispun în continuare de putere stabilă și durabilă pentru a putea reglementa și gestiona 
activitatea economică internaţională, care, la rîndul ei, suferă de regionalizare afl ată în 
aprofundare și extindere [24, p.41]. Două precizări sunt importante în context reliefat 
de idei, prima vizînd raporturile dintre tipul de structură al sistemului internaţional și 
globalizare, a doua – dintre globalizare și regionalizare:

1. considerăm că în condiţiile bipolarităţii tardive, raportată la anii ’70-80 ai secolului 
XX, globalizarea s-a desfășurat în sens îngust, incluzând aspectul ei comercial-economic, 
în paralel regăsindu-se și alte dimensiuni, cum ar fi : socială, culturală și informaţional-
tehnologică, care, de altfel, se afl au în interconexiune. Falimentul „socialismului real” 
practic a făcut posibilă abordarea și desfășurarea globalizării în plenitudinea și amploarea 
ei, adăugându-se atât dimensiunea politică, cât și cea geopolitică, ele fi ind valorifi cate 
în contextul amplifi cării celorlalte componente ale acestor procese, dat fi ind că statele 
ex-socialiste „s-au deschis” în direcţia economiei de piaţă și democraţiei, iar hotarele 
rigide în trecut, au devenit penetrabile: schimbarea structurală de sistem internaţional 
a făcut ca globalizarea să se extindă spaţial și să se diversifi ce pe fundalul aprofundării 
proceselor integraţioniste și de interdependenţă;

2.  contrar L. Weiss, considerăm că regionalizarea se complementează cu globalizarea, 
ele cuprind, în acord cu estimările I. Iureva, diferite segmente de manifestare ale 
„tendinţei unice de integrare multiaspectuală”,  aceste procese marcând în mod direct 
dezvoltarea globală contemporană. A. Voskresenski defi nește regionalizarea ca fi ind 
rezultat al formării legăturilor economice într-o anumită regiune prin implementarea 
convenţiilor comerciale de tip preferenţial în baza proximităţii geografi ce a statelor: 
regiunea prezintă în sine atît o identitate politico-teritorială, una din particularitățile 
sale rezumându-se la caracterul transfrontalier, cît și o componentă a sistemului de 
relaţii economice internaţionale ce se constituie în zonele politico-geografi ce limitrofe. 
M. Muntean defi nește trei factori și trei niveluri de formare a regiunilor pe arena 
mondială: geografi c și social-psihologic; economic; politic, atribuind rolul determinant 
dimensiunii economice, iar A. Marshall, la rîndul său, identifi că patru dimensiuni 
ale integrării: economică, prevede coordonarea politicilor naţionale și promovarea 
unei politici comune; socială, presupune intervenţia nemijlocită puterilor publice în 
asigurarea „egalităţii șanselor”; politică, vizează unitatea de conducere îndreptată spre 
fondarea și funcţionarea unei autorităţi supranaţionale; teritorială, reprezintă adevărata 
integrare, incluzîndu-le pe toate. 

În același timp, considerăm relevantă asumpția I. Busîghina, care a remarcat că la 
etapa actuală este difi cil de a încadra regiunea în hotare strict determinate. În ordinea 
de idei reliefată, regionalizarea și globalizarea nu formează direcţii opuse de dezvoltare, 
ci se completează reciproc, iar diferenţele constau în arealul inclus și în intensitatea 
cooperării și integrării.
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Contestatarii „stat-centrismului” relaţiilor internaţionale contemporane se regăsesc 
la polul opus, numărul lor fi ind în permanentă creștere, fapt care refl ectă dinamica 
transformărilor ce au cuprins viaţa internaţională, mai ales în ultimele decenii ale secolului 
XX - începutul secolului XXI. Realităţile noi, fi ind mai ales rezultate ale globalizării, dar 
și alealtor factori, nu puteau să nu se răsfrîngă asupra gradului de explicare și înţelegere 
a relaţiilor internaţionale contemporane în plinătatea și diversitatea lor, solicitînd și alte 
metodologii decît cele fondate pe „stat-centrism”. În acest sens, distingem două grupuri 
de cercetători și analiști care neagă sau cel puţin pun sub semnul întrebării statutul 
de actor principal al „pilonilor templului westfalic” (sintagmă utilizată de specialiști în 
materie, printre care și M. Zacher), accentuînd că statele pierd o parte din suveranitate 
fi e benevol, fi e în pofi da voinţei lor:

1. înglobează diferiţi critici ai „stat-centrismului”, aserțiunile lor fiind rezultate ale 
raţionamentelor de caracter strict epistemologic (nu asigură conceperea adecvată a 
Relaţiilor Internaţionale), ale deducţiilor logice cu privire la ineficienţa lui (statul n-a 
putut și nu poate soluţiona problemele stringente ale omenirii) și ale constatărilor ce 
vizează diversificarea actorilor (s-au format și se consolidează noi agenţi ai relaţiilor 
internaţionale);

2. include apologeţi ai globalizării, care, la rîndul lor, sînt împărţiţi de D. Held și
A. McGrew în hiperglobaliști (statele naţionale devin o fi cţiune nostalgică, un anacronism 
și se afl ă pe cale de dispariţie) și în transformativiști (în condiţiile eroziunii suveranităţii 
circumscrise teritorial, statale tind să se adapteze la schimbările globale în desfășurare, 
aplicînd noi forme de reglementare), (al treilea grup omologat de aceiași cercetători 
fi ind scepticii, mai mulţi dintre care au fost abordați mai sus).

Fără îndoială, consolidarea prezenţei actorilor nestatali pe arena mondială și 
formarea unui nou „regim de suveranitate” n-au putut să nu angajeze discuţii academice 
precum „marile dezbateri” dintre neorealism și neoliberalism, dar și de altă factură. 
Notăm că exigenţele epistemologice actuale presupun că indiferent de statutul lor, toţi 
actorii internaționali să fi e încadrați în obiectul de studiu al știinţei, numai respectîndu-
se o asemenea condiţie, Relaţiile Internaţionale ar putea fi  concepute mai bine și în toată 
complexitatea lor. M. Hardt și A. Negri punctează asupra imposibilităţii de a partaja 
suveranitatea de contextul politic contemporan, care nu reprezintă prin caracter altceva 
decît „o stare globală de război”, în cadrul căruia violenţa nu se supune controlului: 
suveranitatea nu poate îndigui statul de violenţă, nu contribuie la depășirea stării globale 
de război și deci, nu merită încredere în relaţiile interstatale. Pentru a remedia această 
situație precară, este indispensabil de a iniția edifi carea instituțiilor democratice noi, 
începînd cu reformarea cardinală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin reconfi gurarea 
acestei instituții într-o structură electivă [25, p. 291]. 

Contrar lui M. Hard și A. Negri, considerăm că suveranitatea se afl ă actualmente într-
un proces imanent și ireversibil de partajare, aranjamentele care se desfășoară în cadrul 
Uniunii Europene sunt edifi catorii în ordinea de idei reliefată și realizarea integrării 
europene oferă cel mai bogat material pentru analiza proceselor politice în plină 
transformare. Incontestabil, rolul statelor naționale în cadrul Uniunii Europene se afl ă 
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în descreștere fl otantă, dar nu este mai puțin adevărat că această evoluție nu se va solda, 
în ultimă instanță, cu dispariția lor, ci se va produce racordarea asumată la exigențele 
stabilite de comun acord, mai ales în condițiile că mișcarea de aprofundare și extindere a 
cooperării europene nu se dovedește a fi  uniformă și ascendentă, ea cuprinde mai multe 
categorii de protagoniști. J. Weiler este de părere că Uniunea Europeană deja se afl ă în 
„epoca postsuveranității”, edifi cată pe constituționalism, care, la rândul său, presupune 
că tratatele comunitare formează pe verticală un regim juridic care referă la drepturile 
și îndatoririle tuturor agenților, atât statali, cât și privați, stabilind totodată cadrul de 
aplicare a dreptului Uniunii Europene. Constituționalismul devine fundamentul juridic 
al integrării europene și deci, procesele integraționiste se realizează în contextul logicii 
constituționalismului, ordine care, potrivit lui J. Weiler, nu presupune însă, accelerarea 
forțată a acestor procese și elaborarea unei constituții comune, fi ind preferabilă 
menținerea status-quo-ului. Conform lui G. Morgan, imposibilitatea realizării integrării 
este determinată de necesitatea asigurării securității, iar aceasta prevede, la rândul ei, 
stat centralizat și comunitate internațională responsabilă, direcția de dezvoltare politică 
a Uniunii Europene depinzând în mare parte de confi gurația ordinii mondiale: în 
condițiile când nu ar fi  în măsură să minimizeze amenințările și să contracareze riscurile, 
este imanentă centralizarea instituțională a politicilor de către structura supranațională 
mai ales prin exercitarea politicii externe comune și formarea forțelor armate comune.

H. Bull a supus analizei perspectivele care tratau sistemul de state ca fi ind un 
edifi ciu învechit și disfuncţional, în sensul că încetează să mai poată valorifi ca 
obiectivele oamenilor, nu mai este în măsură să propună o cale viabilă pentru 
realizarea efi cientă a ordinii mondiale și trebuie să cedeze locul unei forme alternative 
de organizare politică universală. Apologeţii acestei perspective precum C. Black sau
R. Falk, avansează mai multe asumpţii, cum ar fi  că sistemul bazat pe state nu poate să 
ofere, dacă a făcut-o vreodată, pace și securitate, să susţină scopuri mai ambiţioase de 
justiţie social- economică între naţiuni și în cadrul lor, să rezolve problemele globale 
ecologice, demografi ce și de altă natură. Considerăm că P. Falk are dreptate cînd afi rmă 
că în pofi da numeroaselor tentative, statale n-au reușit să creeze sisteme efi ciente și 
durabile de securitate și pace, dar nu este mai puţin adevărat, după cum a remarcat 
absolut întemeiat G. Boutoul, că războiul întotdeauna a însoţit omenirea, iar eșecurile 
idealismului politic, concretizat prin activitatea Societății Naţiunilor sau ale irenismului, 
introdus în Danemarca din perioada interbelică, sunt, în accepţia noastră, edifi catori în 
acest sens. Evident este că statul n-a putut să asigure un nivel de trai decent pentru toţi 
oamenii și să soluţioneze efi cient alte probleme globale, ca dovadă servind una dintre 
partajările lumii în „miliardul de aur” și „ceilalţi”, dar în același timp deloc nu este lipsită 
de temei ideea lui H. Bull că „nedreptatea socială și economică în societatea umană 
are cauze mai profunde decât existenţa sistemului de state și ar fi  prezentă în oricare 
ordine politică universală de alternativă”. Nu este întâmplător că mai mulţi cercetători 
și analiști nu mai consideră actuală divizarea pe axa globală Nord - Sud, așteptările 
provenite din prevederile „ordinii economice mondiale noi”, omologată la începutul 
anilor ’70 ai secolului XX de către Naţiunile Unite, nu s-au dovedit a fi  decât iluzorii, 

Revista  NR 2_2019_.indd   18Revista  NR 2_2019_.indd   18 03.07.2019   12:52:2703.07.2019   12:52:27



19

Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare

indiferent de transformările structurale de sistem internaţional. Mahommed Sid 
Ahmed exprimă părerea că dialogul Nord - Sud este la fel de mort ca și conflictul 
Est - Vest, iar în accepția lui A. Hoogvelt s-a cristalizat deja o nouă configuraţie a 
relaţiilor globale de putere, iar stratificarea „centru – periferie” nu mai reprezintă o 
divizare geografică, ci mai degrabă una socială a economiei mondiale: „globalizarea a 
transformat modalităţile tradiţionale de includere și excludere dintre popoare și ţări, 
edifi cînd noi ierarhii, care întretaie și penetrează toate societăţile și regiunile lumii”. În 
același context de idei, K. Ohmae afi rmă tranșant că vechea partajare Nord - Sud devine 
tot mai anacronică, în condițiile că o nouă diviziune globală a muncii înlocuiește 
tradiţionala structură „centru – periferie” cu o arhitectură mult mai complexă a 
puterii economice și, că guvernele trebuie să administreze fie consecinţele sociale ale 
globalizării, fie instituţiile care nu profită de șansa de a avansa, preferînd să-i reţină 
pe ceilalţi. În acest sens, globalizarea trebuie să fie asociată cu o polarizare în creștere 
între învingători și învinși în cadrul economiei globale, deși, în accepția noastră, 
competiţia economică globală nu produce în mod inevitabil și în regim expres rezultate 
cu suma zero. P. Hirst și G. Thompson specifică pe bună dreptate că o problemă 
esenţială constă în faptul că mobilitatea de capital nu produce cu necesitate o migrare 
masivă a fluxurilor de investiţii și forţă de muncă spre ţările în curs de dezvoltare, 
ci din contra, este sesizată o concentrare mult mai mare de investiţii străine directe 
în cadrul economiilor avansate, în timp ce spaţiul economic subdezvoltat rămâne 
marginalizat la capitolele investiţii și comerţ, excepţie făcând o  minoritate de state 
recent industrializate. Internaţionalizarea nu este însoţită cu necesitate de atenuarea 
inegalităţii pe axa globală Nord - Sud, ci dimpotrivă, de accentuarea marginalizării 
economice a multor ţări din „lumea a treia”, cu atît mai mult, consideră M. Maximova, 
că din anii ’ 90 ai secolului XX Sudul mondial a încercat să existe ca totalitate mai 
mult sau mai puţin integră, regiunile și ţările s-au diferenţiat nu numai prin nivelul, 
dar mai ales prin posibilităţile dezvoltării lor economice. Conform lui M. Wilkins, 
care se pronunţă în același context de supoziții, o întreprindere multinaţională nu 
părăsește statul A pentru statul B, deși hotarele politice atît ale ţării de origine, cît 
și ale ţărilor receptoare sunt depășite treptat de managementul, administrarea și 
capacitatea pachetului organizaţional oferit. Conform accepţiei lui W. Hu, corporaţiile 
globale prezintă în sine întreprinderi naţionale cu operaţii internaţionale, pe când
J. Stopford și S. Strange din contra, sunt de părere că la etapa actuală baza naţională 
devine insuficientă pentru a menţine avantaje competitive corporatiste, fiind necesare, 
potrivit lui P. Dicken, organizarea producţiei la scară globală și însușirea tehnicilor 
superioare de management.

D. Mitrany, supunînd analizei modalităţile de angajare a cooperării internaţionale 
și gîndind funcţionalismul ca o alternativă la formele politice și constituţionale de 
integrare, ajunge la concluzia că o organizaţie internaţională de nivel global nu numai 
că nu este în măsură să tranșeze consecinţele negative ale suveranităţilor naţionale, dar 
și să garanteze în același timp relaţii de pace între state. Este important de notat că 
ideile funcţionaliste ale lui D. Mitrany s-au afl at la baza formării structurilor social-
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economice și tehnocrate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, în timp ce neofuncţionalistul 
E. Haas, fi ind conștient de difi cultăţile de separare a problemelor tehnice de cele politice, 
a accentuat pe bună dreptate indispensabilitatea formării unor „instituţii care posedă 
sau cer jurisdicţie asupra statelor naţionale extinse”. Una din condiţiile efi cacităţii 
instituţiilor, afi rmă E. Haas, este ca ele să dispună de un anumit grad de autonomie faţă 
de guvernele naţionale, în timp ce „după iniţierea acestui proces, suveranitatea statelor 
se va diminua și adoptarea deciziilor va evolua către un nivel supranaţional, dar cu 
specifi c regional”. Precizăm că în anii ’80-90 ai secolului XX ideile de acest conţinut 
au fost aprofundate de instituţionaliștii liberali, ei considerând că instituţiile, cu 
precădere organizaţiile internaţionale guvernamentale, pot să îndrepte gradual statele 
naționale către periferiile politicii mondiale și să remodeleze atît structura sistemului 
internaţional, cît și confi guraţia ordinii mondiale prin crearea unei guvernări mondiale 
în baza unei organizaţii internaţionale universale.

În același context de idei al extinderii construcțiilor noi de organizare și acţiune 
politică globală se includ și regimurile internaţionale, abordate în parte mai sus prin 
înserarea defi niţiilor elaborate de St. Krasner și R. Keohane. Regimurile internaţionale 
reprezintă prin defi niție o expresie a necesităţii de a identifi ca forme noi de cooperare 
și de reglementare a problemelor colective, ele marchează, conform accepției lui
O. Young, „instituţionalizarea în amplifi care a tipurilor de guvernare globală, distinctă 
de noţiunile tradiţionale și incluzînd un spectru larg de actori”, nucleul fi ecărui regim 
fi ind cadrul de reguli și norme, ideea la care subscrie și E. Haas, în a cărui opinie acesta 
include totalitatea de norme, reguli și proceduri coordonate prin intermediul cărora se 
urmărește reglementarea unei anumite sfere . O. Young  deosebește trei modalități de 
formare a regimurilor, instituite spontan, prin negocieri și prin impunere, în timp ce, 
conform lui A. Stein, în relațiile internaționale ele se dovedesc a fi  necesare numai în 
condițiile cînd statele sunt nevoite să se dezică de adoptarea independentă a deciziilor, 
în caz contrar oportunitatea lor decade. În cadrul ordinii mondiale contemporane, 
precizează J. Rosenau, regimurile exprimă un sistem de „guvernare fără guvern”, fi ind 
mecanismul principal de asigurare a cooperării și menţinere a păcii în cadrul sistemului 
internaţional marcat de anarhie. 

Este important de specifi cat însă, că în istoria politică a umanităţii încă n-a fost 
construit vreodată  un guvern mondial, chiar dacă sînt vehiculate unele modele de 
guvernare precum Republica Romana, Republica Christiana, nemaivorbind de recentele 
Pax Americana sau Pax Democratica. Actualmente, probabilitatea instituționalizării 
unui guvern mondial de asemenea este cu șanse mici de realizare, unele dintre 
raţionamente fi ind că statele încă n-au anunţat oportunitatea lui, organizaţia unică de 
nivel global și caracter universal nu benefi ciază de autoritatea necesară, instaurarea unei 
conduceri mondiale prin ocuparea teritoriului este imposibilă, regionalizarea coexistă 
cu globalizarea. În același timp trebuie de subliniat că, deși unii cercetători, precum
R. Walker, exprimă convingerea că „nu poate fi  vorba de un substituit atît timp cît este 
nevoie ca mai întîi să se descopere mijloace postmoderne pentru a  depăși contradicţiile 
lumii moderne”, iar asumpția „subminării suveranităţii statului ca principiu constitutiv 
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al relaţiilor internaţionale nu va fi  în viitorul apropiat depășită”, actorii nestatali au 
devenit o realitate incontestabilă, înseși guvernele statelor naționale fi ind fondatoare ale 
organizaţiilor internaţionale guvernamentale, susţinându-le prin autoritatea lor logistic 
și fi nanciar. S. Sassen precizează în acord cu F. Hinsley că puţine state naționale au 
exercitat vreodată suveranitatea completă sau absolută în interiorul propriilor hotare 
teritoriale, cert fi ind, în opinia noastră, că prin edifi carea instituţiilor și organizaţiilor 
internaţionale guvernamentale, precum și a structurilor supranaţionale, statele conștient 
înstrăinează o parte din prerogativele lor supreme, urmărind valorificarea mai multor 
obiective prin cooperarea multilaterală. Actualmente se produce „deteritorializarea” 
teritoriului, susține D. Harvey, iar A. Appadurai alături de „deteritorializare” atribuie 
și „deznaţionalizării” rolul de factor determinant al crizei statului naţional, procese 
care sunt amplificate de globalizare și transnaționalizare, în sensul că se diluează 
sentimentul apartenenţei naţionale în favoarea cosmopolitismului, iar teritoriul 
treptat se globalizează și în rezultat se formează structuri atît supranaţionale (putere 
superioară celei ce deţine statul), cît și subnaţionale sau altfel zis, transnaţionale 
(teritorii asupra cărora statul nu poate să-și exercite puterea): globalizarea este cauza 
dislocării parţiale a suveranităţii statului, care, fiind cedată actorilor noi ai politicii 
internaţionale, contribuie la dispersarea puterilor acestuia. Alt factor periculos pentru 
principiul inviolabilității hotarelor este dreptul la autodeterminare, care, în ultimă 
instanță, se răsfînge și asupra securității naționale.

Din alt unghi de vedere, al răspândirii democraţiei pe scară planetară, dar, totodată, 
afl îndu-se sub impresia puternică de pe urma proceselor de democratizare declanșate 
la sfârșitul anilor ‚80 ai secolului XX, R. Dahl acreditează ideea conexiunii dintre statul 
naţional și democraţia liberală, care, în opinia noastră, este justifi cată numai parţial, din 
cauză că „statul-naţiune modern devenit principalul tip de organizare politică de pe glob” 
după cel de-al Doilea Război Mondial a funcţionat și în cadrul altor tipuri de regimuri 
politice, atît autoritare, cât și totalitare. Însă în rezultatul decolonizării și prăbușirii 
Imperiului Sovietic, afi rmă R. Dahl, „statul-naţiune a dobândit o formă politică deosebită, 
varianta sa principală s-a cristalizat ca democraţie liberală sau reprezentativă” [26, p. 221], 
supoziţiile de acest conţinut fi ind susţinute și de alţi cercetători precum F. Fukuyama,
W. Connolly, A. Ware, D. Potter. Trebuie de precizat că, spre deosebire de F. Fukuyama,
care trasează legătură directă între tipul de regim politic și caracterul relaţiilor interna-
ţionale (interstatale), primul fi ind determinant în raport cu al doilea, supoziţie împăr-
tășită și de marxism, dar care nu-l plasează pe analistul american în tabăra apologeţilor 
acestei teorii, D. Held susţine că esenţa sistemului modern al statelor-naţiune democra-
tice se caracterizează prin anumite trăsături distincte, în defavoarea democraţiei în cazul 
relaţiilor dintre state: democraţie în interiorul statelor naţionale și relaţii nedemocratice 
interstatale; fundamentarea legitimităţii democratice și a responsabilităţii în interiorul 
hotarelor statului și urmărirea interesului naţional, inclusiv a avantajului politic maxim 
în afara frontierelor naţionale; democraţie și drepturile cetăţenești pentru cei din interi-
or și negarea lor frecventă pentru cei din afara teritoriului naţional. F. Teson consideră 
că suveranitatea în forma actuală nu corespunde exigenţelor morale adresate institu-
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ţiilor politice, iar dreptul internaţional este privat de fundamente morale: suveranitatea 
nu poate fi  autonomă și 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 modifi că pe măsura amplifi cării interdependenţei datorită asumării de 
către state a unui volum în creștere de obligații internaţionale, aceste norme juridice 
într-un anumit moment primesc o logică independentă, în sensul că îngustează spaţiul 
suveranităţii naţionale.

Prin urmare, afl ându-se sub incidenţa proceselor de descentralizare și diversifi care 
ale actorilor internaţionali, exprimate prin ascensiunea agenților nestatali, arena 
mondială prezintă prin caracterul său „un sistem mixt”, potrivit sintagmei lui
J. Rosenau, această concepţie contestând modelul westfalic al ordinii internaţionale. 
St. Krasner a subliniat că extinderea numărului formelor noi de organizare și acţiune 
politică refl ectă nemijlocit expansiunea accelerată a conexiunilor transnaţionale, iar în 
accepția noastră, la acestea se mai adaugă și elementele diplomaţiei multilaterale: prin 
intermediul fondării organizaţiilor internaţionale guvernamentale de diferit  nivel și 
caracter se urmărește rezolvarea problemelor colective, aplicându-se  și implementându-
se mecanisme de responsabilitate și acțiune comună. Însă aceste aranjamente, contrar 
concluziilor exprimate de E. Luard sau St. Krasner, nu denotă „dorinţa mai multor state 
de a participa la edifi carea unei guvernări internaţionale care s-ar ocupa de problemele 
colective”, chiar dacă structura preconizată este prezentată într-un format lărgit, 
după cum consideră E. Luard, dat fi ind că politica globală este ancorată nu numai pe 
preocupările geopolitice tradiţionale de securitate și de apărare, dar și pe o diversitate 
de aspecte, cum ar fi  cele economice și sociale, demografi ce și ecologice, informaţionale 
și cultural-civilizaţionale.

Promotorii perspectivei hiperglobaliste, dar nu numai aceștia, pun sub semnul în-
trebării însăși necesitatea statului-naţiune în contextul interdependenţei economice și 
transnaţionalizării, insistînd că „pilonii templului westfalic sunt șubrezi”, iar globaliza-
rea, potrivit supozițiilor lui K. Ohmae, defi nește o nouă perioadă a istoriei umane, în 
condițiile căreia „statele naţionale tradiţionale au devenit unităţi de afaceri nenaturale 
sau chiar imposibile într-o economie globală”. Conform asumației lui R. Reich, statele 
naţionale se transformă în autorităţi locale din cadrul sistemului global, dat fi ind că 
nu mai pot determina de sine stătător nivelul activităţii economice și nici administra 
capacitatea de ocupare a forţei de muncă din teritoriile asupra cărora își exercită juris-
dicţia din cauza opţiunilor capitalului internaţional mobil. În același context de idei, al 
„reducerii controlului exclusiv al statului asupra propriului teritoriu”, se include, po-
trivit lui P. Hirst și G. Th ompson, impactul tehnologiilor de comunicare și informaţie, 
care alimentează libertatea în creștere a mediului informaţional și totodată demolează 
tentativele „forţei statale către conservarea omogenităţii naţional - culturale”. Cu cer-
titudine, factorul tehnologic exprimat prin asigurarea creșterii fără precedent a vitezei 
și sferei de circulaţie a informaţiei, alături de alt factor, cel economic, materializat 
prin tranșarea barierelor în calea circulaţiei libere a capitalului, conduce spre dimi-
nuarea importanţei economice a hotarelor interstatale: dezvoltarea tehnologiilor de 
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vârf contribuie determinant la globalizarea vieţii economice internaţionale, ele înseși 
avînd o dimensiune globală și deci, nu respectă hotarele naţionale. K. Ohmae a punctat 
în același sens că sistemul global este guvernat de logica rezultată din competiţia pieţii, 
iar politica publică se afl ă în cel mai bun caz pe locul doi, în cadrul economiei mondiale 
contînd cu adevărat două forţe – piaţa globală și corporaţiile transnaţionale. Ordinea de 
idei promovată de K. Ohmae, avînd la bază analiza circulaţiei neîngrădite a investiţiilor, 
dezvoltării industriei ce devine tot mai globală, difuzării tehnologiilor informaţionale 
și preferinţelor consumatorilor individuali care doresc mărfuri mai bune și mai ieft ine 
indiferent de locul fabricării, favorizează direct o logică economică, adică se produ-
ce „deznaţionalizarea economiilor fără hotare” prin instituirea reţelelor transnaţionale, 
astfel încât statele naţionale devin un „mod tranzitoriu de organizare pentru gestiunea 
problemelor economice”. În același context se înscrie ideea S. Strange, dar care nu face 
parte din cadrul globaliștilor, ea însăși se prezintă ca „realist nou” în cadrul subdome-
niului Economiei Politice Internaţionale, în timp ce M. Griffi  ths o plasează în rîndurile 
realiștilor: autoritatea în declin a statelor, a specifi cat S. Strange, se difuzează către alte 
instituţii și structuri de putere, însă acestea nu mai concurează pentru teritorii, ci pentru 
segmente de piaţă din cadrul economiei mondiale, dat fi ind că „forţele impersonale ale 
pieţelor mondiale” se dovedesc a fi  mult mai puternice decît statele, cărora ar trebui să 
le aparţină autoritatea politică supremă asupra societăţii și economiei.

Z. Bauman de asemenea percepe globalizarea ca fi ind cauza principală a crizei 
statului naţional, legitimitatea lui sunt asigurate de „trei piloni”, în sensul de activităţi 
la nivelurile economic, militar și cultural, dar care sînt supuse proceselor de surpare – 
diviziunea tradiţională a lumii între Sud și Nord nu mai este validă: creșterea fl uxului de 
capital, a cărui circulaţie într-un spaţiu virtual nu se mai afl ă sub controlul guvernelor 
și deci, politica nu mai reglementează nemijlocit economia, ci o urmează; războiul este 
privatizat de actori internaţionali nestatali, care își propun alte obiective decât cele 
tradiţionale; criza identităţii, care se manifestă prin privarea unui grup naţional de 
caracteristicile distinctive în raport cu altele, impunând înrezultat , o cultură globală 
[27,p. 65-77]. Potrivit evaluărilor lui A. Diacono, concluziile lui Z. Bauman „se dovedesc 
a fi  pesimiste”, dat fi ind că „forţele transnaţionale” alcătuiesc „factorii care condiţionează 
decisiv sfârșitul statului-naţiune”.

Prin urmare, apologeții demersului hiperglobalist sunt de părere 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 și politice principale. Structurile noi, conform opiniei lui K.Ohmae, vor 
fi  „statele regionale”, în formatul de conglomerate geoeconomice poziţionate „într-o 
lume fără hotare” [28,p. 12], pe când R.Rosecrance punctează asupra „statului virtual”, 
care nu prezintă altceva decît „un mediu” în care exportul, capitalul și informaţia 
alcătuiesc principalii factori de producţie, iar statele nu urmăresc să-și sporească 
potenţialul productiv în baza teritoriului național, ci concurând pe piaţa mondială și 
investind în servicii și capitalul uman. Realităţile și tendinţele lumii globalizate sunt 
exemple edifi catorii ale formării ordinii mondiale noi, care „prefi gurează dispariţia 
statului naţional”, suveranitatea, în accepţia lui I. Rammonet, fi ind „măcinată din toate 
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părţile” [29,p. 25]. La această supoziţie au subscris și alţi cercetători, A. și H. Toffl  er, 
spre exemplu, în a căror opinie, „multe dintre statele actuale se vor fragmenta cu 
necesitate sau se vor transforma, iar unităţile rezultante ar părea să nu fi e obligator 
naţiuni integrate în sensul modern al cuvîntului, ci o diversitate de alte entităţi”. Ideile 
hiperglobaliștilor se rezumă în aspect general la următoarele: globalizarea economică 
provoacă deznaţionalizarea economiilor prin constituirea unor reţele transnaţionale de 
producţie, comerţ și fi nanţe, în cadrul economiilor „fără hotare” guvernele fi ind reduse 
la statutul de instituţii intermediare între structuri de diferit nivel și caracter; puterea 
economică, dar în special puterea politică devin efectiv deznaţionalizate, globalizarea 
transformând statele-naţiune, potrivit asumpției exprimată de K. Ohmae, „într-un 
mecanism tranzitoriu de organizare pentru administrarea problemelor economice” sau 
chiar întruchipând, conform lui M. Albrow, reconfi gurarea fundamentală a „cadrului 
acţiunii umane”; epoca statelor naţionale se apropie de sfîrșit, iar ordinea postnaţională 
nu se va rezuma la un sistem de unităţi omogene, ci va fi  edifi cată pe relaţii dintre 
entităţi eterogene și ierarhic poziţionate [30,p. 50].

Globalizarea este declarată „responsabilă pentru apariţia modelelor noi” de 
organizare și de către exegeţii direcţiei transformativiste, ei considerând acest „proces 
fără precedent istoric” forţa motrice a schimbărilor sociale, politice și economice 
accelerate, care, potrivit lui A. Giddens, „reconfigurează societăţile moderne și 
ordinea mondială”. În accepţia lui D. Held, trasformativiștii au anunţat crearea unui 
nou „regim de suveranitate”, care presupune înlocuirea concepţiilor tradiţionale 
despre stat ca formă publică absolută, indivizibilă și exclusivă din punct 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 
permanentă schimbare. Conform aserțiunii lui J. Ruggie, din cauza că economiile 
naţionale sunt supuse reorganizării de procesele globalizării, spaţiul economic naţional 
nu mai coincide cu limitele teritoriale naţional-statale și se produce „desfacerea” 
relaţiei între suveranitate, teritorialitate și puterea național-statală, aceste aranjamente 
impunând guvernele și societăţile „să se adapteze la o lume în care nu mai există o 
distincţie clară între afacerile interne și afacerile externe”. În același context de idei 
se pronunţă și M. Rogalski, dar care este mai moderat în idei, el considerînd că nu se 
produce „demolarea statului”, ci numai modificarea graduală a funcţiilor exercitate, 
în sensul că îi revine o pondere tot mai mare în contextul racordării sistemului 
naţional de producţie la exigenţele concurenţei internaţionale [31,p. 81]. J. Rosenau 
asociază globalizarea cu forme noi, neteritoriale de organizare și, în condiţiile în care 
autoritatea este partajată pe verticală de un număr în creștere și diversificare de actori, 
„ordinea mondială nu mai este una pur stat-centristă sau cu preponderență guvernată 
de către state”: extinderea afacerilor internaţionale definește un cadru spaţial nou, în 
care funcţiile statului național se adaptează la noile realităţi, globalizarea alimentînd un 
spectru de strategii de ajustare și trasformînd cu regularitate agenda politică naţională.

U. Beck susține că globalizarea reprezintă cauza principală a crizei statului naţional, 
impactul ei devastator asupra suveranităţii și teritorialităţii a redus esenţial din 
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importanţa interconexiunii dintre societate și stat, aceasta fi ind trăsătura defi nitorie 
a „primei modernizări”, care a durat de la sfîrșitul celui de-al Doilea Război Mondial 
pînă în anii ᾿70 ai secolului XX. Pentru ca statul să se adapteze la realităţile „politicii 
globalizării”, a fost nevoie de al „doilea Iluminism”, conceput ca generator al celei 
de-a „doua modernităţi”, care nu mai este construită pe statul-naţiune și guvernare la 
nivel naţional, ci pe modelul unui stat transnaţional, edifi cat în baza a două principii: 
pacifi smul dreptului, realizat prin transferarea puterii juridice naţionale către o structură 
transnaţională care să fi e în stare să fundamenteze principiile și normele dreptului 
internaţional în scopul de a asigura diminuarea confl ictelor interstatale, și federalismul 
transnaţional, care dispune de avantajul de a identifi ca o cale de mijloc între regional 
și global, asigurînd în baza cooperării interstatale aprofundate limitarea și controlul 
potenţialului forţelor transnaţionale [32,p. 87-89]. Transformarea politicii, care nu este 
ancorată numai pe teritoriul naţional, ar putea să se soldeze cu edifi carea unui model 
nou de stat, considerat a fi  „transnaţional” și construit nu pe suveranitate exclusivă, cu 
pretenţii de a comanda pe teritoriul afl at sub jurisdicţia sa, ci pe suveranitate inclusivă, 
aceasta corespunde principiilor politice, economice și culturale globale, refl ectînd mai 
adecvat tendințele în evoluția construcției de state.

Este necesar de precizat că modelul statului transnaţional creionat de U. Beck 
nu exclude în totalitate principiile teritorialităţii și suveranităţii, dar le transformă, 
trecându-se de la nivelul naţional la cel supranaţional în baza unei concepţii cosmopolite, 
în sensul de a nu reduce fenomenul globalizării la dimensiunea economică, deoarece 
„omul însuși se globalizează”, statul transnaţional presupune aprofundarea cooperării 
interstatale pentru a realiza „politica globalizării”, însă el nu se asociază cu guvernarea 
mondială, concepută ca un tip de putere globală absolută, ci urmărește să deschidă noi 
posibilităţi pentru amplifi carea colaborării internaţionale în condiţiile ca fi ecare actor 
să adopte și să promoveze o politică de conţinut global multidimensional în cadrul 
„societăţii mondiale a riscului”, ale cărei trăsături defi nitorii sunt, ca și în elaborările lui 
Z. Bauman, ierarhia și mobilitatea.

Conceptul „societăţii mondiale de risc” este abordat nu numai de U. Beck, ci și de
A. Giddens, dar într-o altă variantă, modificată. În opinia sa, probabilitatea și 
incertitudinea alcătuiesc simbolurile societăţii contemporane proiectate pe viitor, 
în cadrul căreia statul trebuie să se redefinească pe ideea „politicii globale” în baza 
„democraţiei democratizante”, care, la rîndul ei, se realizează în modul următor: este 
necesar ca democraţia să părăsească localul și să devină globală, iar statul naţional să 
se transforme într-un tip de guvernare transnaţională; „democraţia democratizantă” 
nu reprezintă prin esență o formă a guvernului universal, ci numai asigură edificarea 
diferitor forme de nivel local în fiecare ţară; democratizarea democraţiei nu exclude, 
ci favorizează cooperarea cu localul [33,p. 31-32]. Este util de notat, comparînd 
modelele lui U. Beck și A. Giddens, că cel din urmă se dovedește a fi mai moderat 
în evaluarea proceselor globale abordate, el acordă credit statului naţional în calitate 
de actor important din cadrul politicii internaţionale, motiv pentru care este plasat de 
către unii cercetători în materie nu pe segmentul transformativiștilor, ci mai degrabă pe 
cel ocupat de sceptici.
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Prin urmare, tranfsormativiștii nu neagă, dar, în același timp, nici nu supraapreciază 
impactul forţei de schimbare a globalizării asupra capacităţilor statului naţional 
circumscris teritorial de a reglementa fl uxurile economice transnaţionale. Însă aceste 
procese de înaltă încărcătură transformatoare nu se vor solda, în ultimă instanţă, cu 
dispariţia totală a statului-naţiune din cauza că el este în măsură să se adapteze ușor 
la circumstanţele noi: statele naţionale, precizează D. Held, nu mai reprezintă prin 
potenţialul și caracteristicile lor defi nitorii formele principale de guvernare și autoritate 
„în contextul unor politici caracterizate de reţele transnaţionale complexe”, dat fi ind că 
globalizarea reconstruiește puterea, funcţiile și autoritatea guvernelor. 

Totalizând analiza celor trei demersuri, constatăm că diversitatea supoziţiilor 
promovate atestă complexitatea proceselor reliefate, situaţie care n-a putut să nu se 
răsfrîngă asupra dificultăţilor în calea tentativelor de a determina și preciza rolul și locul 
statelor naţionale în lumea globalizată, date fiind transformările ce se produc, esenţa 
și caracterul lor. Ideile fundamentale proiectate și promovate de cele trei curente de 
opinie se reduc în linii generale la următoarele: hiperglobaliștii anunţă sfîrșitul statului 
naţional și, implicit, depășirea suveranităţii circumscrise teritorial, adepţii demersului 
sceptic susţin contrariul, în sensul că gradul de internaţionalizare globală depinde 
de acordul și suportul statului-naţiune, care continuă să rămînă actorul principal în 
cadrul comunicării pe arena mondială, în timp ce exegeţii direcţiei transformativiste 
exprimă opinia că globalizarea transformă puterea statului și politica mondială în 
ansamblu, dar în condiţiile că statul naţional reușește să se acomodeze la realităţile 
în schimbare și păstrează statutul de jucător important în relaţiile internaţionale de 
caracter transnaţional. Este de notat că a nega schimbările globale în plină desfășurare 
exprimând optimism stat-centrist exagerat și nefondat, înseamnă deloc 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 avansează 
diferite argumente, precum sporirea și extinderea cercului de activităţi pe care acesta 
le administrează, mai ales în domeniul managementului politicilor economice.
M. Nicholson remarcă justificat că statele rămîn actori relevanţi ai economiei politice 
internaţionale, pe cînd în accepţia lui E.Hobsbawm, pe de o parte, poziţia statului s-a 
transformat în condiţiile erodării suveranităţii, el pierzînd atît puterea și funcţia în faţa 
unor entităţi supranaţionale, cît și monopolul puterii efective și privilegiile istorice în 
interiorul frontierelor [34, p.652-653], iar de pe alta, funcţiile lui economice nu sunt 
reduse și nu vor dispărea, ci din contra, s-au accentuat, chiar și în pofida tendinţei 
generale de a încuraja iniţiativa privată începînd cu anii’80 ai secolului XX [35, p.177], 
mai ales că tehnologiile informaționale, contrar lui Z.Bauman, îi permit să ţină sub 
control comunicaţiile dintre cetăţeni și tranzacţiile financiare. 

Într-adevăr, mai cu seamă în condiţiile relansării unor politici de centralizare în 
reglementarea și promovarea strategiilor economice, un stat mai activ a devenit oportun. 
Potrivit lui P.Hirst și G.Th ompson, fl uxurile de comerţ și investiţii se intensifi că în 
Nordul bogat, iar impactul economiei mondiale asupra statelor deschise infl uenţei, 
afi rmă H.Milner și R.Keohane, pare a nu fi  uniform. 

În același timp este de precizat că „imobilizarea” acțiunilor guvernelor naționale 
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de către globalizare în desfășurarea politicelor economice este abordată din alte per-
spective de contestatarii statului naţional, ei pun la dubiu însăși indispensabilitatea 
existenţei lui atît sub aspect instituţional, cît și concepţional. Pe de o parte, în con-
diţiile organizării transnaţionale a economiei globale statele naţionale, conform opi-
niei lui R. Kiely, „au devenit un anacronism” [36, p. 97], instituţia modernă a puterii 
suverane circumscrise teritorial, susține M. Sandel, „apare oarecum anormală”. Pe de 
alta,conceptul de „stat naţional” este considerat de A. Tișkov a fi total lipsit de sens 
din punct de vedere știinţific și inacceptabil sub aspect politico-juridic, fiind exemplu 
de „înălţare a retoricii la nivelul unei concepții universale, deoarece statul este stat și 
nu trebuie să fie marcat într-un fel sau altul” [37], în timp ce M. Lauermann exprimă 
convingerea că termenii „stat” și „naţiune” se autoexclud permanent, fiind „un oximo-
ron”. „Sfîrșitul statului naţional” și „edificarea lumii fără hotare” sunt considerate a fi 
procese inevitabile: chiar dacă mai păstrează un anumit sens politic, statul-naţiune se 
află în proces de devalorizare din punctul de vedere al economiei, transformțîndu-se, 
conform asumpției lui K. Ohmae, într-o „ficţiune nostalgică”, pe când A. Linklater 
din perspectiva teoriei critice, se pronunţă în general  împotriva sistemului de state 
suverane, motivul fiind caracterul lor exclusivist.

Concluzii
Considerăm că supoziţiile fundamentate pe raţionamentele unui determinism eco-

nomic de factură transnaţională corespund mai puţin realităţilor globale actuale și de 
perspectivă imediată, în sensul că nu se produce demolarea totală a statului ca atare, 
deși nu este mai puţin adevărat că ele refl ectă în mare parte mai multe procese în plină 
desfășurare, J. Rosenau consideră că globalizarea încurajează un stat mai activ, care, 
la rândul său, poate să se adapteze la situaţia nouă și păstrează, în termenii aplicați de 
P.de Senarclens, statutul de „actor privilegiat”. Adversarii statului naţional abordat ca și 
instituție din contra, fi e supraestimează impactul acțiunii agenților transnaţionali, fi e 
că manifestă încredere exagerată pentru activitatea structurilor internaţionale de diferit 
nivel, subapreciind, în același timp, capacitatea guvernelor de a elabora și realiza strate-
gii de cooperare pe arena mondială. Într-un viitor mai îndepărtat, presupune S. Sassen, 
nu este exclusă transformarea statului dintr-o organizaţie publică a naţiunii într-o cor-
poraţie de administrare a teritoriului, iar la moment această probabilitate își găsește 
manifestare în transparenţa relativă a hotarelor, a cărei consecinţă este migraţia în masă 
a oamenilor. Actualmente însă, în condiţiile dizolvării suveranităţii, statele rămân un 
actor important al comunicării internaţionale, fi ind, conform lui St. Krasner, o entitate 
autonomă care tinde să-și realizeze interesul naţional [38, p.75-76]. 

Așadar, procesele de globalizare și regionalizare, transnaționalizare și informatiza-
re înalt tehnologizată nu pot să nu infl uențeze asupra percepției și capacității statale 
circumscrise teritorial. Suveranitatea este supusă eroziunii sub incidența unor proce-
se și fenomene complexe care se produc sub arena mondială, fapt care contribuie la 
repoziționarea statului în lista actorilor. În același timp, tot mai evidentă se dovedește a 
fi  tendința către protecționism, ordine care deschide noi perspective pentru cercetarea 
științifi că a locului statului circumscris suveranității teritoriale în contextul fenomene-
lor globale, regionale, subregionale și naționale în amplifi care și extindere.
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