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1. MOTIVAȚIA CERCETĂRII 

 

Lupta pentru resurse a însoțit istoria omenirii și dacă, până de curând, erau vizate 

resursele naturale, capitalul și forța de muncă ieftină, economia de scară născută din globalizare 

este avidă de informație. Rețelele din economia digitală schimbă perspectiva asupra geografiei, 

globalizează competiția și determină nevoia unor abordări comune pentru impozitare, 

confidențialitate sau piața muncii. Informația poate crește sau prăbuși piețe și economii. 

Capitalismul în România ultimilor 30 de ani, ca opțiune politică și de administrare 

politică și economică, are o construcție eclectică, neconvingătoare și neeficientă pentru a realiza 

o economie națională competitivă și complementară economiei statelor din Uniunea Europeană. 

Cu toate că, în ceea ce privește întinderea geografică și ponderea populației, ocupă locul șapte în 

Uniunea Europeană, țara noastră continuă să fie un stat periferic al acestei comunități și, nu de 

puține ori, este catalogat ca stat problemă. Paradoxal, după admiterea în Uniunea Europeană, 

ecartul de dezvoltare economică se mărește, reformele structurale și sectoriale nefiind capabile să 

susțină progresul așteptat. România crește economic, dar nu se dezvoltă. 

Importul unor elemente care au funcționat sau funcționează în alte state s-a realizat, de 

cele mai multe ori, fără analize de impact și adaptări locale semnificative – altfel spus, 

improvizații cu rezultate punctuale pe moment, însă fără o reală perspectivă durabilă. Procesul 

nu se realizează pe baza unei analize a circumstanțelor specifice, iar acesta devine scop în sine și 

nu mijloc al obținerii performanței pe termen lung. Realizată sub umbrele generice – 

democratizare, liberalizare, convergență, integrare, europenizare –, această suită de procese a 

reprezentat în ultimele trei decenii un efort pentru a importa modele politice și instituționale 

liberal-democratice, europene sau occidentale. În practică, însă, acest efort a însemnat, 

preponderent, în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană, preluarea de numeroase 

reglementări netrecute prin procese de adaptare și corelare cu specificul local. Adoptarea unui 

model de economie, oarecum străin de realitățile naționale, a dus – nu numai în România, ci în 

toate statele foste comuniste cu traiectorie similară – la apariția unor sentimente de inadecvare, 

inferioritate, dependență și pierdere a identității. Pe un astfel de fond se grefează și cresc curente 

populiste, xenofobe sau anticapitaliste, care nu pot susține dezvoltarea economică. 

În acest context, economia românească nu este pregătită să concureze cu economiile care 

au deja un avans considerabil. Anticiparea evoluției economiilor din regiune sau a celor din 

Europa, identificarea nișelor cu potențial de dezvoltare semnificativ și localizarea resurselor 

necesare unui progres accelerat în astfel de domenii sunt doar câteva dintre posibilele aplicații 

ale unui sistem coerent de intelligence economic. 

Din această perspectivă, dezbaterea este una redusă atât în mediul academic, cât și în cel 

profesional. Intelligence-ul, ca rezultat al funcționării unui sistem coerent menit să sprijine decizia 

economică prin diminuarea incertitudinii, nu a suscitat îndeajuns interesul în zona guvernamentală. 

Caracterul de noutate al unui astfel de demers este evident, cu atât mai mult cu cât, pe parcursul 

lucrării, vom depăși tentația de a importa un model, preluând în mod asumat și argumentat și 

adaptând acele elemente care apreciem că sunt utile în definirea unui model românesc de 

intelligence economic. Arhitectura și conținutul unui astfel de sistem sunt necesare, în primul rând, 

pentru a micșora sau elimina decalajul înregistrat față de alte state. Este de subliniat aici importanța 

componentei defensive, care este necesară oricărui stat care dorește să își protejeze, chiar și la un 

nivel redus, interesele economice și pe baza căreia se poate dezvolta și dimensiunea ofensivă. 

Identificarea unor instrumente prin care obiectul securizat să fie mai bine protejat sau 

puterea sa să fie crescută reprezintă fundamentul studiului securității. Securitatea economică, 

componentă a securității naționale, are o dezvoltare doctrinară mai redusă, abordările fiind, deși 

discrete sub aspectul conținutului, mai vizibile în planul rezultatelor. Securitatea economică a 



- 4/16 - 
 

trecut de nivelul protejării resurselor naturale și a companiilor considerate strategice, fiind un 

concept complex cu un puternic caracter prospectiv. Consolidarea componentei informaționale, 

în procesul de luare a deciziei, poate augmenta rezultatul demersurilor economice, iar o 

economie puternică poate susține celelalte componente ale securității naționale. 

 

 

2. ARHITECTURA CERCETĂRII 

 

Tema tezei o constituie identificarea elementelor componente ale unui potențial sistem de 

intelligence economic românesc, demers precedat de propunerea unui model economic. Scopul 

unei astfel de organizări este de a susține, cu informație acționabilă, demersurile economice 

românești, trecând de la faza defensivă a paradigmei în care funcționează securitatea economică la 

o fază ofensivă, în care protejarea și promovarea intereselor economice să se realizeze simultan.  

Nevoia de aliniere a doctrinei românești de securitate la curentele actuale, care lărgesc 

considerabil aria de acoperire conceptuală a „securității” este argumentul alegerii temei. Puterea 

economică, ca fundament al puterii politice și ca resursă importantă în asigurarea securității, are 

nevoie de suport și colaborare pentru a face față concurenței și acceleratului progres tehnologic. Se 

poate crea, astfel, un cerc virtuos, în care economia și securitatea se pot susține reciproc. 

Intelligence-ul economic, ca parteneriat public-privat, poate aduce o contribuție semnificativă de 

informație, necesară unor decizii clare și asumate. De la formularea strategiilor economice generale 

sau pentru ramuri de activitate, până la decizii de investiție sau abordarea de noi piețe, informația 

poate juca un rol decisiv. Intelligence-ul economic, ca activitate, utilizează instrumente ale 

activității de intelligence derulate de organismele specializate ale statului, colaborează și 

conlucrează cu acestea, însă are și o componentă care excede acestui cadru. Intelligence-ul 

economic este parte a demersurilor de realizare a securității economice, cu componente acționale 

care exced activitățile derulate de structurile de intelligence ale statului. Este motivul pentru care 

realizarea sa în parteneriat public-privat este cea mai răspândită și de dorit. 

Lucrarea de față își propune să prezinte și să analizeze, într-o manieră nouă, structurată, 

diverse modele de intelligence economic, precum și concepte asociate și necesare înțelegerii 

modalităților prin care informația devine avantaj competitiv. Astfel, au fost stabilite ca obiective 

ale cercetării: 

- delimitarea conceptelor de „securitate”, „securitate națională”, „securitate 

economică”, „intelligence” și „intelligence economic”; 

- identificarea/susținerea nevoii de informații în domeniul economic autohton, prin 

înțelegerea și valorificarea conceptului de asimetrie informațională; 

- compararea noțiunilor „intelligence economic” și „intelligence competitiv”; 

- identificarea principalelor caracteristici ale unor sisteme de intelligence economic 

funcționale și analiza comparativă a acestora; 

- identificarea unor modele structurale de economii, folosind criteriul ideologic; 

- extrapolarea către un model economic românesc; 

- proiectarea unui model de intelligence economic românesc și prezentarea unor 

caracteristici ale acestuia.  

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, demersul de cercetare derulat a pornit de la o 

serie de necunoscute, care ar putea fi sintetizate în următoarele două întrebări: 

a) economia românească funcționează conform unui model economic recognoscibil?  

b) ce sistem de intelligence economic poate fi asociat cu modelul economic românesc? 

Referitor la prima întrebare, este de studiat dacă, folosind aceleași criterii de caracterizare 

și relevând relațiile dintre ele, găsim anumite tipare, iar apoi dacă respectivele criterii aplicate 

economiei românești relevă unul dintre tiparele identificate. În acest mod, ne-am propus să 
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identificăm principalele asemănări și deosebiri față de „valorile” pe care le iau criteriile folosite 

atunci când caracterizăm economii performante, precum și abaterile evidente sau semnificative. 

Cea de-a doua întrebare presupune caracterizarea contextului în care un sistem de 

intelligence economic poate funcționa în România, și anume de la relevarea paradigmei de 

securitate națională, trecând prin conceptele asociate securității economice și ajungând în zona 

de diminuare a incertitudinii în luarea deciziei economice prin aport de intelligence.  

Rezultatele studiului presupus de cele două ipoteze se interrelaționează și se completează 

reciproc, astfel încât, în lipsa unor studii relevante privind aceste subiecte, este necesară 

abordarea simultană.  

Analiza comparativă a sistemelor naționale de intelligence economic nu are un caracter 

exhaustiv, din punct de vedere cantitativ sau calitativ. Au fost selectate acele sisteme care 

prezintă relevanță pentru studiul nostru. Am dorit ca acestea să fie situate pe întregul spectru de 

interes, astfel încât să identificăm atât elementele compatibile, cât și pe cele incompatibile cu 

sistemul constituțional din țara noastră. 

Din punct de vedere metodologic, am utilizat ca principală metodă de colectare analiza 

literaturii de specialitate și documentarea, selectarea elementelor analizate fiind realizată în 

concordanță cu scopul tezei, iar analizele predominante au fost comparative. Cercetarea este 

predominant calitativă și comparativă, în încercarea de a delimita structuri (pattern-uri) și 

caracteristici comune. În același scop, am utilizat pe larg caracterizarea entităților analizate, iar, 

pentru obținerea rezultatelor, am folosit analogia și extrapolarea. Obținerea datelor a fost un 

proces laborios și complex, cele mai multe caracterizări ale sistemelor de intelligence economic 

fiind realizate din elemente disparate. 

Securitatea economică, un concept vag, cu multiple valențe, așa cum vom arăta pe 

parcursul lucrării, se realizează prin decizii ale decidenților guvernamentali cu atribuții în zona 

economică. Totodată, la acest proces contribuie întreaga arhitectură economică și financiar-

fiscală care funcționează în România, iar influențe pot veni din toate zonele vieții sociale. Este 

motivul pentru care prima parte a titlului tezei face referire la suportul pe care intelligence-ul îl 

poate aduce în consolidarea securității economice. Cea de-a doua parte punctează elementul de 

specificitate al tezei, contribuția pe care intelligence-ul economic o poate avea în conturarea și 

funcționarea unui model economic românesc.   

Cuvintele cheie ale lucrării sunt: securitate națională; securitate economică; intelligence; 

intelligence competitiv; intelligence economic; sistem de intelligence economic; model economic; 

model românesc de intelligence economic. 

Limitele/provocările gestionate în realizarea temei de cercetare sunt legate, în primul 

rând, de caracterul difuz, nestructurat și, respectiv, cvasi-inexistent (pe anumite secvențe) al 

datelor ce au trebuit să fie identificate, accesate și analizate. Situația este explicabilă, în principal, 

prin faptul că mare parte din aspectele vizate este asociată cu spectrul securității naționale, astfel 

că ele sunt puțin abordate în informații cu acces nerestricționat. În al doilea rând, dificultățile 

întâmpinate au derivat din absența unor abordări unitare, clare și coerente ale principalelor repere 

conceptuale uzitate. Practic, diversitatea noțională ce a fost supusă evaluării în cadrul tezei este 

justificată de faptul că școlile de gândire/teoriile relevante despre securitate și intelligence 

economic și-au propus, cu prioritate, să-și prezinte viziunile și să le critice pe cele ce contravin 

ideilor proprii și mai puțin să se implice în creionarea unui corpus științific de bază și 

complementar, care să constituie fundament pentru statuarea de doctrine și sisteme de 

intelligence economic, bazate pe modele economice. 

Importanța demersului științific constă în contribuția la dezvoltarea teoretică a 

domeniului de intelligence, în general, și a subdomeniului de intelligence economic, în 

particular, din perspectiva conexiunii cu aria dimensiunii economice a securității naționale. 

Corelarea sistemului de intelligence economic cu modelul economic și, respectiv, proiectarea 

unui model românesc de intelligence economic (care valorizează tot spectrul conceptual luat în 
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considerare în excursul de cercetare științifică) sunt doar două dintre subiectele care, cu 

siguranță, vor suscita discuții de aici înainte.  

Considerăm că această teză de doctorat, prin documentarea teoretică și propunerile de 

augmentare a domeniului, poate completa literatura de specialitate și poate oferi informații și 

cunoștințe într-o sferă de competență aflată în plină dezvoltare. De asemenea, poate constitui 

punctul de plecare în proiecte de cercetare care să continue dezvoltările prezentate.  

 

 

3. STRUCTURAREA IDEILOR PRINCIPALE ÎN CAPITOLE 

 

Lucrarea este structurată pe cinci capitole.  

Capitolul I – Componenta economică a securității naționale – face o trecere în revistă a 

principalelor abordări ale conceptelor de „securitate națională” și „securitate economică”.  În 

acest capitol, am acordat o atenție deosebită clarificării conceptelor de bază privind securitatea, 

cu accent pe parcurgerea și înțelegerea celor trei paradigme majore ce definesc noțiunea (clasică, 

constructivistă și critică), dar și a principalelor școli de gândire ce încearcă să explice 

fenomenele de securitate (realismul; liberalismul; constructivismul; criticismul). Am abordat 

lucrările principale din domeniu, și anume pe cele ale lui Arnold Wolfers pentru teoria clasică, 

ale Școlii de la Copenhaga (cu Barry Buzan, Ole Waever și Jaap de Wilde) pentru cea 

constructivistă și, respectiv, ale Școlii Galeze (prin Ken Booth) și Școlii de la Paris (prin Didier 

Bigo) pentru teoria critică. Pentru fiecare din ele, am vizat decelarea elementelor 

caracteristice/de noutate aduse în spectrul de delimitare a problematicii securității, precum și 

evidențierea limitelor lor. 

Scopul acestui excurs științific a fost de a identifica și a înțelege care ar putea fi reperele 

definitorii pentru o viitoare doctrină românească de securitate, fundament esențial pentru 

proiectarea și implementarea unui model național de intelligence economic (bazat pe un model 

economic adecvat realităților autohtone și pe o viziune proprie de intelligence). 

Securitatea națională este abordată în cuprinsul tezei preponderent din perspectiva Școlii 

de la Copenhaga, conținutul lucrării fiind completat cu teoria conform căreia necesitățile, valorile 

și interesele de securitate națională reprezintă elementele protejate.  

Conceptul de securitate economică este prezentat așa cum se regăsește în lucrări relevante 

ale autorilor străini și români. Principalul reper reliefat este că securitatea economică, 
asemenea celorlalte concepte din sfera securității, nu poate fi definită într-o sintagmă sau 
expresie clară și general valabilă, întrucât se caracterizează, în primul rând, prin 
complexitate. Am scos în evidență faptul că, în literatura de specialitate, există două tipuri 
de abordări în definirea securității economice: una individuală și alta statală. Securitatea 
economică a unui stat este direct proporțională cu puterea sa economică, la fel cum 
insecuritatea economică este direct corelată cu mai mulți indicatori: sărăcia populației; 
necompetitivitatea economiei naționale; monedă slabă față de cele ale altor state; nivel 
scăzut de educație a populației; distribuție neuniformă a averii între cetățeni. Alte definiții 
ale securității economice, care cuprind ambele sfere de analiză (individuală și statală), 
traduc conceptul ca fiind un ansamblu de acțiuni ce vizează prevenirea, gestionarea, 
diminuarea și combaterea factorilor de insecuritate pentru economia unei țări. 

Capitolul II – Intelligence-ul economic: noțiune, dimensiuni, etape și activități specifice – 

abordează reperele conceptuale de bază („intelligence”) și complementare („intelligence 

competitiv” și „intelligence economic”), în încercarea de a identifica acea abordare teoretică sau 

elementele din diverse interpretări științifice care să ne ajute la delimitarea ariei de definire și 

înțelegere a intelligence-ului economic. În acest sens, am trecut în revistă principalele lucrări 

relevante din domeniu, atât din sfera preocupărilor internaționale, cât și din mai modestele 

încercări științifice românești din ultimele decenii. Ca urmare, spectrul intelligence-ului 
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economic este prezentat ca ”intelligence competitiv la nivel de stat” (guvernamental) și îmbracă 

forma parteneriatului public-privat, menit să asigure informație acționabilă, în vederea 

augmentării competitivității economice.   

Capitolul III – Modele de intelligence economic – își propune să identifice și analizeze 

sistemele coerente statuate relativ recent (anii ’60 - ’70 din secolul al XX-lea) în parte din statele 

lumii și ce au la bază viziuni strategice și structuri dedicate.  

Odată cu dezvoltarea intelligence-ului economic, a crescut și nivelul de coeziune și 

cooperare dintre entitățile implicate în acest proces, rezultând astfel sisteme de intelligence 

economic, formate din instituții publice, companii de diverse dimensiuni, cu capital atât privat, 

cât și de stat, cercetători și experți. Caracteristicile sistemelor de intelligence economic diferă, 

însă, între state, putând fi, astfel, identificată o serie de modele de intelligence economic. Prin 

„model de intelligence economic”, ne referim la modul în care un stat a înțeles să reglementeze 

și să dezvolte activitatea prin care sunt culese/colectate informații, prelucrate, analizate, 

corelate/coroborate și distribuite către entități ce pot decide sau acționa pentru susținerea 

intereselor economice naționale.  

În acest capitol am reliefat faptul că state precum Germania, Franţa, Japonia sau 

Federaţia Rusă consideră intelligence-ul economic suficient de important, astfel încât să existe 

legislație specifică, bugete considerabile și instituții cu atribuții clare în această zonă. Așadar, 

aceste state și-au creat propriile modele instituționale prin care intelligence-ul economic 

contribuie la formularea și susținerea strategiilor de dezvoltare a economiei. 

În acest context, ne-am propus să evaluăm modelele de intelligence economic 

implementate de unele state și, la finalul capitolului, le-am analizat comparativ, pentru a 

evidenția caracteristicile fiecăruia, elementele comune și punctele lor distinctive, dar și modul în 

care acestea se pliază pe caracteristicile țării noastre, ca mecanisme de identificare a acelor 

aspecte ce se pot constitui în premise pentru statuarea viitorului model românesc de intelligence 

economic. 

Dincolo de gradul mai mic sau mai mare de dezvoltare a ceea ce (ar putea) presupune 

intelligence economic în anumite state, în opțiunea noastră pentru anumite modele am ținut cont 

și de existența unor eventuale conexiuni, de principiu, tradiționale cu respectivele spații (ceea ce 

se poate traduce prin faptul că abordarea lor de stat a fost și posibil încă să fie ”digerabilă” pentru 

capacitățile noastre de a înțelege și asimila valori străine în propriile sisteme de gândire), precum 

și de actuala (dar și preconizata) configurație a relațiilor de putere de pe scena internațională, cu 

deosebire reflectate și în plan economic. 

Parcurgând literatura de specialitate și informațiile date publicității de autoritățile statale, 

am evidențiat că modelele de intelligence economic din diferite țări prezintă particularități, atât la 

nivel teoretic, cât și la nivel practic, în funcție de structurile organizaționale, economice și 

culturale ale fiecărui stat. Ulterior, prin analiză comparativă, am decelat elementele comune și 

punctele lor distinctive, dar și modul în care acestea se pliază pe specificitățile românești, ca 

instrumente de delimitare a acelor factori ce pot contribui la creionarea unui viitor model 

românesc de intelligence economic. 

Capitolul IV – Teorii economice și modele de sisteme economice – are în vedere să 

deceleze reperele conceptuale pentru stabilirea viziunii strategice de susținere a economiei unei 

țări și, ulterior, de proiectare a strategiei de securitate națională. În această etapă a cercetării, am 

pornit de la concluziile rezultate în cadrul capitolelor anterioare, și anume că fundamentul 

teoretico-economic al oricărui sistem național de intelligence economic este reper pentru 

stabilirea viziunii strategice de susținere a economiei unei țări și, ulterior, în proiectarea strategiei 

de securitate națională. Ca urmare, am făcut o trecere în revistă a abordărilor celor mai influenți 

economiști din istorie (Adam Smith, Karl Marx și John Maynard Keynes) și a teoriilor lor 

economice: liberalismul economic, anti-capitalismul și capitalismul dirijat. Ulterior, prin prisma 
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unei metodologii promovate de Peter A. Hall și David Soskice am identificat și analizat modelele 

de economii capitaliste, dirijate/coordonate și nedirijate/liberale. 

În acest mod, ne-am propus să analizăm și, ulterior, să identificăm acele componente ale 

sistemelor economice existente care se potrivesc caracteristicilor economiei românești, în 

vederea propunerii unui virtual model economic românesc și proiectării unui sistem de 

intelligence economic național. 

În determinarea și operaționalizarea unui model național de intelligence economic am 

considerat că sunt necesare două elemente cheie: configurarea unei construcții sistemice de 

intelligence economic și preluarea unor obiective strategice statuate într-o strategie de dezvoltare 

economică.  

Capitolul V – Modelul economic românesc și rolul intelligence-ului economic în această 

arhitectură – este cel dedicat eforturilor de clarificare a măsurii în care stabilirea unui model 

economic autohton și implementarea unui sistem național de intelligence economic pot contribui 

la asigurarea securității economice a României. 

În acest capitol, plecând de la conceptele studiate anterior, ne-am propus să analizăm 

caracteristicile economiei naționale în vederea decelării acelor elemente care se pot constitui într-

un fundament pentru construirea unui sistem economic românesc. Astfel, în primă fază accentul 

a fost pus pe studiul realităților calitative și cantitative ale economiei românești, în vederea 

conturării situației economice actuale. În baza aspectelor identificate, a fost realizată o analiză 

SWOT în vederea decelării acelor puncte tari și oportunități și, pe de altă parte, a punctelor slabe 

și amenințărilor existente la nivelul economiei naționale astfel încât să fie stabilit cadrul general 

(reprezentând situația economiei naționale) în care urmează a fi construit sistemul economic 

românesc. 

Totodată, am identificat deviațiile parametrilor teoretici avuți în vedere față de realitate, 

am relevat posibilele consecințe ale deviațiilor și am identificat, în indicatorii realității, posibile 

soluții pentru dezvoltarea economică a României prin implementarea unui sistem economic și 

dezvoltarea procesului de intelligence economic.  

Trecând în revistă elementele modelului de analiză Hall-Soskice, observăm că potențialul 

model economic coerent ce poate funcționa, pe termen scurt, în România este un model apropiat de 

cele care funcționează în zona economiilor capitaliste dirijate. Astfel, cu încă multe reminiscențe 

marxiste în cultura populară, cu lipsa apetenței pentru risc și a ceea ce înseamnă liberalismul 

economic așa cum este el prezent în statele cu tradiție, cu piețe reglementate excesiv sau 

inexistente, cu o finanțare care nu poate veni decât de la bănci, economia românească poate 

apropia modele precum cele europene (mai puțin Marea Britanie). Tendința de a importa părți din 

alte modele (învățământ american, de exemplu) și a le grefa pe încă nefuncționalul model existent 

nu poate decât să înrăutățească situația. Așa cum am arătat, există o corelație între cele patru 

elemente analizate, corelație care poate fi extinsă și în alte domenii (sistemul de pensii, cel de 

asigurări de sănătate, sistemul de drept ș.a.), rezultatele fiind similare. În concluzie, Modelul 

Economic Românesc trebuie să fie apropiat structural unuia dintre sistemele economice din statele 

europene, alegerea fiind posibilă doar în această zonă.  

În final, am conturat prin analogie cu modelele de sisteme economice studiate un proiect 

de Sistem Național de Intelligence Economic (SNIE), ce are drept fundament un model 

economic autohton și o configurație sistemică instituțională. SNIE din România ar putea fi 

construit în baza unui studiu multidisciplinar, care să releve principalii actori participanți și 

beneficiarii, precum și a unei strategii naționale de intelligence economic, asumată la nivelul 

tuturor instituțiilor românești cu responsabilități și care să presupună mecanism sinergic de 

implementare, cu roluri bine definite pentru instituții, mediul de afaceri, diplomație etc. 

Păstrând drept cadru paradigma în care este construit sistemul național de securitate –

ideile promovate de școala de la Copenhaga, cu nuanțe luate din teoria critică – SNIE s-ar 

constitui într-un demers complementar la sistemele componente ale sistemului național de 
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securitate, cu scopul asumat de a produce intelligence pentru zona economică, preponderent 

pentru dezvoltarea de afaceri cu ramificații în afara țării. Componenta economică a securității – 

premisă și consecință  a puterii statului – ar primi, prin funcționarea unui astfel de sistem, un 

aport de informație care poate deveni, în multe situații, avantaj competitiv.  

Continuând analogia pe care am folosit-o la modelele economice și translatând în zona 

sistemelor de intelligence economic, se relevă faptul că modelul potențial al SNIE se apropie de 

cele ale statelor francez sau german. Așa cum am arătat în capitolele precedente, cele două 

modele au o puternică componentă guvernamentală, atât în ceea ce privește organizarea, cât și în 

derularea activității specifice sistemelor de intelligence economic (planul de informații, zonele de 

interes, domeniile prioritare ș.a.). Sistemul francez, cu predilecție, beneficiază de o organizare 

clară, bazată pe un parteneriat public-privat, coordonat de un secretar de stat din cadrul 

Guvernului. Pregătirea specialiștilor se face în instituții de învățământ specializate, iar camerele 

de comerț reprezintă nucleul unei rețele care caută resurse și oportunități pe întreaga planetă în 

beneficiul companiilor franceze.   

Așa cum am arătat, informația joacă un rol important în sporirea competitivității firmei, 

respectiv, a economiei naționale în context internațional. Statele dezvoltate au adoptat programe 

naționale de sprijinire a economiilor proprii cu informație relevantă din piețele potențiale sau 

active și protejează propriile firme în fața riscurilor excesive din piețele externe. Faptul că 

diverse companii importante vin și investesc în România, au succes comercial (uneori nesperat) 

și se dezvoltă sustenabil se datorează, în bună parte, și analizelor realizate de departamentele 

specializate de intelligence și, desigur, corelativ, lipsei totale de protecție informativă a 

companiilor românești și lipsei de informație de calitate la nivelul managementului acestora.  

De fapt, ce poate oferi activitatea de intelligence economiei? În esență, informație 

relevantă și oportună. Pentru fiecare firmă, poate identifica nevoia de informații a acesteia, locul 

sau mediul de unde pot fi colectate, tehnicile de analiză cele mai potrivite scopului urmărit și 

găsirea celei mai bune forme de prezentare a inteligence-ului, ca produs final, pentru a putea 

contribui la reducerea incertitudinii în care se iau deciziile la nivelul top managementului. Pe 

scurt, valoare adăugată pentru competitivitate. Nu este lipsit de interes pentru creșterea 

competitivității și un flux potențial de informații externe despre piețe și condiții în care capitalul 

românesc sau antreprenorii români să acceadă.  

La nivel macroeconomic, intelligence-ul poate oferi estimări pentru alcătuirea planurilor 

de contingență, acele planuri care urmăresc elemente comune din scenarii multiple. Spre 

exemplu, România nu are, în acest moment, o strategie energetică actualizată, iar analizele 

diagnostic și scenariile pot constitui baza de plecare pentru un astfel de document, în opoziție cu 

modalitatea arhaică, plebiscitară, utilizată până în prezent. A realiza strategii utilizând 

preponderent date statistice și argumentul „tradiției” este o abordare care lipsește procesul de 

prospețimea unei viziuni și condamnă, în general, demersul la eșec. Desigur, factorul politic 

joacă un rol important, însă deciziile care vor fi luate pot fi fundamentate pe analize cantitative și 

calitative care să ducă la evitarea situației, deja cronică, în care strategiile nu funcționează. De 

asemenea, pot fi indicate, în urma unor analize, care sunt principalele domenii în care România 

poate performa în următorii ani și ce măsuri poate lua Executivul pentru a potența avantajul 

competitiv în respectivele direcții.  

De asemenea, tot la acest nivel, se pot identifica și corecta vulnerabilități informaționale, 

acțiuni sau inacțiuni ale unor persoane care, în lipsa culturii de intelligence, reușesc să 

vulnerabilizeze companii importante. Un exemplu, în acest sens, este cel generat de publicarea 

planurilor de administrare pe site-urile oficiale ale unor companii românești, în condițiile în care 

parte din informațiile conținute în respectivele documente sunt sensibile și pot fi, astfel, facil 

accesate de către firmele concurente/interesate. 

Propunerea unui cadru general pentru sporirea rolului activităților de intelligence în 

economie pleacă de la premisa înțelegerii contextului în care informația relevantă și oportună 
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poate contribui la îmbunătățirea performanțelor manageriale și la dezvoltare economică, în 

ansamblu. În contextul globalizării și creșterii complexității competiției economice pe multiple 

planuri, informația este considerată de unele economii drept factor de producție, alături de 

resurse, capital și forța de muncă.  

Ideea centrală a utilizării acestui factor de producție este aceea de a proiecta, construi și 

utiliza o infrastructură specializată pentru a colecta, prelucra și analiza date și informații în 

scopul producerii de intelligence și distribuirii către actori economici români. Demersul nu poate 

fi asimilat unui serviciu de informații în sensul clasic, atributele și scopul fiind fundamental 

diferite. Desigur, pot exista situații în care funcționarea sistemelor de intelligence să se 

întrepătrundă, însă o bună definire a limitelor de competență și colaborarea permanentă pot 

diminua posibilele suprapuneri, asperități sau conflicte.  

Rolurile pe care SNIE le poate îndeplini – într-o primă abordare – sunt: 

- diseminarea unor elemente de cultură informațională în rândul actorilor economici din 

România; 

- pregătirea de specialiști în domeniul intelligence-ului pentru economie; 

- formarea unui corp de analiști pentru analiza informațiilor, cu distribuție teritorială de 

nivel național; 

- pregătirea personalului diplomatic în scopul dezvoltării competențelor informaționale 

specifice, în sensul sporirii capacității acestora de a identifica informații utile; 

- elaborarea de propuneri de norme, recomandări și proceduri în domeniul intelligence 

competitiv și intelligence economic, cu respectarea legislației interne și internaționale; 

- dezvoltarea și întreținerea unui portal web pentru intelligence economic; 

- colectarea de date și informații din mediul intern și extern; 

- procesarea și stocarea datelor și informațiilor colectate; 

- analiza informațiilor și producerea de intelligence la nivel regional și național; 

- diseminarea de intelligence către actorii economici interesați; 

- monitorizarea valorificării informațiilor de către beneficiari și reglarea componentelor 

sistemului pentru creșterea eficienței; 

- consultanță pentru creșterea capabilităților de intelligence ale actorilor economici. 

Actorii implicați în organizarea și funcționarea SNIE sunt instituții și organizaţii ce ar 

putea contribui la definirea rolului și limitelor de competențe, precum și la funcționarea acestuia, 

multe dintre ele având deja rol în sistemele informaționale naționale ce au legătură cu activitatea 

economică.  

Guvernul, ca principal reglementator și mediator în cadrul SNIE, ar putea să dețină și să 

coordoneze întreaga infrastructură necesară activității fluxurilor informaționale (servere centrale, 

baze de date, căi de telecomunicație şi soft-uri specializate), precum și să reglementeze, prin 

norme juridice, întreaga activitate. De asemenea, prin elaborarea de strategii și programe 

naționale, ar putea direcționa activitatea de colectare a informațiilor și de producție de 

intelligence. Secretariatul General al Guvernului ar putea asigura coordonarea SNIE. Toate 

ministerele din componența Guvernului ar putea contribui la fluxurile informaționale destinate 

SNIE, însă preponderent ar putea avea responsabilități Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Ministerul Afacerilor 

Externe ar putea asigura aportul de informații preluat de la misiunile diplomatice ale României, 

iar Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ar putea contribui cu elemente puse 

la dispoziție de rețeaua economică externă din străinătate și de propriile departamente. La rândul 

lui, Ministerul Energiei ar putea avea aport prin datele gestionate de structurile sale responsabile 

despre situația actuală și evoluțiile previzibile ale pieței de energie din țară și străinătate. 

Ministerul Finanțelor Publice ar putea contribui cu studii, analize și chiar atenționări privind 

unele perspective economice ale unor industrii sau ale economiei în ansamblu. 
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Serviciile de informații – Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații 

Externe –, prin atribuțiile legale pe care le exercită, obțin informații din domeniul securității 

naționale și produc intelligence pentru factorii de decizie în stat. O parte a acestei activități este 

subscrisă securității economice. În activitatea curentă, pe lângă activitatea specifică de culegere 

de informații (prin care contribuie la asigurarea securității naționale), există și activități de 

colectare de informații, informații publice sau cu acces restricționat, care, cu respectarea 

competențelor legale ale serviciilor de informații, ar putea fi transmise și analiștilor din SNIE 

pentru a fi valorificate în acord cu reglementările caracteristice SNIE. 

De asemenea, rapoarte de intelligence elaborate de serviciile de informații și ajunse la 

beneficiari din Guvern ar putea constitui confirmări/infirmări pentru informații vehiculate în SNIE. 

Prin utilizarea rapoartelor de intelligence elaborate de specialiștii serviciilor de informații la 

alimentarea mediată a circuitelor informaționale din SNIE, ar putea crește valoarea de utilizare a 

informațiilor conținute, acestea putând contribui, în mod real și cu respectarea competențelor legale 

ale serviciilor, la potențarea factorilor de producție din economie și a climatului economic general. 

Camera de Comerț și Industrie a României ar putea reprezenta principalul partener privat în 

SNIE. Ar putea fi principalul coordonator al gestionării nevoilor de informații, precum și al 

diseminării produselor de intelligence. Astfel, la acest nivel, s-ar putea centraliza, structura și 

sintetiza nevoia de informații a agenților economici, s-ar putea stabili prioritățile de informare (în 

acord cu strategiile asumate și procedurile proprii), s-ar putea colecta informații prin resursele 

proprii sau ale celorlate componente ale SNIE, s-ar putea prelucra, stoca și analiza informațiile și s-

ar putea distribui produsele de intelligence, conform procedurilor de funcționare a sistemului. 

Totodată, ar putea coordona proiecte comune ale mai multor camere teritoriale și ar putea asigura 

coordonarea metodologică a tuturor camerelor teritoriale pentru activitatea de intelligence 

economic. De asemenea, ar putea monitoriza industriile apreciate ca având avantaje competitive 

sau care utilizează factori de producție ce pot oferi avantaje competitive sub aspectul eficienței și 

sustenabilității utilizării și ar putea produce periodic buletine de informare cu privire la evoluțiile 

constatate. Pentru industriile prioritare, s-ar putea realiza produse de intelligence la care agenții 

economici au acces reglementat.  

Camerele de comerț locale (regionale) sunt cele care au contact direct cu agenții 

economici. Acestea și-ar putea constitui propriile structuri de intelligence, care să producă 

informație relevantă în plan local și să adapteze produsele de intelligence destinate industriilor 

sau tehnologiilor la specificul actorilor economici locali. În demersul de constituire a structurilor 

respective, dat fiind numărul mare de județe, considerăm că este mai eficientă asocierea, pe 

formule administrative sau de interese economice, a mai multor camere de comerț locale. 

Rolul camerelor de comerț locale ar putea fi și acela de a identifica nevoia locală de 

informație pe care ar putea să o producă SNIE și de a introduce cereri în sistem. Desigur, 

informația distribuită agenților economici ar fi aceeași pentru toți, sub aspectul conținutului și al 

momentului difuzării.  

Agenții economici ar fi beneficiarii sistemului. Dat fiind că SNIE nu poate satisface toate 

cererile individuale de informații, cel mai probabil, produsele destinate acestui nivel vor avea, 

totuși, un oarecare grad de generalitate.  
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În Figură este prezentat grafic SNIE, așa cum a fost el proiectat pentru a contribui la 

realizarea securității economice a României. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura – Reprezentarea grafică a SNIE 
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5. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

Creionarea unui sistem de intelligence economic, care să susțină decizia economică la 

nivel macro, mezo și microeconomic, este produsul rezultat în urma analizelor realizate în cadrul  

studiului presupus de ipotezele de la care am plecat. Așa cum precizam în partea introductivă a 

lucrării, scopul unei astfel de infrastructuri este de a susține, cu informație acționabilă, 

demersurile economice românești, trecând de la faza defensivă a paradigmei în care funcționează 

securitatea economică la o fază ofensivă, în care protejarea și promovarea intereselor economice 

să se realizeze simultan. Corelația evidentă, expusă pe parcursul lucrării, dintre puterea 

economică și securitatea economică ne îndreptățește să afirmăm că funcționarea unui astfel de 

sistem aduce beneficii importante economiei și securității economice. De asemenea, reafirmăm 

că o economie puternică poate susține celelalte componente ale securității – așa cum arată 

întreaga doctrină pendinte Școlii de la Copenhaga, potențând elemente care, sinergic, duc la 

creșterea puterii și a securității naționale.  

Contextul de securitate națională și componenta de securitate economică au fost tratate pe 

parcursul primului capitol al lucrării, astfel încât demersurile ulterioare să fie clar puse în lumina 

teoriilor despre securitate națională și a paradigmelor de relații internaționale. Astfel, securitatea 

economică, ca dimensiune a securității naționale, a primit o perspectivă cuprinzătoare și modernă 

în raport cu cea actuală, prin sublinierea necesității adoptării unei maniere ofensive în apărarea și 

promovarea obiectelor securizate. O concluzie importantă reieșită din analizele din primul 

capitol este aceea că un obiectiv major de securitate economică este maximizarea puterii 

economice relative a statului (cuantificată prin raportarea la puterea economică a altor state) în 

vederea creșterii puterii naționale pe plan regional sau global. Cu alte cuvinte, economia 

reprezintă o structură cheie a puterii, o arhitectură a acesteia stabilă și predictibilă, putând genera 

mai multă putere, securitate și stabilitate. Statul cu o economie stabilă și prosperă poate iniția 

acțiuni politice și strategice la nivel global, poate influența relațiile internaționale și își poate 

promova cu succes obiectivele de politică externă. 

Conceptele de „intelligence”, „intelligence competitiv”, „intelligence economic”, 

„avantaj economic național” au fost detaliate pe parcursul capitolului secund, astfel încât 

aparatul conceptual să fie bine delimitat și argumentat. Frecventele confuzii sau generalizări au 

fost pe cât posibil abordate, iar interpretările proprii făcute în spiritul doctrinei relevante.  

În cel de-al treilea capitol a fost realizată o analiză comparativă amănunțită a unor 

sisteme de intelligence economic funcționale, care și-au dovedit eficiența în scurta istorie a 

existenței lor. Principalele caracteristici avute în vedere – mecanismele instituționale și sistemul 

de formare și pregătire a resursei umane – au dat posibilitatea unei comparații consistente, care a 

relevat faptul că sistemele de intelligence economic sunt grefate pe modele economice relativ 

bine structurate, diferențele fiind preponderent date la acest nivel, al modelului economic 

adoptat. În consecință, am constatat necesitatea relevării unui model economic coerent și similar 

cu cele adoptate de state performante economic.    

Revenind la ipoteze, prin analiză comparată am arătat în Capitolele IV și V incoerența 

structurală în care se află modelul prezent al economiei românești și am propus, ca rezultat al 

unui demers de modelare ipotetico-deductivă, un model teoretic (model economic potențial), 

care să fie apropiat de posibilitățile și constrângerile legislative, economice și psihologice 

autohtone.  

Pentru relevarea principalelor caracteristici ale unor economii relevante din punct de 

vedere al modelului economic, am optat pentru instrumentul de analiză comparată formulat de  

Peter A. Hall și David Soskice, care au identificat două modele principale distincte de economii 

capitaliste: dirijate/coordonate și nedirijate/liberale. Modelul de analiză propus de cei doi 

economiști are în vedere evaluarea sistemelor economice capitaliste într-o paradigmă teoretică 

dată de cele trei curente de gândire economică majore (Adam Smith, Karl Marx și John  
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Maynard Keynes),  în baza următoarelor criterii: sistemul predominant de finanțare a economiei; 

relațiile de muncă dintre angajatori și angajați; sistemul de pregătire școlară și formare 

profesională; relațiile dintre agenții economici. Considerând relevant, la acestea am adăugat 

poziția țării respective într-un plan generat de două axe cu valențe de caracterizare sociologică: 

valorile secular-raționale versus valorile tradiționale și valorile de auto-exprimare versus cele de 

supraviețuire.  

Pentru a asigura o abordare cât mai largă asupra tipurilor de modele economice, am 

preluat criteriile folosite de cei doi pentru economiile capitaliste și le-am extins și economiilor ce 

au ca fundament sau sunt mai apropiate de teoria marxistă. Prin acest demers, am vizat ca, după 

identificarea caracteristicilor definitorii ale fiecărei economii, să putem să le încadrăm în 

diferitele modele economice existente, proces pe care l-am aplicat și pentru economia României.  

Astfel, modelul propus se apropie structural de cele existente în state europene 

democratice puternice. Respectivele state își asumă principalele caracteristici ale modelului deja 

funcțional, pe care încearcă să le rafineze și îmbunătățească, acest lucu însemnând că, implicit, 

renunță la elemente componente ale altor modele sau le diminuează semnificativ susținerea. În 

esență, caracteristicile principale ale modelului economic potențial rezultat pentru economia 

românească sunt: finanțarea economiei prin bănci, o relație angajat-angajator dominată de 

colaborare și reguli care avantajează angajatul, un sistem de învățământ centrat pe formarea de 

specialiști în meserii preponderent de orientare către profiluri reale, o relație de colaborare 

puternică între companii în ceea ce privește interesele comune și, deloc de neglijat, orientarea 

generală a societății către valorile secular-raționale și cele de auto-exprimare (în detrimentul 

celor tradiționale și de supraviețuire, pe care le trăiește și le promovează în prezent).  

Diferențele dintre ceea ce avem astăzi ca model economic și cel reieșit din analiză 

reprezintă potențiale direcții strategice pentru o posibilă strategie economică. Facem precizarea 

că vedem necesar construirea cadrului de manifestare economică prevalând în fața direcțiilor 

prioritare pentru ramurile economice, considerând că orice efort neintegrat într-un sistem 

armonizat de obiective și priorități nu are asociate premise de succes. Totodată, subliniem că 

distanța dintre valorile respectivelor caracteristici asociate societății românești și valorile 

înregistrate în statele unde acest model funcționează, precum și modalitățile de reducere a 

acesteia, reprezintă un subiect care merită aprofundat în studii viitoare. Cu toate acestea, 

considerăm că cel mai dificil de acoperit este ecartul dintre poziția în care se află România din 

perspectiva asumării valorilor secular-raționale și a celor de auto-exprimare.    

Caracteristicile modelului potențial promovează și motivează existența unui sistem 

informațional articulat și formalizat, care să permită creșterea performanței decizionale în 

economie prin diminuarea incertitudinii cu aport de intelligence. Proiectat, organizat și controlat 

astfel încât să deservească interesele economiei românești, un asemenea sistem poate, prin 

produsele sale de intelligence, să contribuie semnificativ la întreaga activitate economică, de la 

formularea de strategii generale și sectoriale până la identificarea de resurse și oportunități care 

să sporească performanța economică curentă. Anticiparea evoluției economiilor din regiune sau a 

celor din Europa și poziționarea strategică corespunzătoare, identificarea nișelor cu potențial 

semnificativ de dezvoltare și localizarea resurselor necesare unui progres accelerat în astfel de 

domenii sunt doar câteva dintre posibilele aplicații ale sistemului de intelligence economic 

propus. 

Ca furnizor de informație acționabilă agregată, SNIE poate contribui la diminuarea 

incertitudinii în procesul de emitere și implementare a deciziei economice. Pe parcursul 

Capitolului V am detaliat modalitațile în care produsele SNIE pot contribui substanțial pe toate 

palierele deciziei economice, de la cel strategic și de elaborare a politicilor publice, la cel în care 

se regăsesc deciziile de afaceri ale companiilor. Așa cum am arătat, utilizarea rațională și 

eficientă a resurselor (minerale, umane, tehnologice etc.) sau promovarea intereselor economiei 

românești în spații sau medii de afaceri externe sunt doar părți ale unei abordări exemplificative 
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în ceea ce privește potențialul de augmentare a performanței economice de către produsele SNIE. 

Per a contrario, costurile asociate lipsei unui cadru de manifestare a intelligence-ului în 

economie nu se reduc la prezent, ci vor fi plătite și în viitor. Desincronizarea deciziei economice 

de oportunitate, eficiența economică și sustenabilitate sunt doar câteva dintre tarele actuale care, 

netratate, costă timp, bani, dezvoltare și progres. 

Consecutiv, prin analogie cu ceea ce am identificat ca reprezentând sisteme performante 

de intelligence economic în state care utilizează modele economice asemănătoare celui propus 

pentru economia românească, am creionat o infrastructură ce poate asigura o astfel de funcție 

pentru economia autohtonă. Subliniem aici faptul că necesarul de investiție este redus, deoarece 

cvasi-totalitatea structurilor componente există deja și îndeplinește roluri asemănătoare sau 

apropiate cu cele presupus a fi îndeplinite în structura sistemului de intelligence economic. 

Parteneriatul public-privat este o condiție a bunei funcționări și a controlului reciproc. Implicarea 

autorităților și a organizațiilor private trebuie să fie reală și serioasă, iar promovarea existenței și 

funcționării (discrete, dar eficiente) să fie făcută în așa fel încât să nu fie denaturat sensul și 

obiectivele întregii infrastructuri.  

Deși cu un puternic caracter teoretic, prezentul demers științific își propune să contribuie 

la efortul general prin care economia românească să fie pregătită să concureze cu economiile 

care au un avans considerabil. Astfel, lucrarea poate reprezenta un punct de plecare în 

demersurile de conturare a unei strategii, asumate la nivelul decizionalilor statului român, care să 

prevadă modelul economic vizat a fi implementat prin funcția de intelligence economic și 

măsurile necesare în acest sens. De asemenea, în cuprinsul lucrării, este identificată o serie de 

aspecte de ordin legislativ oportun a fi modificate astfel încât să poată fi asigurată dezvoltarea 

unui model național potrivit pentru caracteristicile actuale ale economiei României. Mai mult, 

lucrarea cuprinde atât măsuri pretabil a fi avute în vedere pentru asigurarea implementării unui 

model economic național și pentru crearea și funcționarea eficientă a SNIE, cât și instituțiile 

publice responsabile în acest sens. Toate aceste elemente se pot constitui într-o bază pentru 

elaborarea unui plan de acțiune în vederea dezvoltării și implementării modelului economic 

național – ca suport important pentru realizarea securității economice a României. 
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