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Abstract. Of all the strategic partnerships concluded in the post-Cold
War era, the one between the Russian Federation and the People’s Republic
of China has generated the greatest interest for researchers studying the
geopolitical relations between Moscow and Beijing. Leaving behind the
ideological misunderstandings between the two countries between 1953
and 1991, Russia and China have developed a strategic partnership since
1996, with important political, economic and military achievements for
both countries. Considering that the two states have been challenging the
US’s dominant position in world politics for over a decade, strengthening
the Russia-China partner relationship can lead to the formation of a power
pole that strongly influences the current liberal order. We intend to present
in this study some essential aspects of Russian-Chinese cooperation in the
context of the strategic partnership and to elaborate some conclusions
concerning the capacity of this partnership to draw the current liberal
order.
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Introducere

Prãbuºirea Zidului Berlinului urmatã de dispariþia regimurilor comuniste
din Europa Centralã ºi de Est au condus la instaurarea unei ordini mondiale,
post-Rãzboi Rece, mult diferitã comparativ cu perioada 1945-1991. Dacã timp de
peste patru decenii sistemul internaþional a avut în plan central cele douã mari
puteri rivale, Statele Unite ale Americii ºi Uniunea Sovieticã, dupã disoluþia sta-
tului sovietic în decembrie 1991 politica mondialã a început sã fie dominatã de
o singurã putere – SUA – entitate statalã care îºi va impune hegemonia în întregul
sistem de relaþii internaþionale pânã la sfârºitul secolului trecut, dar ºi într-o peri-
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oadã importantã din noul mileniu1. Astfel, din aceastã perspectivã, politica externã
ºi de securitate a Statelor Unite, vor scoate în evidenþã, cum deseori s-a putut vedea
ºi în perioada Rãzboiului Rece, o serie de elemente caracteristice realismului
politic între care politica de maximizare a puterii ºi urmãrirea îndeplinirii inte-
resului naþional sunt situate într-o poziþie dominantã.
Având în vedere rolul central al realismului în relaþiile internaþionale, ne pro-

punem în cadrul acestui studiu sã prezentãm, din perspectiva acestui model de
gândire, o serie de aspecte ale parteneriatului strategic dintre Moscova ºi Beijing
ºi sã încercãm sã creionãm, cu imprecizia fireascã unui astfel de demers, posi-
bilele efecte ale acestui parteneriat asupra ordinii mondiale post-Rãzboi Rece.
Astfel, perspectiva realistã privind relaþiile internaþionale în secolul al XXI-lea,
asemãnãtoare în multe privinþe cu abordãrile realiste din secolul trecut, pune în
plan central conceptul de balanþã a puterii, instrumentul fundamental în virtutea
cãruia, în mod natural, statele acþioneazã conºtient pentru a-ºi asigura supravie-
þuirea într-un sistem internaþional anarhic. Fie cã ne referim la diverse arii geo-
politice ale lumii, cum sunt regiunile asiatice la care vom face trimitere în cadrul
acestui studiu, regiuni unde avem de-a face cu balanþe de putere locale, fie cã
analizãm întregul sistem de relaþii internaþionale, unde se pune în valoare balanþa
globalã de putere, principiile ºcolii realiste, în acþiunea lor, sunt cele care mode-
leazã arhitectura de putere ºi au un rol decisiv în configurarea sistemelor geopo-
litice locale, dar ºi în geopolitica mondialã la începutul noului mileniu. Afirmaþia
lui Hans Morgenthau, pãrintele realismului clasic, referitoare la alianþele dintre
state, deºi a fost fãcutã în urmã cu peste ºapte decenii, îºi pãstreazã ºi astãzi ac-
tualitatea în contextul gândirii realiste contemporane: „Dacã o naþiune va urmãri
o politicã a alianþelor, aceasta nu reprezintã o problemã de principiu, ci una de
eficienþã politicã. O naþiune va evita coalizarea dacã va considera cã este suficient
de puternicã pentru a rezista singurã, sau cã povara acordurilor rezultate în urma
alianþei va depãºi avantajele anticipate“2.
Evenimentele majore petrecute în mediul internaþional în ultimele trei decenii,

dupã cãderea Zidului Berlinului, dar ºi justeþea explicaþiilor realiste privind pro-
ducerea acestor evenimente, reconfirmã realismul în câmpul teoretic al relaþiilor
internaþionale ca ºcoalã dominantã de analizã ºi interpretare a politicii mondiale.
În acest context teoretic, Statele Unite sunt plasate în centrul dezbaterilor realiste
post-Rãzboi Rece în calitatea sa de hegemon global, începând cu decembrie 1991,
stat lider care avea sã devinã tot mai contestat de unele puteri regionale, din cauza
impactului geopolitic al puterii economice ºi militare a Washingtonului asupra
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1 Într-un articol intitulat Washington squandered the unipolar moment apãrut în Foreign Affair, July/

August 2019, cunoscutul specialist în relaþii internaþionale Fareed Zakaria aprecia cã hegemonia americanã a
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0American%20Century?&utm_term=FA%20Today%20-%20112017

2 Hans J. Morgenthau, Politica între naþiuni. Lupta pentru putere ºi lupta pentru pace, Editura Polirom,
Iaºi, 2007, p. 216.



sistemului de relaþii internaþionale. Astfel, Federaþia Rusã ºi Republica Popularã
Chinezã, cele mai reprezentative puteri regionale ale lumii post-sovietice, au
adoptat poziþii ferme în raport cu manifestarea puterii globale a SUA, au contestat
sistemul unipolar de putere instituit dupã dispariþia URSS, prin liderii politici ai
celor douã state, dar ºi ca „o singurã voce“, în calitate de membri ai parteneriatului
strategic dintre Moscova ºi Beijing parafat în 1996.
Reflectând asupra acestui parteneriat strategic, trebuie sã remarcãm cã ambele

state au gândit aceastã apropiere politicã la câþiva ani dupã dispariþia URSS din
perspectiva echilibrãrii balanþei de putere la nivel global, þinând seama de rolul
central al Washingtonului în politica mondialã, de distribuþia puterii în sistemul
internaþional, dar ºi de ameninþãrile percepute de Moscova ºi Beijing în mediul
strategic. Apropierea dintre cele douã mari state, explicabilã din perspectiva mo-
delului realist, reconfirmã unul dintre principiile centrale ale acestei ºcoli de
gândire în virtutea cãruia statele vor sã-ºi multiplice puterea ºi sã-ºi întãreascã
poziþia în politica mondialã în faþa unei puteri hegemonice din sistemul interna-
þional, aºa cum se prezenta SUAdupã destrãmarea URSS. În literatura de specia-
litate, balanþa de putere este privitã ca un raport al capacitãþilor de putere între
state, sau între cantitãþile de putere pe care le posedã alianþele3, iar în acest con-
text teoretic opinãm cã dezvoltarea noilor raporturi de cooperare dintre statul rus
ºi chinez au avut ca punct de plecare percepþia comunã dezechilibrului de putere
din sistemul de relaþii internaþionale în epoca post-sovieticã. Astfel, reunirea a
douã puteri regionale cu identitãþi politice diferite în cadrul unui parteneriat stra-
tegic – Federaþia Rusã, o autocraþie, iar China, o societate comunistã – dovedeºte
cã, în spiritul realismului politic, interesele celor douã state ºi raþiunea echilibrãrii
balanþei globale de putere s-au dovedit primordiale în raport cu ideologiile ºi
organizarea politicii interne din fiecare þarã. Este o idee susþinutã de unul dintre
reprezentanþii cei mai de seamã ai realismului politic: „Pentru Kissinger sisteme
sociale diferite pot cãdea de acord sã-ºi stabileascã relaþiile interstatale pe baza
unor reguli care diferã de cele ce funcþioneazã în sfera lor internã“4.
Analiza parteneriatului strategic dintre Rusia ºi China, pe care o abordãm în

cadrul acestui studiu, urmãreºte sã punã în valoare cel puþin douã aspecte. În
primul rând, modul în care este definit parteneriatul strategic din perspectivã teo-
reticã, dar ºi ca practicã diplomaticã a ultimilor trei decenii, pornind de la o serie
de abordãri remarcate în literatura de specialitate care evidenþiazã intensificarea
utilizãrii acestui instrument între actorii5 politicii mondiale, dupã încheierea
Rãzboiului Rece. De asemenea, vom defini în paralel cu parteneriatul strategic

3 PARTENERIATUL STRATEGIC RUSO-CHINEZ ªI ORDINEA MONDIALÃ ACTUALÃ 49

————————
3 Joshua S. Goldstein ºi Jon C. Pevehause, Relaþii internaþionale, Editura Polirom, Iaºi, 2008, p. 120.
4 Stefano Guzzini, Realism ºi relaþii internaþionale, Editura Institutul European, Iaºi, 2001, p. 91.
5 Din studiul documentelor de politicã externã, începând cu anii ‘90, rezultã faptul cã parteneriatul stra-

tegic ca instrument diplomatic este utilizat între state, între state ºi organizaþii, precum ºi între organizaþii inter-
naþionale. Exemplele de parteneriate strategice sunt numeroase: a. între state: SUA-Romania; Federaþia Rusã-
China; SUA-India; Franþa-Romania; Franþa-Serbia; Republica Polonã-România; România-Regatul Spaniei,
Republica Turcia-România, etc.; b. între un stat ºi o organizaþie: UE-India; SUA-UE; UE-Federaþia Rusã;
Brazilia-UE; UE-Japonia; Mexis-UE; Africa de Sud-UE; UE-Canada etc; c. între douã organizaþii internaþionale:
UE-NATO, Parteneriat Strategic ONU-UE privind operaþiile de pace ºi gestionarea crizelor, Parteneriatul
dintre Uniunea Europeanã ºi Uniunea Africanã, etc.



ºi conceptul de alianþã între actorii statali, pentru a putea evidenþia prin ce se
deosebesc cei doi termeni, dar ºi pentru a reflecta unele consideraþii de naturã
geopoliticã ºi culturalã care orienteazã deciziile statelor la încheierea unui parte-
neriat strategic.
În al doilea rând, vom încerca sã remarcãm elementele mai semnificative ale

parteneriatului strategic ruso-chinez, pe dimensiunea politicã, economicã ºi mili-
tarã, subliniind performanþele cooperãrii celor douã state în ultimul deceniu ºi
jumãtate, deºi prognozele privind reuºita acestui parteneriat, în primii ani de la
lansarea sa, nu au fost prea optimiste. Analizând, astfel, chestiunile esenþiale ale
parteneriatului strategic ruso-chinez, dinamica proceselor de cooperare dintre
cele douã þãri vom prezenta, în final, concluzii privind efectele cooperãrii strate-
gice dintre Moscova ºi Beijing, la nivelul unor regiuni, dar ºi cu privire la poten-
þialul acestui parteneriat de a remodela ordinea mondialã instauratã dupã 1991.

Alianþa ºi parteneriatul strategic-clarificãri conceptuale

Apropierea tot mai vizibilã în politica internaþionalã între Rusia ºi China, în
epoca post-Rãzboi Rece, a devenit astãzi una dintre temele esenþiale de analizã
a evoluþiilor din mediul strategic, la începutul noului mileniu, dar mai ales din
perspectiva impactului pe care aceastã strânsã relaþie de cooperare o poate avea,
pe termen lung, asupra ordinii mondiale actuale. Deºi se poate spune cu certitu-
dine cã cele douã state nu formeazã o alianþã, conform normelor de drept inter-
naþional, parteneriatul strategic dintre Moscova ºi Beijing semnat pentru prima
datã în anul 1996, dezvoltat an de an în sfera politicã, economicã ºi militarã, mai
ales dupã anul 2000, demonstreazã prin rezultatele sale tot mai vizibile în arena
internaþionalã cã extinderea ºi aprofundarea relaþiilor de cooperare ruso-chineze,
în urmãtorii ani, tinde sã configureze un pol major de putere în mediul interna-
þional, cu influenþã puternicã asupra balanþei de putere la nivel global.
Pentru clarificarea teoreticã a termenului de parteneriat strategic, ne vom re-

feri mai întâi asupra conceptului de alianþã, termen deseori utilizat în raporturile
diplomatice dintre state, dar ºi în literatura de specialitate din sfera relaþiilor in-
ternaþionale. Încercãm, în acest fel, sã punem în evidenþã ceea ce este caracteristic
unei alianþe între douã state, dar ºi care sunt elementele de specificitate ale parte-
neriatului strategic, un concept tot mai des întâlnit în politicile externe ale statelor
în secolul al XXI-lea. De asemenea, dorim sã îndepãrtãm posibilele confuzii ºi
neînþelegeri referitoare, atât la conceptul de alianþã, cât ºi la cel de parteneriat
strategic, þinând cont de frecvenþa destul de mare a utilizãrii celor doi termeni în
epoca post-Rãzboi Rece.
Având în vedere cã întreaga abordare a acestui studiu este în perimetrul rea-

lismului, vom încerca sã explicãm conceptul de alianþã mai ales din perspectiva
unor autori care aparþin acestei ºcoli de gândire. Astfel, realiºtii considerã cã
alianþele pot fi folosite în scop defensiv dar, în acelaºi timp, având în vedere can-
titatea de putere care rezultã prin asocierea statelor membre, alianþele pot fi ºi
ofensive, multe evenimente din secolele trecute demonstrând acest lucru. „Premisa
fundamentalã a ideilor realiste despre alianþe – apreciazã profesorul american de
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ºtiinþe politice Zaeev Maoz – este cã statele decid sã formeze alianþe atunci când
se confruntã cu probleme de securitate pe care nu cred cã le pot rezolva singure.
Aºa se întâmplã când ameninþãrile ce provin din mediul extern al unui stat depã-
ºesc capacitatea statului de a le aborda utilizându-ºi propriile resurse“6.
Studiul documentelor istorice evidenþiazã faptul cã alianþele se pot forma

între state foarte diferite, aºa cum susþin ºi teoreticienii realiºti, criteriile ideolo-
gice, culturale, religioase ºi civilizaþionale nefiind o piedicã în acest sens. De
asemenea, percepþia unui pericol major, de regulã ameninþarea rãzboiului, este o
situaþie care conduce la decizia statelor de a forma o alianþã. Rezultã, deci, cã
existenþa unui scop comun, care sã satisfacã interesul naþional al tuturor statelor
componente, este absolut necesarã pentru crearea unei alianþe, entitate care, con-
form Enciclopediei Universale Britanice, este definitã drept „o uniune de puteri
sau state pentru realizarea unor acþiuni comune“7. Dar legãtura dintre alianþã ºi
fenomenul rãzboi poate fi remarcatã ºi în definiþia alianþei pe care o regãsim în
Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale: „Alianþa reprezintã un acord formal între
douã sau mai multe state pentru sprijin reciproc în caz de rãzboi“8. Cu alte cuvinte,
pericolul rãzboiului este un imbold foarte puternic pentru state de a forma, sau de
a intra într-o alianþã, mai ales pentru actorii statali care deþin o cantitate redusã
de putere.
Într-o situaþie complexã, inevitabilã din perspectiva unui conflict armat, sta-

tele formeazã alianþe fãrã a pretinde ca ºi partenerii de alianþã sã întruneascã
aceleaºi standarde politice, militare, culturale etc. Aºa cum precizeazã specialistul
în relaþii internaþionale Andrei Miroiu, referindu-se la sistemele de alianþe din
perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, „Între SUA ºi URSS a existat o
alianþã, însã aceasta este un lucru complet nefiresc, deoarece sistemele politice,
economice etc. ale celor douã þãri erau complet diferite ºi incompatibile. În plus,
aceastã alianþã nici nu a pretins vreodatã sã aibã la bazã mai mult decât interesul
punctual ºi izolat de a împiedica hegemonia Germaniei în Europa ºi a Japoniei
în Asia ºi Pacific“9.
Cercetarea realistã a diverselor momente ale istoriei relaþiilor internaþionale

ne aratã cã deseori statele au apelat la alianþe pentru a-ºi prezerva independenþa
ºi suveranitatea, atunci când au perceput intenþiile hegemonice ale unui actor re-
gional sau global. Literatura de specialitate din cadrul ºcolii realiste evidenþiazã,
de fiecare datã, importanþa deosebitã pe care alianþele dintre state o au asupra
modului în care se formeazã balanþele de putere, dar ºi a impactului pe care îl
exercitã acest instrument al realismului asupra securitãþii regionale ºi locale. Iatã
cum apreciazã analistul geopolitic Jacob L. Shapiro douã state care au decis cã
formeze o alianþã: „O alianþã este o relaþie de temeinicã seriozitate. Când douã
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lanþa de putere, autori John A. Vasquez ºi Colin Elman, Editura Polirom, Iaºi, 2012, p. 226.
7 Enciclopedia Universalã Britanicã, Vol. I, Editura Litera, Bucureºti, 2010, p. 120.
8 Dan Dungaciu (coord), Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale, Vol. I, Editura Rao, Bucureºti, 2017, p. 37.
9 Andrei Miroiu, „Evoluþia sistemului internaþional dupã 1914“, Manual de relaþii internaþionale, coord.

Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu, Editura Polirom, Iaºi, 2006, p. 33.



þãri creeazã o alianþã, înseamnã cã interesele lor sunt aliniate. În termeni practici,
aceasta înseamnã cã vor lãsa la o parte toate aspectele neînsemnate ºi chestiunile
litigioase, deoarece existã un interes comun mai mare, de o importanþã imensã“10.
În acelaºi spaþiu teoretic al realismului regãsim, de asemenea, ideea conform

cãreia statele þintesc sã-ºi garanteze singure propria supravieþuire, deoarece în
politica globalã nu existã o autoritate suprastatalã care sã le ajute în cazul unei
agresiuni din partea altui stat, iar existenþa unor state potenþial agresoare în siste-
mul international obligã celelalte state sã adopte strategii de întãrire a securitãþii
lor interne ºi externe. În acest cadru conceptual, pentru Hans Morgenthau, alian-
þele „sunt o funcþie necesarã a balanþei de putere“11, în timp ce pentru John J.
Mersheimer, reprezentant al realismului ofensiv, statele formeazã alianþe atunci
când se simt vulnerabile în raport cu rivalii potenþiali, deoarece considerã aceastã
opþiune drept o soluþie sigurã pentru a-ºi asigura supravieþuirea12.
Identificãm spiritul pesimist specific realismului, inclusiv în ceea ce priveºte

tema alianþelor, iar afirmaþia lui John. J Mersheimer vine sã confirme acest lucru:
„Alianþele sunt doar cãsãtorii de convenienþã temporare: partenerul de alianþã de
azi poate fi duºmanul de mâine. De exemplu, Statele Unite au luptat de partea
Chinei ºi a Uniunii Sovietice împotriva Germaniei ºi Japoniei în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, dar curând dupã aceea au schimbat între ei duºmanii ºi parte-
nerii“13. Cu alte cuvinte, realismul postuleazã faptul cã alianþele pot fi o soluþie
favorabilã pentru orice stat din perspectiva obþinerii unui avantaj, în primul rând
militar, în raport cu un stat rival, însã, în acelaºi timp, teoreticienii realiºti în-
deamnã la prudenþã ºi vigilenþã, deoarece istoria relaþiilor internaþionale din ultimul
secol consemneazã multe aspecte contradictorii cu privire la formarea, evoluþia
ºi dezmembrarea diverselor alianþe dintre state. Este postulat, astfel, principiul
fluiditãþii alianþelor, susþinut cu tãrie de mulþi reprezentanþi ai realismului, con-
form cãruia alianþele se bazeazã pe interesele naþionale ale statelor componente,
iar în mãsura în care aceste interese se schimbã, procesul de transformare la ni-
velul alianþelor este inevitabil, favorizând balansarea14. Iatã deci cã interesele
actorilor statali sunt cele care primeazã în cazul alianþelor, fiind alãturi de politi-
cile de putere ale statelor membre elementele în baza cãrora poate fi definitã
identitatea strategicã a unei alianþe.
Pentru specialiºtii în relaþii internaþionale Joshua S. Goldstein ºi Jon C.

Pevehause alianþele se formezã ca urmare a percepþiei unei ameninþãri din partea
unui stat rival ºi au ca scop „mãrirea puterii membrilor alianþei lor în raport cu
alte state. Prin unirea capacitãþilor lor de putere, douã sau mai multe state pot
exercita o influenþã mai mare în negocierea cu alte state“15. De asemenea,
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11 Hans J. Morgenthau, op. cit., p. 216.
12 John J. Mersheimer, Tragedia politicii de forþã. Realismul ofensiv ºi lupta pentru putere, Editura Antet

XX Press, Filipeºtii de Târg, 2003, p. 29.
13 John J. Mersheimer, op. cit., p. 29.
14 Joshua S. Goldstein ºi Jon C. Pevehause, op. cit., p. 131.
15 Ibidem, p. 130.



aceiaºi autori remarcã faptul cã în cadrul unei alianþe, statele urmãresc un anumit
scop, în virtutea cãruia îºi coordoneazã acþiunile pentru ca puterea cumulatã a
membrilor alianþei sã aibã un ascendent în raport cu o putere revizionistã sau cu
o altã alianþã, cu care se aflã în raporturi de adversitate. În acelaºi timp, trebuie
remarcat rolul major pe care-l au alianþele în structura de putere a sistemului
internaþional, fiind o componentã importantã în configurarea balanþei de putere
în plan regionl, dar ºi la nivel global, în funcþie de cantitatea de putere care apar-
þine acelei alianþe.
Spre deosebire de termenul de alianþã, conceptualizat în cadrul disciplinei rela-

þiilor internaþionale în anii care au urmat dupã încheierea Primului Rãzboi Mon-
dial, conceptul de parteneriat ºi derivatele lui pentru domeniul internaþional16
sunt relativ noi în politica mondialã, devenind cunoscute ºi fiind utilizate, în
mod deosebit, dupã sfârºitul Rãzboiului Rece. Dacã în cazul alianþelor dintre ac-
torii statali, în conformitate cu modelul realist, s-a putut remarca cã acestea se
formeazã deseori ca efect al dezechilibrelor de putere din sistemul internaþional,
existând o probabilitate ridicatã de producere a unui rãzboi, considerãm cã parte-
neriatul, ca ºi derivatele acestui concept, exprimã noile evoluþii privind politica
externã a statelor, post-Rãzboi Rece, într-un mediul internaþional unipolar, multi-
plicarea ºi diversificarea raporturilor dintre state ºi instituþii internaþionale, dar ºi
noile provocãri ºi evoluþii ale ordinii internaþionale post-sovietice.Astfel, întâlnim,
deseori, în literatura de specialitate de dupã 1990, conceptul de „diplomaþie a
parteneriatului“, ca o reflectare a omniprezenþei termenului de parteneriat în do-
sarele diplomatice ºi de politicã externã ale statelor ºi organizaþiilor interna-
þionale, exprimând ºi din acest punct de vedere schimbãrile spectaculoase din
spaþiul diplomaþiei sub incidenþa puternicã a proceselor de globalizare.
Parteneriatele, asemeni alianþelor, au legãturã puternicã cu ºcoala realistã

prin faptul cã au la bazã interese, subsumate interesului naþional ºi din aceastã
perspectivã se poate spune cã nu existã astãzi un domeniu de mare însemnãtate
al activitãþii umane, de o importanþã vitalã pentru societate, care sã nu aibã legã-
turã cu parteneriatele strategice realizate de diverºi actori statali ai politicii mon-
diale. Sunt încheiate, astfel, numeroase parteneriate strategice vizând sectoare
diverse în care dinamica intereselor este accentuatã, domeniile politic, economic
ºi de securitate fiind cele mai vizate prin intermediul acestui instrument diplo-
matic. „Parteneriatele strategice – se aratã într-o interesantã lucrare privind
multitudinea de parteneriate realizate în lume în primul deceniu ºi jumãtate de
post-sovietism – pun în aplicare un concept politic mai larg, îndeosebi în ceea ce
priveºte securitatea ºi apãrarea, dar nu doar în spaþiul limitat ºi rigid al confrun-
tãrii armate, ci în spaþiul extins al securitãþii sistemelor ºi proceselor politice,
economice, sociale, culturale, informaþionale ºi militare“17.
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Pentru SUA, parteneriatele reprezintã astãzi instrumente de aplicare a politicii
externe deosebit de importante prin care statul american ºi-a adaptat relaþiile de
cooperare în ultimele trei decenii, în consonanþã cu interesele strategice ale
Washingtonului ºi imperativele ordinii mondiale liberale. Perioada Rãzboiului
Rece nu a cunoscut aceastã practicã diplomaticã existentã astãzi în politica mon-
dialã, respectiv parteneriatele strategice între entitãþile statale, între organizaþii
internaþionale ºi state, precum ºi între organizaþii internaþionale. În practica diplo-
maticã americanã, de exemplu, în anii confruntãrii dintre Est ºi Vest, Washingtonul
a realizat un sistem extins de alianþe bazate pe tratate cu diverse þãri de pe toate
continentele prin care SUA le-a oferit aliaþilor, în mod deosebit, sprijin tehno-
logic ºi în domeniul securitãþii, iar statul american a primit în schimb suport
diplomatic ºi logistic în acþiunea sa de îngrãdire strategicã a Uniunii Sovietice.
Însã, dupã încheierea Rãzboiului Rece, chiar dacã au fost menþinute alianþele
anterioare, Statele Unite au trecut la încheierea de parteneriate strategice cu
diverse state, pe de o parte, pentru a-ºi lãrgi sfera de cooperare pe diverse planuri
cu state care au fost incluse în sfera de influenþã americanã, iar pe de altã parte,
cu state care puteau intra în diverse jocuri geopolitice contrare intereselor
Washingtonului.
În practica diplomaticã americanã post-Rãzboi Rece s-a dezvoltat o categorie

de parteneriate în care au fost cuprinse mai multe state situate într-o arie geopo-
liticã extinsã, aºa cum este Parteneriatul Trans-Pacific (TPP)18, de exemplu, care
se prezintã sub forma unui acord comercial semnat de 12 state situate în zona
Oceanului Pacific, la 4 februarie 2016. „Atât parteneriatele strategice cât ºi dia-
logurile strategice – susþine profesorul american de relaþii internaþionale Daniel
S. Hamilton – sunt parte integrantã a reþelei globale de relaþii bilaterale ºi regio-
nale destinate sã promoveze valorile ºi interesele americane ºi sã dezvolte ceea
ce crede Statele Unite cã reprezintã o ordine internaþionalã legitimã ºi stabilã“19.
Este o afirmaþie care exprimã, cu claritate, suportul pe care o îl oferã parteneria-
tele strategice realizate de statul american, din perspectiva interesului naþional,
pentru promovarea unei politici externe ºi de securitate bazate pe realismul po-
litic. În acelaºi timp, considerãm cã dezvoltarea de cãtreWashington a acestei re-
þele globale de parteneriate, în ultimele trei decenii, vine în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor strategice ale politicii externe ºi de securitate a SUA în deceniile
viitoare, în cele mai îndepãrtate regiuni ale planetei.
Pentru Uniunea Europeanã parteneriatele strategice cu diverse state ºi organi-

zaþii internaþionale, în anii care au urmat cãderii Zidului Berlinului, reprezintã o
dimensiune foarte importantã a politicii sale externe ºi de securitate. Astfel, în
condiþiile dispariþiei sistemului bipolar ºi a instaurãrii unipolarismului, Uniunea
Europeanã a fost nevoitã sã-ºi redefineascã strategiile de dezvoltare instituþionalã
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ºi rolul sãu în sistemul internaþional. Procesele de fortificare în plan organiza-
þional ºi de reafirmare a UE au fost susþinute, în bunã mãsurã, de dezvoltarea re-
laþiilor bilaterale dintre UE ºi diverse state situate în interiorul ºi în afara conti-
nentului european, având la bazã parteneriatele strategice încheiate de Bruxelles
cu aceste state. Deºi se considerã cã dezvoltarea acestor parteneriate cu entitãþi
foarte diferite (democraþii liberale, autocraþii, regimuri comuniste, instituþii inter-
naþionale, etc) nu este o întreprindere deloc uºoarã pentru responsabilii UE,
totuºi literatura de specialitate remarcã faptul cã dezvoltarea parteneriatelor stra-
tegice ale UE rãmâne una dintre prioritãþile politicii externe a Bruxelles-ului.
„Într-un context global fluid – sublinia în urmã cu ºapte ani Giovani Grevi, spe-
cialist în studii europene – UE trebuie sã se repoziþioneze, sã-ºi clarifice prioritã-
þile sale ºi îºi adapteze politica externã astfel încât sã rãmânã pertinentã, iar în
situaþii neobiºnuite, puternicã. Parteneriatele strategice reprezintã un vector de-
cisiv al acestui proces esenþial de adaptare“20.
Dintre toate parteneriatele realizate între actorii statali, în ultimii treizeci de

ani, niciunul nu a suscitat atât de mult interes din partea specialiºtilor în relaþii
internaþionale cum este cel dintre Rusia ºi China. Trebuie sã spunem cã, în ciuda
acestui interes major, opiniile specialiºtilor privind parteneriatul strategic dintre
Moscova ºi Beijing sunt dintre cele mai diverse. De exemplu, în tabãra Kremlinului
sunt multe aprecieri laudative, dar sunt ºi politicieni ruºi precum ºi experþi în
relaþii internaþionale din aceastã þarã care au serioase rezerve când estimeazã pe
termen lung reuºita acestui parteneriat strategic. În spaþiul cultural occidental,
numeroºi specialiºti în relaþiile ruso-chineze au opinii pesimiste atunci când
abordeazã viitorul relaþiilor de cooperare dintre Moscova ºi Beijing, din cauza
intereselor majore greu de conciliat ale celor douã state pe continental asiatic.
Unul dintre aceºti experþi este ºi australianul Bobo Lo, fost diplomat la Moscova
în anii ‘90 care, studiind îndeaproape relaþia ruso-chinezã, face urmãtoarea apre-
ciere: „Parteneriatul strategic între cele douã þãri este un complex de ambivalenþã
ºi ambiguitãþi în care realitatea este prea puþin conformã cu aparenþele“21. Este
o apreciere interesantã, care trebuie luatã în consideraþie, mai ales cã aparþine
unui specialist în politica externã ºi bun cunoscãtor al fenomenului rusesc.
Deºi s-au realizat un numãr foarte mare de parteneriate strategice încheiate în

lume, în ultimele trei decenii, niciunul dintre ele nu a generat atât de multe dez-
bateri ºi controverse, cum este cel dintre Rusia ºi China. Se ºtia din practica po-
liticii externe, încã din anul 1996 când s-a încheiat acest parteneriat strategic, cã
aceastã relaþie dintre cele douã state nu putea înseamna prea mult din perspectiva
obligaþiilor reciproce ce decurg dintr-un astfel de acord. Însã, având în vedere
identitatea geopoliticã a celor doi actori, faptul cã partenerialtul reunea doi
membri permanenþi ai Consiliului de Securitate al ONU, s-a manifestat un interes
crescut din partea specialiºtilor în relaþii internaþionale, încã de la început, faþã
de relaþiile de cooperare ruso-chineze circumscrise acestui parteneriat, „Confuzia
realã legatã de relaþia ruso-chinezã de dupã Rãzboiul Rece – subliniazã profesorul
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de ºtiinþe politice Huiyun Feng – are rãdãcini în abuzul termenului parteneriat
strategic, atât de cãtre factorii de decizie politicã, cât ºi de cei din mediul aca-
demic. De la mijlocul anilor 1990 termenul de parteneriat strategic a proliferat
în politica mondialã. Nu numai China ºi Rusia au stabilit numeroase parteneriate
sau parteneriate strategice cu alte þãri, Statele Unite ºi þãrile Uniunii Europene au
folosit termenul frecvent în documentele lor oficiale“22.
Analizând o serie de aspecte teoretice privind conceptele de alianþã ºi parte-

neriat strategic ne întrebãm, firesc, de ce Federaþia Rusã ºi Republica Popularã
Chinezã nu au optat pentru o alianþã ºi au preferat parteneriatul strategic? Deºi
în teorie, se cunoaºte cã, în general, alianþele unesc state revizioniste, sau state
care doresc sã menþinã statu-quo-ul, totuºi, problema formãrii sau dezmembrãrii
unei alianþe nu este, de fiecare datã, un lucru uºor de explicat: „Alianþele – apre-
ciazã profesorul american de ºtiinþe politice Randall Schweller – sunt rareori o
combinaþie dintre un stat revizionist ºi unul care doreºte menþinerea statu-quo-ului.
ªi asta pentru cã statele revizioniste vor adera la o coaliþie defensivã, de menþi-
nere a statu-quo-lui doar dacã supravieþuirea lor o impune la modul absolut; altfel
se vor uni pentru distrugerea statu-qou-ului“23.
Oferind credibilitate acestei afirmaþii, chiar dacã Rusia ºi China sunt conside-

rate de Washington drept puteri revizioniste, este greu de crezut cã, strict în ceea
ce priveºte relaþia ruso-chinezã, fãrã a avea în vedere raporturile lor cu alte puteri
ale lumii, ambele state doresc menþinerea statu-quo-ului. Sunt tot mai multe voci
printre cercetãtorii din domeniul relaþiilor internaþionale, preocupaþi de relaþia
Moscova-Beijing, care vãd o Chinã revizionistã în raport cu Rusia în urmãtoarele
decenii, legat de problema Extremului Orient rus. De aceea, credem cã partene-
riatul strategic, nu alianþa, este instrumentul diplomatic care exprimã cu mai
multã rigoare, mai ales dinspre Beijing, ce se doreºte în viitor ºi care este linia
de dezvoltare a relaþiilor politice, economice ºi militare dintre cele douã state.
Lipsa unei alianþe dintre Rusia ºi China, în acest moment, chiar dacã partene-
riatul strategic dintre ele are o evoluþie ascendentã, lasã deschisã fereastra opþi-
unilor pentru ambele state, mai ales cã rãceala Washingtonului, pe termen lung,
în raport cu cele douã state este apreciatã drept o opþiune strategicã dezavanta-
joasã pentru puterea americanã.

Parteneriatul strategic dintre Moscova ºi Beijing ºi
posibile influenþe asupra ordinii mondiale post-sovietice

Istoria relaþiilor internaþionale consemneazã cã în perioada 1949-1991, res-
pectiv de la proclamarea Republicii Populare Chineze ºi pânã la colapsul Uniunii
Sovietice, colaborarea dintre cele douã state comuniste nu a fost nici pe departe
un model pentru celelalte state ale lagãrului comunist. Dacã pânã în 1953 se
poate spune cã n-au fost relaþii tensionate între cele douã þãri, dupã moartea lui
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Iosif Vissarionovici Stalin, dar mai ales odatã cu declanºarea procesului de des-
talinizare în URSS de cãtre noul preºedinte Nikita Sergheevici Hruºciov, s-au
amplificat conflictele de naturã ideologicã dintre URSS ºi Republica Popularã
Chinezã, ceea ce a fãcut ca relaþiile de colaborare dintre cele douã þãri sã fie la
un nivel foarte redus. Acestor cauze de facturã ideologicã li s-a adãugat conflictul
ruso-chinez de la frontiera comunã, din anul 1969, aspecte care au parafat definitiv
eºecul relaþiilor politice dintre cele douã state comuniste. Totuºi, cãderea Zidului
Berlinului în noiembrie 1989, schimbãrile geopolitice spectaculoase din Europa
Centralã ºi de Est, urmate de colapsul URSS, sunt evenimentele care au produs
modificãri majore ale balanþei globale de putere, favorizând o altfel de abordare
a relaþiei dintre Federaþia Rusã ºi China.
Disoluþia URSS în decembrie 1991, cea mai mare catastrofã geopoliticã din

secolul al XX-lea, cum a numit-o preºedintele Vladimir Putin în 2006, a condus
la o resetare a sistemului de relaþii internaþionale, adicã la trecerea la un sistem
de putere unipolar având în plan central Statele Unite ale Americii. Rusia, care
a pierdut aproximativ 25% din vechiul teritoriu sovietic, odatã cu declaraþiile de
independenþã ale celor cincisprezece state, foste republici unionale, a intrat dupã
decembrie 1991 în una dintre cele mai grele perioade din istoria sa de peste o
mie de ani.
Dincolo de gravele probleme politice, economice ºi sociale care au urmat

destrãmãrii URSS, Moscova s-a confruntat cu o crizã de identitate a statului rus,
resimþitã atât de liderii noii entitãþi statale nãscutã pe ruinele Imperiului Sovietic,
cât ºi de cetãþeanul rus obiºnuit care s-a împãcat foarte greu cu ideea unei Rusii
decãzute din statutul de mare putere mondialã, calitate pe care o avusese în toatã
perioada Rãzboiului Rece. Încercãrile eºuate ale Rusiei lui Boris Elþîn, în anii
‘90, de a modela arhitectura internã de putere, de a gãsi aliaþi fideli în lumea
occidentalã, dar ºi de a construi o nouã identitate strategicã a „Rusiei mileniului
al III-lea“ au fãcut ca la finele secolului al XX-lea Federaþia Rusã sã aparã ca un
stat slab consolidat din punct de vedere al funcþionãrii instituþiilor politice ºi ad-
ministrative, cu mari probleme de ordin social ºi economic, dar în acelaºi timp,
cu o vizibilitate scãzutã din punct de vedere al capacitãþilor sale de putere, pe
scena mondialã.
Venirea la putere a preºedintelui Vladimir Putin, începând cu anul 2000, a în-

semnat intrarea Rusiei într-o nouã etapã de evoluþie post-sovieticã în care noul
lider de la Kremlin, în spiritul realismului politic, va impune o nouã filozofie de
reconstrucþie ºi modernizare a statului rus în plan politic, administrativ, econo-
mic ºi social. Dar, schimbarea cea mai spectaculoasã, credem, avea sã se producã
în domeniul politicii externe ºi de securitate, sectoare care vor purta amprenta
dinamismului ºi noii viziuni privind politica mondialã ale preºedintelui Vladimir
Putin. Pentru a-ºi impune noua sa concepþie despre organizarea statalã, dar mai
ales opþiunile strategice privind etapele necesare pentru revenirea Rusiei în cen-
trul politicii globale, Putin a ales o strategie conciliantã în raport cu SUA ºi cu
celelalte state ale lumii occidentale, la începutul primului sãu mandat de preºedinte
la Kremlin.
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Apropierea de SUA la începutul anilor 2000, ca strategie de politicã externã,
a fost una dintre „cãrþile“ jucate cu curaj ºi prudenþã de cãtre preºedintele Putin,
însã evenimentele din anii 2003-2004 vor dovedi cã aceastã opþiune strategicã a
diplomaþiei ruse nu a fost cea mai potrivitã alegere pentru Moscova din perspec-
tiva intereselor sale naþionale. Astfel, Kremlinul va înþelege destul de repede cã
o colaborare strânsã cu Washingtonul nu poate conduce spre redobândirea statu-
tului de mare putere de cãtre Rusia, SUA continuând sã-ºi manifeste nestingherit
rolul de hegemon în sistemul de relaþii internaþionale, chiar dacã la 11 septembrie
2001 americanii s-au confruntat, pe teritoriul lor, cu unul dintre cele mai grave
evenimente de securitate din istoria modernã.
În contextul redefinirii identitãþii strategice a Rusiei post-sovietice, având în

vedere experienþa nefericitã a diplomaþiei Kremlinului din anii ‘90 în raport cu
lumea occidentalã, Vladimir Putin, propunându-ºi o politicã externã spre mai
multe azimuturi, a ales apropierea de China drept opþiune strategicã importantã
pentru revenirea Rusiei la statutul de mare putere în sistemul de relaþii interna-
þionale post-sovietic. Astfel, identitatea europeanã ºi identitatea asiaticã a ruºilor,
au fost „împachetate“ într-un „ambalaj“ geopolitic ºi geostrategic atractiv ºi livrate
la pachet de cãtre politicienii ruºi, atât cetãþeanului rus obiºnuit, cât ºi sub forma
unor mesaje, prin intermediul diplomaþiei publice, pentru mediul internaþional.
Folosind o serie de teze ale ideologiei eurasianiste, ca substitut al ideologiei mar-
xist-leniniste, în discursurile sale, Vladimir Putin a transmis cetãþenilor ruºi, fãrã
deosebire de naþionalitate, faptul cã Rusia este în egalã mãsurã o þarã europeanã
ºi asiaticã ºi cã Moscova trebuie sã valorifice oportunitãþile de cooperare econo-
micã ºi militarã cu statele continentului asiatic. Opþiunea apropierii de China,
este indiscutabil, o decizie a preºedintelui Putin conformã cu asumpþiile ºcolii
realiste, având în vedere cum se prezenta balanþa globalã de putere în anii ‘90.
Pornind de la Parteneriatul strategic semnat de Rusia ºi China în 1996, dar

mai ales de la contactele directe pe care Vladimir Putin le-a dezvoltat cu liderii
chinezi, încã de la începutul primului sãu mandat de preºedinte, liderul de la
Kremlin s-a convins, pas cu pas, cã opþiunea chinezã de politicã externã poate fi
o cale mult mai sigurã de a se impune ca mare putere în politica globalã. Vizita
pe care Putin a fãcut-o în China în vara anului 2000, la mai puþin de trei luni
dupã alegerea sa pentru prima datã ca preºedinte al Federaþiei Ruse, poate fi
interpretatã acum, dupã aproape douã decenii, ca un semnal foarte clar al dorinþei
Moscovei de a valorifica „identitatea asiaticã“ a ruºilor în strategiile de politicã
externã pentru Asia. La un an dupã aceastã vizitã, în 2001, Rusia ºi China au pa-
rafat Tratatul de bunã prietenie, bunã vecinãtate ºi cooperare dintre cele douã
state, prin care ambii parteneri au renunþat la revendicãri teritoriale ºi s-au angajat,
fiecare, sã nu se amestece în treburile interne ale celuilalt.
Vizita preºedintelui rus Vladimir Putin în China din 2004, a deschis ºi mai

mult fereastra cooperãrii ruso-chineze, fiind un bun prilej de a depãºi ultimele
dificultãþi frontaliere dintre cele douã state. Urmare a acestei întâlniri la nivel
înalt, în anul 2005 au fost ratificate acordurile dintre Rusia ºi China privind fron-
tiera comunã de 4300 kilometri, consemnându-se eliminarea definitivã a litigiilor
frontaliere dintre ele. Se înregistrau, astfel, succese remarcabile în relaþia
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Moscova-Beijing în ceva mai mult de patru ani de când Vladimir Putin preluase
puterea la Kremlin, un semn clar cã direcþia strategicã de politicã externã a Rusiei
cãtre Occident fusese în mod sigur abandonatã.
Dacã ne referim la acest prim deceniu ºi jumãtate de politicã externã promo-

vatã de Moscova dupã disoluþia URSS, din perspectiva relaþiei cu China, se poate
spune cã succesele sunt notabile ºi cã relaþia Moscova-Beijing, în ciuda anumitor
sincope24, s-a înscris pe o direcþie ascendentã. Deºi pare bizarã neînþelegerea so-
vieticilor cu chinezii în perioada Rãzboiului Rece, ambele state aparþinând lagã-
rului comunist, ceea ce conteazã cel mai mult astãzi pentru Rusia ºi China este
cã liderii acestor þãri au conºtientizat modul în care va evolua politica mondialã
în epoca post-sovieticã, angajându-se încã din anii ‘90 la o cooperare pe baze
noi, cu respectarea intereselor naþionale ale fiecãrui partener.Astfel, pentruMoscova
nu coteazã cã statul chinez este unul comunist, cum nici pentru Beijing nu este
semnificativ cã Rusia de astãzi este o autocraþie condusã pe principiul „verticalei
puterii“. Pentru ambele state, ceea ce intereseazã acum nu este istoria neînþelege-
rilor dintre 1953-1991, ci colaborarea politicã, economicã ºi militarã cât mai
rodnicã în epoca post-sovieticã, care sã aducã beneficii deosebite fiecãrui stat, în
plan intern, dar ºi în politica globalã.
Chiar dacã în spaþiul politic rus au început sã se facã auzite vocile unor politi-

cieni care au atenþionat deseori Kremlinul referitor la pericolul care ar putea
apãrea odatã cu apropierea de China, relaþia dintre cele douã state a continuat sã
se îmbunãtãþeascã an de an. Astfel, în domeniul colaborãrii militare, progresele
au fost evidente, activitãþile specifice desfãºurate în cadrul Organizaþiei de Coo-
perare de la Shanghai, demonstrând cã parteneriatul ruso-chinez în domeniul se-
curitãþii ºi apãrãrii, la care au aderat ºi patru state din Asia Centralã, a devenit o
alianþã regionalã care ºi-a asumat obiective de securitate deosebit de ambiþioase.
Având în prim-plan probleme de securitate regionalã, organizaþia ºi-a trecut în
program ºi lupta împotriva separatismului, terorismului ºi extremismului, având
în vedere incidenþa acestor fenomene insecurizante în spaþiul Asiei Centrale, dar
ºi atenþia pe care Rusia ºi China o acordã acestor ameninþãri pentru securitatea
lor internã.
Organizaþia de Cooperare de la Shanghai, aºa cum apreciazã numeroºi spe-

cialiºti în relaþii internaþionale, este o entitate de securitate care a dobândit în
cele peste douã decenii de existenþã o importanþã geopoliticã tot mai mare, fiind
una dintre componentele cele mai puternice ale parteneriatului ruso-chinez.
„Acordul dintre Moscova ºi Beijing asupra condiþiilor de stabilitate din Asia
Centralã – susþine Hélène Carrère d’Encausse – este un acord profund, bazat pe
interese comune în cadrul organizaþiei de la Shanghai, care, la rândul sãu, le faci-
liteazã cooperarea ºi parteneriatul strategic“25.
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Manevrele militare comune ruso-chineze la care participã ºi celelalte state
membre ale Organizaþiei de Cooperare de la Shanghai, dincolo de obiectivele
militare specifice privind ridicarea nivelului de interoperativitate al armatelor
care compun aceastã organizaþie de securitate regionalã, sunt folosite de Federaþia
Rusã drept prilej de a etala forþa militarã de care dispune. Moscova cunoaºte cã
aceste manevre militare sunt atent monitorizate de cãtre Washington ºi încearcã
sã foloseascã fiecare prilej pentru a arãta lumii uriaºa putere militarã de care
dispune, cu scopul de a dobândi o poziþie strategicã cât mai favorabilã în contextul
noii ordini globale post-Rãzboi Rece.
Considerat de cãtre specialiºtii militari unul dintre cele mai ample exerciþii

militare desfãºurate de Rusia în ultimele patru decenii – statistica oficialã ne
spune cã la aceste manevre militare au participat circa 300.000 de militari ruºi,
3000 militari chinezi, 36.000 de vehicule, 1000 de avioane, elicoptere ºi drone
ºi 80 de nave – exerciþiul Vostok-2018 s-a desfãºurat în perioada 11-17 septembrie
2018 în Siberia, Extremul Orient rus ºi în Marea Japoniei. Exerciþiul desfãºurat
concomitent în mai multe poligoane de instruire de pe teritoriul Federaþiei Ruse
a fost un nou prilej pentru Kremlin de a etala capabilitãþile militare deosebite de
care dispune armata rusã, dar ºi nivelul de interoperativitate atins de unitãþile
luptãtoare ruse ºi chineze. Aceste manevre comune ruso-chineze sunt dovada
intensificãrii cooperãrii militare între Moscova ºi Beijing, în contextul tensiunilor
cu Occidentul declanºate dupã anexarea Crimeei de cãtre Rusia în anul 2014. Din
punct de vedere al situaþiei existente în mediul strategic, acest exerciþiu comun
a fost extrem de important ºi pentru China, din perspectiva mesajului extern pe
care gruparea uriaºã de forþe convenþionale ruso-chineze l-a transmis în întreg
spaþiul asiatic, dar ºi ca urmare a deteriorãrii rapoartelor dintre Washington ºi
Beijing pe tema protecþionismului comercial.
În domeniul cooperãrii economice, Rusia ºi China au fãcut progrese impre-

sionante în cele aproape douã decenii ale acestui secol. Rusia preºedintelui Elþîn,
dar mai ales cea a lui Vladimir Putin a deschis larg porþile cooperãrii economice
cu China, oferind, în primul rând, uriaºele resurse de materii prime ºi energetice
ºi primind în schimb produse industriale ºi tehnologice de înalt nivel, fabricate
de cea de-a doua mare economie a lumii. Cooperarea economicã ruso-chinezã a
fost impulsionatã, pe de o parte, de imperativul celor douã state de a valorifica,
la cel mai înalt nivel, resursele de materii prime, capacitãþile de producþie indus-
trialã ºi produse ale cercetãrii tehnologice de vârf, de care dispune fiecare þarã,
iar pe de altã parte, ca urmare a „presiunii“ resimþite din partea SUA, ca putere
hegemonicã, din cauza capacitãþii uriaºe a americanilor de dominare în conflic-
tele internaþionale din domeniul finanþelor sau comerþului ºi de promovare a
cooperãrii în managementul resurselor vitale, cum ar fi petrolul26. Dar aceastã
cooperare economicã dintre Rusia ºi China, chiar dacã a avut o evoluþie ascen-
dentã în primele douã decenii de post-sovietism, s-a intensificat în mod deosebit
dupã anul 2014 când, ca urmare a anexãrii Crimeii, Rusia a devenit þinta sancþi-
unilor economice impuse de Uniunea Europeanã în colaborare cu SUA.
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Alianþa economicã dintre Moscova ºi Beijing, amplificatã ca urmare a sem-
nãrii unui numãr important de acorduri în ultimii cinci ani, are în plan central
cooperarea în domeniul energetic, punând la aceeaºi masã o Rusie care are bogate
resurse naturale, dar cu capacitãþi reduse de exploatare ºi o Chinã cu o economie
în plin avânt, dar dependentã de resurse naturale ºi energetice. De ce s-a orientat
Rusia pe piaþa asiaticã de energie? În primul rând pentru cã evoluþiile pe plan
mondial în spaþiul pieþei energiei, datoritã concurenþei tot mai puternice pentru
cererea de combustibili fosili, determinã statele producãtoare sã descopere noi
pieþe de desfacere. În al doilea rând, din cauza deteriorãrii relaþiilor dintre Rusia
ºi UE, dupã anexarea Peninsulei Crimeea, ceea ce a afectat foarte mult exportu-
rile ruseºti de produse energetice pe piaþa europeanã. Iar în al treilea rând, dato-
ritã politicii economice a Kremlinului de dezvoltare a regiunilor sale estice, zone
care au fost neglijate de guvernãrile post-sovietice, cu efecte negative în plan de-
mografic ºi economic.
Analizând structura exporturilor pe care le face Rusia spre Republica Popularã

Chinezã se poate spune cã resursele energetice reprezintã componenta de bazã a
exporturilor, urmate de lemn, metale feroase, produse chimice ºi minereuri.
Astfel, cooperarea ruso-chinezã în domeniul petrolier este astãzi în centrul coope-
rãrii energetice dintre Rusia ºi China. Dacã în anul 2013 Rusia era al patrulea fur-
nizor de petrol al Chinei, din punct de vedere al cantitãþii exportate, din anul
2016 statul rus a devenit principalul furnizor de petrol al Chinei, cu 12 milioane
de barili pe zi, devansând Arabia Sauditã. În rândul proiectelor de anvergurã,
privind cooperarea în sectorul petrolier între Moscova ºi Beijing, douã meritã sã
fie menþionate în acest context. Este vorba de construcþia de cãtre Rusia a con-
ductei Siberia de Est-Oceanul Pacific ºi a ramificaþiei spre China27 (livrãrile de
petrol cãtre China au început la 1 ianuarie 2011), dar ºi construcþia rafinãriei pe-
troliere de la Tianjin28 pe baza unui acord între guvernele celor douã state, anga-
jament care permite exportul liber de produse petrochimice ºi petroliere ºi vân-
zarea de produse petroliere în spaþiul naþional al Chinei.
În celãlalt domeniu energetic important – gazele naturale – cooperarea ruso-

chinezã nu este la nivelul atins în domeniul petrolier. Acest lucru se datoreazã
mai multor aspecte, între care enumerãm: asigurarea gazelor naturale din surse
proprii de cãtre China în proporþie de 70%; dezvoltarea propriei structuri de con-
ducte cãtre statele Asiei Centrale, unde China s-a racordat la producãtorii de
gaze regionali; dezvoltarea unui important program de extindere a terminalelor
de gaze naturale lichefiate (GNL). Un moment semnificativ în istoria recentã a
cooperãrii dintre Moscova ºi Beijing, în domeniul livrãrii gazelor naturale, este
semnarea acordului de 400 de miliarde de dolari între Gazprom ºi grupul chinez
CNPC, în primãvara anului 2014, care prevedea livrarea cãtre China, pe o duratã
de treizeci de ani, a unei cantitãþi de 38 de miliarde de metri cubi anual, începând
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cu anul 2018. Contractul semnat cu chinezii exprimã, fãrã îndoialã, strategia
Gazprom-lui de a-ºi diversifica plaja de clienþi, pe baza unor contracte de duratã,
abordând ºi alte spaþii geografice, aºa cum este Orientul îndepãrtat29.
Volumul schimburilor comerciale dintre Rusia ºi China au crescut în perma-

nenþã, ajungând de la 5 miliarde de dolari la începutul anilor ‘90, la peste 100
miliarde dolari în anul 2018, tranzacþiile Rusiei cu China reprezentând 15% din
totalul comerþului statului rus30. Dar pentru a realiza ºi mai bine dimensiunea
viitoarelor raporturi economice între Moscova ºi Beijing, enumerãm câteva din
obiectivele economice comune ale celor douã state, care au fost stabilite în
Declaraþia comunã a Federaþiei Ruse ºi a Republicii Populare Chineze, la 25
iunie 2016, în cadrul unei vizite a preºedintelui Vladimir Putin la Beijing: asigu-
rarea unei dezvoltãri dinamice ºi stabile a schimburilor comerciale bilaterale ºi
îmbunãtãþirea din punct de vedere structural a acestor schimburi; atingerea pla-
fonului de 200 de miliarde de dolari, pentru volumul schimburilor comerciale bi-
laterale, pânã în anul 2020; creºterea volumului investiþiilor bilaterale.31
Privind astãzi în ansamblu relaþia dintre China ºi Rusia, se poate spune cã ni-

velul pe care l-a atins cooperarea în domeniile politic, economic ºi militar este
unul pe care puþini analiºti ai mediului asiatic ºi l-ar fi putut imagina în urmã cu
10-15 ani. Dar care au fost factorii determinanþi care au fãcut ca, atât Moscova,
cât ºi Beijingul, sã uite rapid trecutul nefericit al relaþiei din epoca sovieticã? Pe
de o parte, este vorba de schimbãrile spectaculoase din Rusia, dupã destrãmarea
Imperiului Sovietic, mutaþii caracterizate de trecerea la un sistem politic pluri-
partidist, la o economie de piaþã liberã, precum ºi la un sistem social fundamentat
de norme ºi reguli înscrise în Carta Internaþionalã a Drepturilor Omului, toate
acestea contribuind din plin la abandonarea de cãtre Moscova a strategiei rigide
de politicã externã în raport cu Beijingul, pe fondul renunþãrii ruºilor la mar-
xism-leninism, ideologia dominantã a perioadei sovietice. Pe de altã parte, Moscova
ºi Beijingul au trebuit sã „uite“ rapid relaþia nefastã din trecut, deoarece eveni-
mentele care au urmat anului 1991, dupã trecerea la o lume unipolarã, au deter-
minat fiecare actor statal sã gândeascã temeinic politica de alianþe pentru a putea
sã-ºi maximizeze puterea într-o lume tot mai turbulentã.
Noua ordine mondialã, de dupã decembrie 1991, cu SUA în centrul politicii

mondiale a însemnat impunerea de cãtre Washington a unui nou tip de „conduitã“
în mediul internaþional, subordonatã unor principii „etice“ de facturã americanã,
care treptat, treptat a început sã producã frustrãri unor state de mare vizibilitate
în plan regional, aºa cum erau Federaþia Rusã ºi China. Astfel, noua ordine libe-
ralã post-Rãzboi Rece a înregistrat, concomitent cu funcþionarea instituþiilor
internaþionale aferente acestei ordini într-un sistem internaþional unipolar, o serie
de intervenþii militare ale SUA ºi ale NATO în numele respectãrii drepturilor
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omului, al securitãþii globale promovatã de Washington, precum ºi al Rãzboiului
Global împotriva Terorismului: intervenþia din Bosnia-Herþegovina, cea din
Kosovo, rãzboiul din Afganistan, intervenþia din Irak ºi cea din Libia. Toate
aceste aspecte, care þin de manifestarea formelor de putere ale Statelor Unite în
mediul internaþional au presupus, pe de o parte, un efort uman, material ºi finan-
ciar uriaº din partea Washingtonului, iar pe de altã parte, au erodat imaginea
Americii în lume, în ciuda unei diplomaþii publice active de promovare perma-
nentã a valorilor democratice ºi umaniste americane în întreaga lume. Recent,
Fareed Zakaria, analizând noile realitãþi geostrategice în care Rusia ºi China sunt
tot mai active, trãgea un semnal de alarmã asupra posibilitãþii autodistrugerii pu-
terii americane: „Cu doi jucãtori globali majori în afara sistemului internaþional
construit de Statele Unite, lumea a intrat într-o fazã post-americanã. Astãzi Statele
Unite sunt încã þara cea mai puternicã de pe planetã, dar ea existã într-o lume a
puterilor globale ºi regionale care, adesea, o pot trage înapoi“32.
Este foarte adevãrat cã SUA si lumea occidentalã, în general, nu au reuºit sã

integreze Rusia în ordinea liberalã care s-a nãscut dupã disoluþia URSS. De aceea,
aºa cum spune Fareed Zakaria, Rusia a rãmas mai departe de aceastã lume, cu
spaþiul sau geografic imens întins pe 11 fuse orare, o civilizaþie diferitã de cea
occidentalã, cum afirmã unii autori, care nu se intersecteazã cu valorile lumii
postmoderne reflectatã de cãtre Roobert Cooper33. La fel ºi China, chiar dacã din
punct de vedere al dezvoltãrii industriale ºi al nivelului atins de tehnologiile de
vârf, a atins performanþele celor mai avansate economii ale planetei, factorii de
decizie politicã ai statului comunist, dar ºi cei din spaþiul occidental, sunt departe
de a oferi soluþii viabile pentru ca ºi China sã se integreze într-o ordine globalã
în care SUA sã-ºi pãstreze statutul de lider. În acest context, meritã sã prezentãm
una dintre interesantele opinii ale reputatului diplomat american Henry Kissinger
cu privire la China: „Ordinea mondialã, aºa cum este construitã acum, a fost reali-
zatã fãrã participarea Chinei. Prin urmare, China se simte mai puþin legatã de re-
glementãri la elaborarea cãrora nu a participat“34.

Concluzii

Discursurile liderilor de stat din Rusia ºi China ne transmit astãzi cã relaþia
turbulentã dintre cele douã þãri din perioada Rãzboiului Rece a fost datã uitãrii
la Moscova ºi Beijing, încã de la intrarea în epoca post-sovieticã35. Nu a fost
greu sã se înþeleagã, astfel, atât de cãtre ruºi, cât ºi de cãtre chinezi, cã ambiþiile
politice ale unor lideri care au condus destinele URSS ºi Republicii Populare
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Chineze mai multe decenii au stopat orice intenþie de dezvoltare a cooperãrii
între cele douã state vecine, care ar fi avantajat pe fiecare dintre cele douã pãrþi.
Modul în care se deruleazã astãzi relaþia ruso-chinezã dovedeºte, privind în istorie,
cã s-a depãºit etapa confruntãrii ideologice care nu a adus niciun beneficiu celor
douã state, trecându-se la epoca post-Rãzboi Rece în care realismul politic s-a
impus ca doctrinã politicã dominantã în cooperarea dintre Rusia ºi China. „Rusia
este la ora actualã o þarã izolatã în spaþiul european – afirma Alexandra Roºca în
urmã cu patru ani – dar care a reuºit sã îºi gãseascã într-un timp atât de scurt un
aliat de nãdejde în China. Unindu-ºi forþele ºi capacitãþile, cele douã þãri formeazã
un parteneriat care se impune pe scena internaþionalã ºi care tinde tot mai mult
sã devinã o ameninþare pentru Statele Unite ale Americii“36.
Pornind de la Parteneriatul strategic dintre cele douã state, parafat în epoca

Boris Elþîn la cinci ani dupã dezmembrarea URSS, preºedintele Vladimir Putin
a vãzut în apropierea de China, strategia de politicã externã de importanþã vitalã
pentru evoluþia Rusiei în noul mediu strategic dominat de SUAdupã 1991. Coope-
rarea tot mai strânsã, de la începutul acestui secol, în domeniile politic, econo-
mic ºi militar are ca efect consolidarea puternicã a parteneriatului strategic dintre
cele douã state ºi configureazã un pol de putere globalã, tot mai consolidat, ca
alternativã viabilã la puterea manifestatã de SUA ºi sistemul de relaþii internaþio-
nale. Cooperarea militarã activã între Rusia ºi China în cadrul Grupului de la
Shanghai, ca ºi sprijinul reciproc în rezolvarea unor probleme globale, situându-se
deseori în tabãra opusã SUA, demonstreazã determinareaMoscovei ºi a Beijingului
de a construi un nou „tip“ de relaþii internaþionale în care Washingtonul sã nu se
mai poatã manifesta ca unicã putere globalã.
Chiar dacã agenþiile de presã difuzeazã astãzi, tot mai frecvent, ºtiri despre

succesele colaborãrii dintre Moscova ºi Beijing, existã ºi un alt mod de interpre-
tare a relaþiei dintre cele douã mari state vecine pe tãrâm asiatic. Se apreciazã,
nu rareori, de cãtre specialiºti în relaþii internaþionale, cã relaþia bunã dintre
Rusia ºi China de astãzi este una de conjuncturã ºi cã rivalitatea dintre ele nu a
dispãrut ºi nu va apune niciodatã. Afirmaþia analistului Cristian Felea, dacã este
cititã cu atenþie, ne conduce cãtre o altã concluzie a acestui studiu: „Rusia ºi China
sunt aliaþi de conjuncturã cu un inamic comun – SUA – convenabil celor douã
regimuri conduse de lideri ambiþioºi ca Vladimir Putin ºi Xi Jinping, dar viitorul
lor natural este confruntarea“37.
Aºadar, reflectând din nou la istoricul relaþiei ruso-chineze din perioada

1949-1991 ºi analizând, în acelaºi timp, interesele geostrategice de astãzi ale
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37 Cristian Felea, „China ºi Rusia sau rivalitatea natural ºi cooperarea incidental“, Contributors.ro, 1
Februarie 2019, pe site-ul http://www.contributors.ro/economie/china-%C8%99i-rusia-sau-rivalitatea-naturala
-%C8%99i-cooperarea-incidentala/



Federaþiei Ruse ºi ale Chinei în spaþiul asiatic, nu putem elimina din concluziile
unui astfel de demers posibilitatea ca Moscova ºi Beijingul sã-ºi altereze relaþiile,
în deceniile viitoare, pe teme cum ar fi Extremul Orient rus sauAsia Centralã. Dacã
statul chinez îºi va menþine ritmul actual de dezvoltare economicã, devenind din
anul 2020 prima economie a lumii, aºa cum prevãd statistici relevante cu privire
la evoluþiile din economia globalã, este foarte posibil ca nevoia uriaºã a Beijingului
de materii prime sã facã statul chinez sã priveascã Siberia vecinã cu niºte „ochi“
care nu mai au nimic comun cu actualul parteneriat strategic ruso-chinez. Un
astfel de eveniment ar confirma pentru Moscova, în primul rând, teoria celor care
susþin cã actualul parteneriat dintre Moscova ºi Beijing nu este bazat pe relaþii
sincere ºi profunde, ci unul de conjuncturã. Sau, ceea ce spunea într-o conferinþã
de presã, în 2018, fostul secretar american al apãrãrii Jim Mattis cã între Rusia
ºi China este o neîncredere mult prea profundã pentru a forma o legãturã
strategicã semnificativã38. Rãmâne, în acest context, o întrebare fireascã la care
nu ne-am propus sa rãspundem în acest studiu: Când vor apãrea primele fisuri,
vizibile pentru marele public, ale parteneriatului strategic dintre Rusia ºi China?
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