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Abstract: After the end of the Cold War, the focus of the Western strategy
was to support the soveraignity, independence and territorial integrity of
the new States, to encourage their democratic domestic and economic
reforms, Russian Federation including. Western relations with the later
have been affected by Moscow’s intervention in Eastern Ukraine and
annexation of Crimeea, leading to the „structural sanctions“ imposed to
Russia, which have been reconfirmed and extended; lifting of sanctions is
pending on the fulfillment of the „Minsk agreements“, desescalation of
crisis and return of Crimeea. We are witnessing the systemic disagreement
between Russia and the West, which does not have a realistic perspective
to be overcomed soon. It is in the interest of both sides to establish and
maintain a comprehensive dialogue and cooperation on issues of concern.
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1. În mai 2009, când a fost lansat Parteneriatul Estic la Summit-ul UE de la
Praga, existau speranþe ºi aºteptãri ca acesta sã fie un succes pentru þãrile vizate,
pentru UE ºi regiunea în ansamblu. În cel mai optimist scenariu, urmãrile
acestuia s-au dovedit a fi ambigue. În termeni oficiali, iniþiativa viza consoli-
darea relaþiilor dintre UE ºi partenerii estici prin aprofundarea cooperãrii politice
ºi integrãrii economice. Parteneriatul Estic nu oferea ºi nu excludea perspectiva
aderãrii la UE a statelor participante la acesta. Cu toate acestea, potenþiala per-
spectivã pentru cele 6 state ex-sovietice (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova ºi Ucraina) s-a lovit de o opoziþie virulentã a Moscovei, care a exercitat
presiuni asupra lor pentru a descuraja dezvoltarea unor relaþii mai apropiate cu
UE. Pe de o parte, se temea de apariþia unor societãþi democratice în vecinãtatea
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sa apropiatã, iar pe de altã parte de faptul cã nu va putea folosi toate pârghiile de
influenþã de care dispunea pânã atunci. În aceastã situaþie, a recurs la ameninþa-
rea ºi folosirea unor pârghii noi, precum ameninþarea de a provoca dezintegrarea
þãrilor respective. Totodatã, s-a folosit de nevoia disperatã a acestor þãri de asis-
tenþã economicã, de datoria imensã la bãncile ruseºti, dependenþa de gaz ºi indus-
trii strategice, precum aviaþia, construcþii navale, metalurgice º.a. – toate depen-
dente de capitalul, resursele ºi tehnologia rusã. Totodatã, în cazul unor þãri,
îndeosebi Ucraina ºi Moldova, comunitãþile compacte rusofone au reprezentat o
masã de manevrã politicã ºi vulnerabilitate structuralã pentru statele respective.
Rusia a perceput lãrgirea gradualã a Uniunii Europene ºi NATO – prin aplicarea

politicilor de „vecinãtate“ ºi a „uºilor deschise“ – drept o intenþie de a o încercui
ºi ameninþa. În opinia Kremlinului, prin invitarea þãrilor ex-sovietice, UE ºi
NATO în mod evident încearcã sã slãbeascã Rusia. Intenþia Ucrainei de a semna
Acordul de asociere cu UE, a determinat Rusia sã se implice militar în Estul
Ucrainei, acþiune urmatã de anexarea Crimeei. Interpretarea Rusiei a fost evident
greºitã – þãrile Europei Centrale ºi de Est au dorit sã adere la UE ºi NATO, depunând
eforturi considerabile în acest scop, pentru a trãi în pace, progres economic ºi
prosperitate. Dorinþa acestor þãri ºi nu o „vendetã“ împotriva Rusiei a condus la
lãrgirea UE ºi NATO, considerã Anders Fogh Rasmussen1.
În anul 2010, la cel de-al treilea Summit al Consiliului NATO-Rusia,

preºedintele D. Medvedev ºi omologii sãi din 28 de state participante au adoptat
o declaraþie în care s-au pronunþat pentru dezvoltarea „unui adevãrat parteneriat
strategic“. Însã, doar peste câþiva ani, departe de a fi un partener, Rusia a devenit
o problemã strategicã, dat fiind faptul cã actuala doctrinã militarã a Moscovei
considerã NATO drept una din principalele ameninþãri la adresa securitãþii sale.
2. Relaþiile Occidentului cu Rusia sunt, în prezent, afectate de încordarea

provocatã de agresiunea Moscovei în Ucraina ºi urmãrile acesteia. Criza din
Ucraina a dus la înrãutãþirea relaþiilor Est-Vest la cel mai scãzut nivel de la criza
rachetelor din Cuba, din 1962. Ea a pus capãt perioadei începute dupã termina-
rea Rãzboiului Rece în relaþiile Rusiei cu partenerii euro-atlantici, care era carac-
terizatã, în general, prin dorinþa de cooperare; a deschis o nouã perioadã de riva-
litate, chiar de confruntare între foºtii adversari. Acþiunile Rusiei – apreciate de
multe þãri, foruri ºi analiºti politici drept ilegale, constituind o gravã încãlcare a
dreptului internaþional – au fost bazate pe false justificãri, menite a distorsiona
adevãrul. Principiile inviolabilitãþii frontierelor, a suveranitãþii ºi integritãþii teri-
toriale ale unui stat – stipulate în documentele internaþionale majore – au fost
violate. Ca urmare a politicii Rusiei de anexare a Crimeei, NATO a suspendat,
în aprilie 2014, orice cooperare cu Moscova. „Este timpul sã se redefineascã
relaþiile Rusiei cu Occidentul. Primul pas ar fi pentru UE, SUA ºi alte state
NATO sã demonstreze clar cã prin cooperare se câºtigã, iar prin confruntare se
pierde. Ceea ce înseamnã continuarea sancþiunilor economice împotriva Rusiei
ºi ajutor economic pentru Ucraina … UE ºi SUA trebuie sã rãmânã ferme ºi
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unite în politica lor faþã de Rusia…. În ceea ce priveºte Rusia azi, a ne liniºti nu
va aduce pace; dimpotrivã, o abordare împãciuitoare doar va prelungi conflictul“,
considerã A. F. Rasmussen.2
Moscova afirmã cã acþiunile sale sunt o reacþie la planurile de expansiune a

NATO, considerând Alianþa Nord-Atlanticã un inamic, a declarat fostul Secretar
general al NATO,Anders Fogh Rasmussen, într-un interviu acordat ziaruluiWall
Street Journal3. „Vãd Ucraina ºi Crimeea într-un context mai larg, care dove-
deºte un obicei folosit de preºedintele Putin vizând restaurarea mãreþiei Rusiei,
a sferei sale de influenþã în aria fostei Uniuni Sovietice“, a afirmat el. Statele
care au aderat sau manifestã dorinþã sã se alãture NATO sunt ghidate de alte con-
siderente, inclusiv libertatea individualã ºi drepturile omului, democraþia, domnia
legii ºi oportunitãþile economice. Faptul cã Rusia doreºte sã redeseneze harta
Europei prin forþã este un semnal de alarmã, de trezire a lumii occidentale. Criza din
Ucraina are implicaþii serioase pentru securitatea ºi stabilitatea zonei euro-atlantice
în ansamblu, care se confruntã în mod clar cu cea mai gravã ameninþare la adresa
securitãþii de la sfârºitul Rãzboiului Rece, a subliniat el. Atitudinea Moscovei a
dus la o izolare a acesteia din punct de vedere economic, politic, social ºi cultural,
ceea ce poate afecta întreaga populaþie a þãrii.
Analiºtii occidentali considerã cã Rusia a devenit principala provocare pentru

securitatea ºi stabilitatea euro-atlanticã. Nu trebuie subestimat acest lucru, ci
cãutaþi cei mai potriviþi paºi ºi mãsuri pentru a preveni continuarea atitudinii sale
„agresive“ – politice sau militare. Subestimarea sau încerarea de a gãsi scuze
„istorice“ ne poate duce la un „coºmar“, cu consecinþe greu de prevãzut, evitat
sau rezolvat.
Anexarea rapidã, fãrã vãrsare de sânge a Crimeei de cãtre Rusia, în 2014, a

fost o miºcare tacticã, pregãtitã pentru o ofensivã ulterioarã a Rusiei în Estul
Ucrainei, mizând pe aceeaºi lipsã de reacþie din partea Occidentului, ca ºi în
cazul rãzboiului ruso-georgian din 2008. În Actul Fondator NATO-Rusia din 1997
este stipulat cã „NATO reitereazã cã în mediul de securitate actual ºi previzibil,
Alianþa îºi va îndeplini misiunea prin alte mijloace decât staþionarea perma-
nentã a unor forþe de luptã substanþiale“. Intervenþia Rusiei în Estul Ucrainei ºi
anexarea Crimeei au schimbat, însã, mediul de securitate la care s-a referit Actul
Fondator din 19974.
Conflictul din Ucraina a afectat ºi þãrile vecine, existând pericolul extinderii

acestuia ºi afectarea securitãþii în zonele adiacente. Europa a trebuit sã acorde
atenþie sporitã prevenirii extinderii conflictului dincolo de frontierele Ucrainei,
întrucât aceasta putea rezulta în implicarea NATO, deci globalizarea crizei.
Episodul Crimeea este mai mult decât relevant privind provocãrile legate de

teritoriile cu populaþia majoritarã rusofonã. Deºi preºedintele Putin a declarat cã
nu este interesat în anexarea altor teritorii din Ucraina sau alte þãri din regiune
(Georgia, Moldova), persistã temerea cã situaþia se poate repeta în Estul Ucrainei,
Transnistria, Abhazia sau Osetia de Sud.
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Criza din Crimeea a provocat o dezbatere serioasã în cadrul NATO privind
apãrarea Europei Centrale ºi de Est în faþa unei posibile revitalizãri a ambiþiilor
expansioniste ale Rusiei. Vulnerabilitãþile statelor membre NATO din aceastã
zonã, dar ºi a celor nemembre cu orientare pro-europeanã (Georgia, Moldova,
Ucraina) constau nu numai în incapacitatea acestora de a rezista puterii militare
uriaºe a Rusiei, dar ºi în insuficienþa facilitãþilor militare ale NATO în Europa
Centralã ºi de Est, la frontiera esticã a Alianþei pentru a le apãra.
În esenþã, reacþia NATO ºi a UE la anexarea Crimeei poate fi consideratã

neconvingãtoare. Sancþiunile impuse Rusiei sunt slabe ºi ineficiente. Mulþi ana-
liºti politici considerã cã reacþia slabã a UE s-a datorat dependenþei puternice a
Europei de gazul rusesc. Mai mult, interesele unor mari companii germane de a-ºi
pãstra accesul ºi conexiunea la piaþa ºi resursele Rusiei au fãcut ca vocea Berlinului
sã fie timidã ºi ezitantã. Se pare cã în unele þãri occidentale existau temeri cã
evoluþia situaþiei din Ucraina putea duce la un Rãzboi Rece împotriva Rusiei,
însoþit de sancþiuni severe ale UE, ceea ce ar fi afectat serios interesele economice
ale acestora. Prudenþa, îndeosebi a Berlinului, de a merge mai departe cu sancþiuni
economice a fost evidentã ºi sesizatã de mulþi analiºti.
Reacþia SUA la anexarea Crimeei a fost mult mai criticã decât cea a UE,

evidenþiind necesitatea unor sancþiuni internaþionale severe, capabile sã stopeze
ambiþiile Moscovei.
3. Ceea ce a urmat, inclusiv negocierile în diferite formate, nu a dus la solu-

þionarea sau atenuarea crizei din Ucraina, care este încã departe de final. Decla-
raþii politice din partea oficialilor ruºi ºi occidentali, încãlcarea dreptului interna-
þional ºi a acordurilor anterioare de cãtre Moscova (Memorandumul de la Budapesta
privind Ucraina din 1994), ameninþãri, manevre militare în zonã, rãzboiul serviciilor
secrete, excluderea Rusiei din G-8, revenirea la propaganda ideologicã în presã
º.a. – sunt atitudini specifice tensiunilor din perioada Rãzboiului Rece. Moscova
doreºte menþinerea sferei sale de influenþã pe care o considerã drept componenta
de bazã a statutului sãu de mare putere, obiectivul sãu fiind ca þãrile din aceastã
sferã sã renunþe la politica de apropiere sau asociere cu NATO sau UE. Þãrile
din vecinãtatea esticã depind substanþial de piaþa ºi economia Rusiei, constituind
o vulnerabilitate serioasã pentru majoritatea þãrilor cu aspiraþii de integrare euro-
peanã. Lipsa unei reacþii ferme ºi a unor soluþii eficiente din partea Occidentului
faþã de anexarea Crimeei preocupã profund aceste þãri.
4. Anexarea ilegalã a Crimeei de cãtre Rusia a vizat modificarea ordinii de

securitate în aceastã zonã. Creºterea militarizãrii Mãrii Negre de cãtre Moscova
poate duce la modificarea echilibrului regional de putere. Strategia Rusiei urmã-
reºte sã stopeze, sã submineze ºi sã schimbe influenþa NATO în Europa de Sud-Est.
În timp ce atenþia analiºtilor occidentali s-a concentrat pânã acum pe riscurile
acþiunilor Rusiei vizând Marea Balticã, strategia acesteia vizând Marea Neagrã
a fost adesea ignoratã5.
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Dupã anexarea Crimeei, Moscova a amplasat echipament militar greu pe
peninsulã, ceea ce împiedicã NATO ºi aliaþii sãi sã desfãºoare operaþiuni în zonã
ºi culegerea de informaþii aeriene. Generalul NATO Philipp Breedlove ºi-a
exprimat preocuparea în legãturã cu aceastã ameninþare, cunoscutã drept „refuzul
accesului în zonã“6.
Anexarea Crimeei a condus la înclinarea balanþei militare în zona Mãrii Negre

în favoarea Rusiei ºi a determinat o creºtere semnificativã a prezenþei sale mili-
tare în zonã. Pe lângã dobândirea Sevastopolului, Rusia ºi-a însuºit ºi fostele
baze navale ucraineene din Crimeea7. Marea Neagrã prezintã o importanþã stra-
tegicã pentru Rusia, facilitând dominaþia acesteia în Europa de Est ºi Eurasia,
acces spre Mediterana ºi Orientul Mijlociu. Rezultatul direct al acestei strategii
ar fi restaurarea ordinii din perioada Rãzboiului Rece, stabilite în urma înþele-
gerilor de la Ialta-Potsdam, în care Moscova a dominat Eurasia ºi jumãtatea
Europei. Prima etapã a realizãrii acestui obiectiv a fost atinsã în vara anului
2008, dupã invazia Georgiei ºi recunoaºterea desprinderii Abhaziei ºi Osetiei de
Sud. De atunci, trupele ruse ºi-au consolidat prezenþa în ambele teritorii, consti-
tuind o ameninþare constantã pentru Georgia. Controlarea Crimeei îi permite Rusiei
sã transforme strâmtoarea Kerci în apele sale teritoriale, ceea ce-i asigurã posibi-
litatea sã aibã controlul de facto asupra Mãrii Azov. Mai mult, zonele economice
ale Rusiei ºi României în Marea Neagrã au devenit adiacente. Pentru România
ºi Bulgaria situaþia creatã prin anexarea Crimeei este generatoare de riscuri geo-
strategice ºi de securitate majore. Obiectivul strategic cheie al Rusiei este de a
þine întregul bazin al Mãrii Negre sub stãpânirea sa8.
Consolidarea statutului de putere maritimã a Rusiei în Marea Neagrã, inclusiv

dominaþia asupra resurselor acesteia profileazã perspective sumbre, datoritã con-
solidãrii abilitãþii Moscovei de a provoca NATO ºi a submina securitatea statelor
riverane. Marea Neagrã nu este în prezent un obiectiv strategic important pentru
NATO, care are o prezenþã militarã limitatã în zonã, iar UE s-a dovedit inca-
pabilã sã gestioneze mediul de securitate al Mãrii Negre. Totodatã, diferite forme
de cooperare regionalã în Marea Neagrã s-au dovedit a fi slabe ºi ineficiente.
O potenþialã extindere a crizei de securitate poate afecta cãile de acces la por-

turile maritime ºi dunãrene, cu implicaþii asupra circulaþiei mãrfurilor ºi nu
numai, precum ºi ca o cale de acces spre Europa. La aceasta se adaugã obiectivul
constant urmãrit de Moscova de a-ºi consolida prezenþa în Balcani ºi în Mediterana
de Est. Pentru atingerea acestuia, Rusia a mobilizat toate mijloacele, inclusiv
maºina propagandisticã, ºantaj economic, populaþia rusofonã din alte þãri fiind
folositã drept „coloanã a cincea“.
Criza ucraineanã ºi anexarea Crimeei au arãtat în mod clar cã terminarea

Rãzboiului Rece nu a condus la o ordine de securitate, bazatã pe norme ºi prin-
cipii ferme, unanim acceptate. Evoluþiile din regiunea Mãrii Negre evidenþiazã
o creºtere a competiþiei economice, schimbarea relaþiilor de putere ºi transformãri
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geopolitice. Chiar fundamentele societãþii internaþionale ºi principiile de bazã
din relaþiile internaþionale, precum suveranitatea ºi independenþa, sunt în prezent
puse la îndoialã ºi ameninþate.9
4. Reconfirmarea sancþiunilor UE impuse Rusiei ºi prelungirea acestora a

demonstrat cã Bruxelles-ul este ferm în ceea ce priveºte politica sa privind
Ucraina ºi nu va face concesii pentru a asigura cooperarea cu Moscova în alte
probleme, cum a fost situaþia din Siria. Totuºi, eficienþa sancþiunilor, obiectivele
ºi aºteptãrile implementãrii acestora au continuat sã preocupe Europa ºi nu
numai. Pentru o mai bunã înþelegere a acestei probleme ar trebui analizat în ce
constau problemele dintre Occident ºi Rusia, pentru a vedea cum ºi dacã acestea
pot fi eliminate, rezolvate sau, cel puþin, atenuate.
În contextul geopolitic actual, proiectul unei Europe unite pare a fi nesigur,

iar criza din Ucraina capãtã o semnificaþie deosebitã. Occidentul este perceput
ca fiind în declin, iar legitimitatea SUA ca singurul lider mondial este tot mai
mult pusã sub semnul întrebãrii, nu numai de Rusia. Germania a fost totdeauna
atrasã de Rusia, întrucât privea mai mult spre Est, decât spre Vest; împreunã cu
Franþa, a acþionat ºi s-a implicat în direcþia medierii ºi rezolvãrii problemei
Ucrainei. Europa, în general, a fost divizatã în privinþa atitudinii faþã de Rusia,
faþã de SUA ºi a direcþiei în care trebuie sã evolueze UE încã înainte de criza
ucraineanã. Izbucnirea acesteia a accentuat anumite diferenþe de abordare la þãri
ca Slovacia, Ungaria, Grecia, Bulgaria, dar ºi Anglia ºi Franþa. La aceasta s-au
adãugat ºi diferenþele de abordare privind criza migranþilor.
5. Rusia gândeºte ºi acþioneazã în termenii „sferelor de influenþã“ ºi doreºte

nu numai sã emitã pretenþii în ceea ce ea considerã a fi sfera sa de influenþã, ci
re-legitimizarea însãºi a conceptului sferelor de influenþã ca principiu de organi-
zare a vieþii internaþionale.
În perioada sovieticã ºi dupã Rãzboiul Rece, Moscova a încercat sã separe

Europa de America, fãrã a reuºi totdeauna. În criza din Ucraina, pentru prima
datã, rolul principal a fost asumat de þãrile vest-europene în negocierile cu
Moscova asupra unei probleme majore de securitate. Germania, îndeosebi can-
celarul A. Merkel, ºi Franþa au fost interlocutorii principali ai Rusiei în formatul
de negocieri „Minsk Grup“ ºi „Normandia“, care s-au finalizat prin acordurile
de încetare a focului, convenite la Minsk (I ºi II). Negocierile au continuat privind
aplicarea acestor acorduri. Kievul a rezistat presiunilor Germaniei ºi Franþei de
a-ºi îndeplini „obligaþiile politice“ din aceste acorduri, respectiv, modificarea
Constituþiei ºi organizarea de alegeri libere în zona de est a þãrii. În opinia Ucrainei,
reflectatã, de altfel, în Acordurile de la Minsk, aceste obligaþii pot ºi vor fi înde-
plinite dupã demilitarizarea zonei, respectiv retragerea armamentului Rusiei.
Aceastã poziþie este sprijinitã de Secretarul general al OSCE, Lamberto Zannier,
care a declarat cã OSCE nu poate trimite observatori internaþionali pentru moni-
torizarea alegerilor, dacã nu sunt asigurate condiþii de demilitarizare10.

6 IMPACTUL CRIZEI DIN UCRAINA ASUPRA RELAÞIILOR RUSIEI CU OCCIDENTUL 29

————————
9 Dr. Erik Heine, Reshaping the International Order – Power, Conflict and Change in the Black Sea

Region.
10 Judy Dempsey, „Near Impossible OSCE Mission to Ukraine“, Strategic Europe, Thursday, March 5,

2016.



În discursul sãu la Conferinþa de securitate de la München, din 2 februarie
2016, Secretarul de Stat al SUA, John Kerry, reiterând sprijinul neclintit pentru
Ucraina, ºi-a exprimat convingerea cã Europa ºi SUA vor continua sã fie unite
atât în privinþa menþinerii sancþiunilor cât timp acestea vor fi necesare, cât ºi în
acordarea asistenþei Ucrainei pentru apãrarea suveranitãþii ºi integritãþii sale teri-
toriale, prin implementarea deplinã a acordurilor de la Minsk. În acelaºi context,
Secretarul General al NATO, J. Stoltenberg, subliniind cã „Rusia destabilizeazã
ordinea de securitate europeanã, a fãcut apel la sporirea implicãrii SUA în Europa,
îndeosebi privind acþiunile Rusiei. NATO a suspendat cooperarea practicã cu
Rusia, în urma anexãrii ilegale a Crimeei de cãtre Rusia, problemã care urma sã
fie abordatã la reuniunea Consiliului NATO-Rusia11.
6. Conform declaraþiei preºedintelui Putin, Moscova nu intenþioneazã sã ane-

xeze Sud-Estul Ucrainei, ci mai degrabã vede aceastã regiune ca o contrapondere
pentru influenþa sa politicã în partea de vest a Ucrainei, care vizeazã accelerarea
integrãrii în NATO ºi UE. Având în vedere recesiunea economicã ºi consecinþele
sancþiunilor aplicate de Occident, Moscova ar agrea un scenariu care ar implica
suspendarea oricãror discuþii privind statutul regiunilor Doneþk ºi Lugansk ºi
oprirea operaþiunilor militare. Un asemenea scenariu este preferat ºi de Occident,
care considerã cã reducerea tensiunilor ar trebui sã fie primul pas spre reîntregirea
Ucrainei12.
La rândul sãu, Kievul a început o ofensivã diplomaticã privind problema

Crimeei. La întâlnirea cu ambasadorii strãini, preºedintele Poroºenko a fãcut apel
la lansarea unui mecanism internaþional pentru „dezocuparea“ Crimeei, subliniind
cã presiunea internaþionalã nu ar trebui slãbitã pânã când Rusia nu va învãþa sã
respecte suveranitatea vecinilor sãi. La prima conferinþã de presã din 2016,
Poroºenko a spus cã restaurarea suveranitãþii Ucrainei asupra Crimeei va fi
printre prioritãþile sale în acest an. Admiþând cã sarcina va fi dificilã, a subliniat
cã va recurge, în primul rând, la mijloace diplomatice ºi legale de care dispune13.
Totodatã, aceastã problemã a fost menþionatã de delegaþia Ucrainei la Forumul
Mondial de la Davos. La revenirea în þarã, Poroºenko a declarat cã este avutã în
vedere o nouã iniþiativã diplomaticã pentru revendicarea Crimeei, similarã for-
matului negocierilor de la Geneva, care ar trebui sã includã UE ºi SUA. Con-
sultãrile privind aceste negocieri ar trebui sã înceapã imediat14.
7. Problema ameliorãrii relaþiilor dintre Rusia ºi Occident pare a fi complexã,

de duratã ºi reclamând o abordare pragmaticã. O atmosferã de lipsã de înþelegere
ºi încredere reciprocã, încercãri de grãbire a acesteia pot compromite eforturile,
întrucât ar genera speranþe false ºi provoca noi dezamãgiri dureroase. Este, însã,
necesar ºi de dorit ca Rusia sã reconsidere modalitãþile ºi obiectivele atitudinii
sale pe plan internaþional, ceea ce presupune anumite modificãri de abordare din
partea acesteia – o Rusie care respectã valorile ºi interesele celorlalte þãri, care
se bazeazã pe respect ºi nu pe fricã.
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Între Rusia ºi Occident sunt viziuni diferite privind o ordine de securitate
acceptabilã ºi sustenabilã în Europa, inclusiv în ceea ce priveºte ameninþãrile la
adresa acestei ordini. Occidentul considerã cã ordinea de securitate europeanã
trebuie sã fie bazatã pe principiile Cartei ONU, Actului Final ºi Cartei de la
Paris, pe viziunea unei Europe libere ºi paºnice. Acþiunile Rusiei împotriva
Ucrainei sunt considerate ca un atac asupra ordinii de securitate post-rãzboi rece
ºi a principiilor sale de bazã. Din punctul de vedere al Occidentului, o cale de
dorit ar fi ca Rusia sã respecte normele ºi obligaþiile unanim acceptate care
constituie piatra de temelie a acestei ordini.
În ce o priveºte, Rusia considerã cã ordinea de securitate a Europei post-

rãzboi rece a fost edificatã conform desenului occidental, cu schimbãri graduale
ºi detrimentale a statu-quo-ului geopolitic, rezultat în urma proceselor de lãrgire
a NATO ºi UE. Din punctul de vedere al Rusiei, ordinea de securitate în Europa
poate sã funcþioneze bine numai dacã se þine seama de interesele de securitate
ale actorilor majori, inclusiv Rusia. Moscova considerã cã discursul occidental
privind principiile ºi valorile ca bazã ale ordinii de securitate este un pretext
pentru a ataca regimul politic intern ºi politica externã a Rusiei. Însãºi noþiunea
de „valori comune“ este consideratã de unele voci din Rusia drept un exemplu
de ipocrizie occidentalã15.
Este puþin probabil ca actualul impas în relaþiile dintre Rusia ºi Occident sã

fie rezolvat în urmãtorii câþiva ani. Impasul a apãrut cu mult înaintea crizei din
Ucraina ºi este atât de profund, încât ar putea continua chiar dupã soluþionarea
integralã a acordurilor de la Minsk ºi a crizei. Perspectivele dezvoltãrii econo-
mice a Rusiei sunt impredictibile. Reformele structurale se lasã aºteptate. ªocul
factorilor externi, care ar fi trebuit sã determine implementarea unor serioase re-
forme interne, a trecut fãrã rezultate în aceastã direcþie. Moscova îºi pune spe-
ranþe în creºterea preþului petrolului, iar conflictul cu Occidentul se va termina
ºi totul va reveni la loc. Existã, însã, îndoieli în acest sens. Cu excepþia comple-
xului militaro-industrial ºi a industriei agricole, toate sectoarele economice, în
afara celor de materii prime, sunt în declin, ceea ce slãbeºte motivarea parte-
nerilor Occidentali de a discuta sistematic cu Rusia probleme geo-politice ºi
geo-economice europene ºi euroasiatice, întrucât aceasta apare ca un jucãtor
nesigur16.
Viitorul relaþiilor Occidentului cu Rusia nu este încurajator. Kremlinul continuã

o politicã externã agresivã pentru a se afirma drept o mare putere ºi a distrage
atenþia de la situaþia internã, care este tot mai precarã. Înalþii oficiali ruºi, de
regulã, nu criticã public ºi nu solicitã schimbarea strategiei Kremlinului, dar în
cadrul elitei se manifestã o preocupare în aceastã direcþie. Opiniile sunt divizate
ºi în rândul populaþiei, care, deºi a început sã resimtã impactul recesiunii, majo-
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ritatea acesteia pare sã nu fie favorabilã unor schimbãri de orientare pe planul
politicii externe. Lipsa investiþiilor strãine afecteazã economia þãrii, însã conti-
nuarea proiectelor militare ale Rusiei duce la încordarea relaþiilor sale cu Occidentul
ºi, implicit, descurajarea investiþiilor.
Europa nu poate opri Rusia, dar o poate influenþa ºi reduce riscul unui even-

tual conflict. Conform unor analiºti, liderii occidentali nu reuºesc sã interpreteze
corect semnalele venite din partea Rusiei, de aceea sunt deseori luaþi prin sur-
prindere de acþiunile acesteia. Astfel, în prezent, în discuþiile politice din Rusia
deseori se evidenþiazã necesitatea unei „mobilizãri“, ceea ce poate fi interpretat
ca o încercare a Moscovei de a aborda riscurile de securitate pentru Rusia, inclusiv
militare. În opinia multor oficiali, politicieni ºi experþi ruºi, sistemul interna-
þional devine tot mai instabil, cu zone fierbinþi în diferite regiuni, inclusiv în
imediata vecinãtate a Rusiei. Este o preocupare legatã de instabilitatea mondialã
ºi un „arc de crize“ în jurul Rusiei. Ameninþãrile specifice includ competiþia
internaþionalã emergentã pentru resurse, o cursã a înarmãrilor care este deja în
desfãºurare ºi posibilitatea unei încercãri privind schimbarea regimului în Rusia.
Rusia prioritizeazã preocupãrile de securitate într-o gândire strategicã, îm-

preunã cu probleme economice ºi de altã naturã, subordonate acestora. Acestea
cuprind aplicarea unor mãsuri de urgenþã menite sã testeze sistemul puterii ruse
ºi sã o pregãteascã pentru a face faþã ameninþãrilor identificate. Mãsurile de
„mobilizare“ includ investiþii substanþiale în înarmãri, în îmbunãtãþirea condiþiilor
serviciului în cadrul forþelor armate ºi a industriei de apãrare, în sisteme de co-
mandã ºi coordonarea consolidatã între diferite ministere ºi instituþii.
Discuþiile pe acest subiect au evidenþiat viziuni diferite privind folosirea

ineficientã a resurselor, ceea ce împiedicã dezvoltarea unor politici coerente. Cu
toate acestea, „mobilizarea“ este un curent semnificativ în gândirea strategicã a
Rusiei. Occidentul nu poate opri acest current, dar ar fi necesarã o evaluare a
procesului ºi implicaþiilor sale, ceea ce ar facilita dezvoltarea unor politici mai
eficiente de dialog. Este de aºteptat ca Rusia sã continue actualele eforturi de
„mobilizare“ pentru creºterea eficienþei sale militare ºi strategice17.
Asistãm la o consolidare progresivã a situaþiei actuale în relaþiile Rusiei cu

Occidentul. Forþele NATO desfãºoarã exerciþii militare în þãrile baltice, inclusiv
Anaconda-16 la care participã ºi un contingent ucrainean. Moscova a calificat
acest exerciþiu drept contraproductiv, care submineazã atmosfera de încredere ºi
securitate în Europa. La rândul sãu, Rusia a început exerciþii masive pentru a
testa capacitatea de luptã a trupelor ºi armamentelor în diferite baze ºi facilitãþi
pentru asigurarea unei mobilizãri de masã. Aceste exerciþii implicã întregul
Comandament strategic al Rusiei. Ministrul Apãrãrii, Serghei Shoigu, a ordonat
ca ataºaþii militari occidentali, acreditaþi la Moscova, sã fie informaþi cu privire
la acest exerciþiu numai când acesta era deja în plinã desfãºurare18. Ministrul de
externe rus a respins reproºurile occidentale cã Rusia efectueazã jocuri masive
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de rãzboi, fãrã o notificare prealabilã ºi nu a invitat observatori, conform docu-
mentelor privind transparenþa militarã ºi întãrirea încrederii în activitãþile militare
ale þãrilor OSCE19.
Aranjamentele de apãrare occidentale în Europa s-au îndreptat spre þãrile bal-

tice ºi Polonia, considerându-le potenþial mai expuse. Dupã anexarea Crimeei,
Rusia ºi-a consolidat prezenþa militarã în Marea Neagrã. Ca reacþie la aceste
acþiuni ºi þinând seama de temerile unor þãri riverane, membre NATO, Alianþa a
anunþat intenþia de a crea o forþã maritimã permanentã de descurajare în Marea
Neagrã, idee care a fost imediat catalogatã de ministrul de externe rus drept
„destabilizatoare, subliniind cã „Marea Neagrã nu este ºi niciodatã n-a fost un
spaþiu al NATO“20.
Bulgaria a respins ideea creãrii unei flote la Marea Neagrã, alãturi de România

ºi Turcia; în schimb, a propus Rusiei fabricarea în comun a unor produse de
înaltã tehnologie, care sã fie vândute pe piaþa rusã, în statele UE ºi þãri terþe. Pro-
punerea a fost fãcutã de ministrul bulgar al Economiei, Bozidar Lukarsky, minis-
trului rus al Comerþului ºi Industriei, Denis Montarev, la cea de-a 20-a ediþie a
Forumului Economic Internaþional de la Sankt Petersburg21.
Membrii Alianþei au convenit, de asemenea, amplasarea, prin rotaþie, a patru

batalioane multinaþionale în cele trei state baltice ºi Polonia22.
8. Moscova a depus eforturi de a convinge anumite þãri occidentale cã ar fi

timpul pentru reluarea dialogului ºi cooperãrii, îndeosebi în contextul eveni-
mentelor din Siria ºi a fenomenului migraþiei. Poziþia oficialã a UE este de exclu-
dere a oricãrei „târguieli“, în sensul cã Bruxelles-ul nu va renunþa la politica sa
privind Ucraina pentru a asigura cooperarea Rusiei în alte probleme. Implicarea
Moscovei în operaþiunile din Siria trebuie vãzutã ca o intenþie de a distrage atenþia
de la situaþia din Ucraina, care rãmâne principalul obiectiv al ambiþiilor Rusiei de
mare putere.
În opinia prof. Serghei Karaganov, decanul Facultãþii de Economie ºi Politicã

Mondialã din Moscova, „conlucrarea privind Siria a contribuit la reducerea
tensiunii pe termen lung a confruntãrii dezavantajoase cu Occidentul, consoli-
darea în relaþiile cu acesta a elementelor de interacþionare. Însã confruntarea
nu a dispãrut ºi nu va dispare în viitorul apropiat, datoritã inclusiv unor motive
interne: o parte din elitã, îndeosebi în Europa, considerã necesar sã aibã un
duºman extern pentru consolidarea poziþiei interne. O altã parte tinde sã-ºi ia
revanºa pentru eºecurile ultimelor decenii. O a treia parte încearcã sã salveze
vechea ordine mondialã aflatã în destrãmare, ale cãrei reguli, în mare mãsurã,
erau dictate de Occident ºi care-i conveneau. În 2015, aproape toatã elita Rusiei
a înþeles cã actuala confruntare cu Occidentul este pe termen lung, iar Rusia va
trebui sã trãiascã într-o altã realitate decât s-a presupus în visele minunate privind
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integrarea cu acesta, prin menþinerea independenþei ºi suveranitãþii. Acestea au
predominat în clasa politicã rusã aproape pânã la sfârºitul anilor 2000“23.
În prezent, ca urmare a conflictului din Ucraina, au fost afectate majoritatea

relaþiilor externe ale Rusiei. O anumitã perioadã, Rusia a folosit gazul natural
drept instrument de manipulare nu numai a Ucrainei, ci ºi a altor þãri din Europa
Centralã ºi de Est. UE a iniþiat o serie de iniþiative vizând depolitizarea gazului
natural prin crearea unei infrastructuri de interconectare a conductelor. Totodatã,
UE a inclus Ucraina (ºi Balcanii) în iniþiativa sa energeticã, menitã sã lãrgeascã
piaþa comunã a energiei, incluzând ºi þãrile vecine nemembre ale UE.24
La rândul sãu, Rusia a propus proiectul conductei Nord Streem II, susþinut

puternic de Germania, cãruia i se opun Polonia ºi Slovacia. Deºi preocupãrile
legate de conductele ºi furnizarea gazului s-au diminuat, problema rãmâne în
centrul dezbaterilor politice din Europa privind securitatea energeticã. Rusia pare
sã manifeste mai mult pragmatism ºi o abordare caracterizatã prin spiritul de
afaceri în negocierile sale cu Europa în aceastã problemã, ceea ce indicã o modi-
ficare în poziþia Moscovei.
9. Pentru Occident, reluarea dialogului ºi cooperãrii implicã o strategie

vizând consolidarea securitãþii þãrilor vulnerabile membre ale UE ºi NATO, asi-
gurarea independenþei ºi suveranitãþii þãrilor din Parteneriatul Estic ºi menþinerea
sancþiunilor pânã când vor fi întrunite condiþiile pentru renunþarea la acestea,
respectiv realizarea acordurilor de la Minsk ºi soluþionarea problemei Crimeei.
Sancþiunile sunt legate de aceste cerinþe concrete, ceea ce constituie o condiþio-
nalitate clarã pe care Occidentul trebuie s-o respecte. Pentru a evita viitoarele
confruntãri cu Rusia în spaþiul post-sovietic, Occidentul trebuie sã aibã o inter-
pretare unanimã internã a acordurilor de la Minsk ºi a stadiului de îndeplinire a
acestora25.
Politica oficialã a þãrilor occidentale în privinþa Rusiei rãmâne declarativ fermã

privind menþinerea sancþiunilor. Totuºi, Germania a început sã acþioneze în
direcþia reducerii treptate a sancþiunilor impuse ca urmare a agresiunii Moscovei
în Ucraina. SUA se opun acestei direcþii, deºi unele þãri UE ar putea sprijini
aceastã abordare. Mesajele ºi unele gesturi ale autoritãþilor germane confirmã
dorinþa de reluare a dialogului ºi cooperãrii cu Rusia. Totodatã, rapoartele privind
nerealizarea prevederilor Protocolului de la Minsk – asigurarea încetãrii stabile
a focului ºi adoptarea legii privind organizarea de alegeri locale în partea de Est
a Ucrainei nu confirmã aceste aºteptãri. Totuºi, conform unor surse, guvernul
german a pregãtit unele idei concrete privind reducerea treptatã a sancþiunilor
impuse Rusiei, proces care ar putea începe chiar în cursul acestui an26. Pânã
acum, mesajele oficiale din cancelariile occidentale afirmau cã restricþiile co-
merciale ºi de cãlãtorie ar putea fi eliminate numai dupã îndeplinirea integralã a
prevederilor Protocolului de la Minsk, de cãtre ambele pãrþi. Acum, însã, Berlinul
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este gata sã facã Moscovei concesii cu „condiþia realizãrii unor progrese în pro-
cesul de la Minsk“. Berlinul nu are în vedere eliminarea sancþiunilor referitoare
la sectorul financiar, care sunt deosebit de dureroase pentru Moscova; nu existã,
de asemenea, disponibilitatea de a revizui sancþiunile impuse ca urmare a anexãrii
Crimeei. Ar putea fi luate în considerare eliminarea restricþiilor de cãlãtorie
impuse unor persoane, cum ar fi membrii Parlamentului Rus, precum ºi reducerea
perioadei de aplicare a sancþiunilor de la ºase la trei luni.
În cadrul UE nu existã o unitate de vederi privind sancþiunile, prevalând,

totodatã, dorinþa de a evita lãsarea impresiei cã preºedintele Putin poate obþine
divizarea acesteia. Deºi nu existã luãri de poziþie oficiale, membri ai unor guverne,
precum Ungaria, Austria, Franþa, Italia, Spania, Grecia ºi Portugalia au exprimat
scepticism privind extinderea sancþiunilor. În acelaºi timp, þãri precum Marea
Britanie, Polonia ºi þãrile baltice promoveazã o poziþie fermã împotriva oricãrei
relaxãri a sancþiunilor. La rândul sãu, SUA considerã cã relaxarea sancþiunilor ar
constitui un „precedent periculos“27.
Eficienþa ºi impactul direct al sancþiunilor rezidã în consolidarea credibilitãþii

Occidentului ºi prevenirea unor noi acte de agresiune. Guvernul rus acþioneazã
prin oameni de afaceri, politicieni sau societatea civilã în direcþia eliminãrii
sancþiunilor.
O altã temã care preocupã Occidentul este legatã de necesitatea de a avea o

abordare prudentã în ceea ce priveºte Ucraina, evitând provocarea Moscovei.
Experienþa aratã, însã, cã Occidentul ar trebui sã elaboreze o strategie privind
relaþiile cu Rusia pe termen scurt ºi lung, care sã fie însoþitã de argumente clare
adresate atât guvernului, cât ºi populaþiei ruse28.
Neîncrederea ºi frustrarea persistã de ambele pãrþi. Provocãrile militare ale

Rusiei au fãcut ca perioada actualã sã fie consideratã cea mai periculoasã de la
terminarea Rãzboiului Rece. Occidentul a manifestat un anumit interes pentru un
dialog sporit cu Moscova, dupã o anumitã perioadã, prin reactivarea activitãþii
Consiliului NATO-Rusia, care s-a întrunit de douã ori la nivel de ambasadori.
Discuþiile au loc ºi la alte niveluri. Totuºi, se pare cã acestea nu au dus la o apro-
piere politicã. Dimpotrivã, participanþii au declarat cã deseori acestea au constituit
doar reiterarea poziþiilor ferme, de principiu ale fiecãruia, fãrã nicio apropiere
sau înþelegere.
10. Rusia ºi Occidentul aparþin unor comunitãþi politico-economice diferite ºi

tot mai divergente. Normalizarea relaþiilor economice ºi umane pare a fi un im-
perativ, care ar necesita, însã, realizarea unor paºi, de ambele pãrþi. Rusia ºi
Occidentul se confruntã cu multe probleme care-ºi au originea în Europa ºi în
afara acesteia; lãsate nesoluþionate, acestea riscã sã înrãutãþeascã semnificativ
situaþia de securitate ºi economicã a tuturor, ceea ce implicã o cooperare efectivã
între Rusia ºi Occident. În primul rând, este vorba de securitatea europeanã ºi
necesitatea de a limita actualul nivel al tensiunilor pentru a preveni escaladarea
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acestora ºi transformarea lor într-un nou Rãzboi Rece. O altã provocare pentru
ambele pãrþi este soluþionarea crizei migranþilor, care riscã pe termen lung sã
destabilizeze þãrile din Orientul Mijlociu ºi Nordul Africii, devenind surse de
terorism, radicalism islamic, generatoare de valuri de migranþi, trafic de arme ºi
droguri, crimã organizatã etc., ceea ce va afecta stabilitatea ºi securitatea Rusiei
ºi Occidentului29.
Paºii spre îmbunãtãþirea relaþiilor între Rusia ºi Occident ar trebui sã vizeze,

în primul rând, consolidarea dialogului, încrederii ºi securitãþii în regiune, fãrã a
se aºtepta la miracole. Trebuie sã fie realiºti ºi rãbdãtori; evitând provocãrile ºi
confruntãrile, care ar putea provoca noi tensiuni. Eforturile trebuie sã fie îndrep-
tate spre depãºirea dificultãþilor actuale fãrã precedent ºi crearea condiþiilor pentru
reluarea dialogului ºi cooperãrii într-o lume multipolarã, în care Federaþia Rusã
sã fie perceputã ca un element important al echilibrului global ºi mai puþin ca o
ameninþare. Realizarea acestui obiectiv implicã respectarea, de cãtre ambele pãrþi,
a valorilor ºi intereselor vitale ale fiecãreia.30
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