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Abstract. The objective of this paper is to portray the East-European
space, formed by former communist states, in terms of identity and security
at present time, based on outlining both the internal and external situation
as we are facing now, one of the most challenging situation in the last 20
years. In this paper, the author presents the reasons why former communist
Eastern European states (especially Moldova) experience a solid lack
of state identity while also displaying constructivist aspects, from a
theoretical to a practical framework, which hinder their development.
Pursuing this approach, we will apply constructivism, the international
relations theory which has the highest relevance for our paper and simul-
taneously the dynamism of the regional geopolitical system. Therefore, we
will present the need to rethink the security paradigm, analyzing the
relationships between the international key players of whose sphere of
influence include the state East of the Prut river as well.
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Introducere

Obiectivele lucrãrii de faþã sunt de a portretiza spaþiul est-european format
din fostele state comuniste, din punct de vedere identitar ºi al securitãþii la mo-
mentul actual, pe baza creionãrii unui tablou atât intern, cât ºi extern al regiunii,
confruntându-ne la momentul actual cu una din cele mai dificile perioade din
ultimii 20 de ani. În lucrarea de faþã, autorul îºi prezintã raþiunile pentru care sta-
tele est-europene foste comuniste (în special Republica Moldova) se confruntã
cu lipsa unei identitãþi statale solide, precum ºi portretizarea aspectelor con-
structiviste, de la cadru teoretic la aplicativ, care le îngreuneazã dezvoltarea.

În vederea realizãrii acestui demers, vom aborda teoria relaþiilor internaþio-
nale cu cea mai mare relevanþã pentru lucrare, respectiv constructivismul, iar
concomitent, dinamismul sistemului geopolitic regional. Astfel, vom prezenta
necesitatea regândirii paradigmei de securitate, analizând relaþiile dintre actorii

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XII, 4, pp. 70–86, Bucureºti, 2015.

————————
* Cursant al stagiului NATO Energy Security Centre of Excellence, pe securitate energeticã.



importanþi în ale cãror sfere de influenþã se regãseºte inclusiv statul de la Est de
Prut.

Republica Moldova se aflã la confluenþa dintre Est ºi Vest, element din care
denotã ºi problemele majore ale statului proaspãt format, de doar douã decenii.
Cercetarea este una de tip calitativ, iar metoda de cercetare este analiza de do-
cument. Pentru a putea oferi o perspectivã cât mai clarã asupra acestei probleme,
vom prezenta explicaþia constructivistã a apartenenþei Republicii Moldova la
Europa, ca întreg, care accentueazã ideea cã statul trebuie sã se formeze din
interior prin crearea unei identitãþi care sã ofere conºtiinþa de naþiune. Mai apoi,
relaþiile actuale dintre actorii globali importanþi în siajul cãrora se aflã ºi Repu-
blica Moldova, anume: relaþiile dintre NATO ºi Rusia, dintre SUA ºi Rusia, din-
tre UE ºi Rusia, iar inevitabil, relaþiile dintre România ºi Republica Moldova. Iar
spre final, vom analiza perspectiva rusã asupra geopoliticii est-europene, precum
ºi problema transnistreanã.

Alegerea temei se datoreazã importanþei pe care, în opinia autorului, o repre-
zintã întreg spaþiul Europei Rãsãritene, în special Republica Moldova pentru
Româna, þinând cont de apartenenþa acesteia din urmã în trecut la þara noastrã,
la cultura noastrã, iar în prezent, de poziþia de vecinãtate cu statul român ºi de
importanþa sa geostrategicã. În ceea ce priveºte dinamismul sistemului global,
tema este de importanþã majorã tocmai datoritã faptului cã trãim în era globa-
lizãrii unde interconectivitatea dintre state este la un nivel înalt, astfel cã efectele
conflictelor din anumite zone ºi dintre anumite state îºi pun amprenta în acþiunile
ºi strategiile fiecãrui stat prin interconectivitatea dintre acestea. Folosind atât
surse bibliografice, cât ºi webliografice, se va încerca prezentarea obiectivã a
evenimentelor ºi realizarea unei analize care sã respecte cadrul teoretic ales, în
vederea întocmirii unui studiu cât mai pertinent pe o problemã cât se poate de
dificilã.

1. Dinamismul sistemului geopolitic global

„Lumea relaþiilor internaþionale este în primul rând una conceptualã, o lume
a sensurilor, în care acþiunea este filtratã ºi posibilã datoritã proceselor de inter-
pretare instituþionalizate pe baza cãrora sunt iniþiate alte acþiuni în lumea realã.“1
Teoria constructivistã este o teorie care încearcã sã explice modalitatea prin care
actorii acþioneazã într-un cadru în care existã o serie de variabile standard, de
opþiuni predeterminate sau de constrângeri, care le îngrãdesc ºi influenþeazã ast-
fel posibilitãþile2 (bogãþia, salvarea religioasã, sau, în domeniul constrângerilor,
arme sau idei3).

Constructiviºtii interpreteazã schimbarea prin prisma schimbãrilor sociale4,
prin modificãrile apãrute în punctele principale ale ontologiei constructiviste,
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precum limbajul, înþelesurile, simbolurile, cultura, discursul5, toate componen-
tele care constituie obiectul analizei cauzale realizatã cu predilecþie de cãtre
aceºtia. Constructiviºtii considerã cã este importantã descoperirea sursei pentru
actualele norme ºi reglementãri acceptate ºi luate ca atare6, aceastã perspectivã
fiind o abordare constitutivã a sistemului internaþional7. Importanþa descoperirii
acestor surse rezidã din capacitatea lor de a facilita înþelegerea legitimitãþii prac-
ticilor, fapt care, la rândul lui, poate reprezenta o bazã pentru înþelegerea struc-
turilor sociale dintr-o anumitã societate.

J. Stiglitz spune cã „globalizarea se referã la integrarea þãrilor ºi populaþiilor
acestora în procesul de participare la lumea internaþionalã prin reducerea costu-
rilor de transport ºi comunicare, precum ºi prin eliminarea barierelor din calea
circulaþiei bunurilor, serviciilor, capitalului ºi a oamenilor în general“8. Globali-
zarea este o dovadã a faptului cã atât sistemul internaþional, cât ºi statele, evo-
lueazã, iar nevoia de progres ºi de inovaþie necesitã interconectivitate ºi coope-
rare între state astfel încât plasarea în cadrul fenomenului de globalizare sã ofere
statelor ºansa de a se afirma ºi de a câºtiga putere economico – politicã.

Practic, în acest concept rezidã ºansa Republicii Moldova de a se afirma pe
plan internaþional fãrã a mai depinde de Rusia, iar aceasta ar reprezenta o
potenþialã rampã de lansare. Conceptul de globalizare este cunoscut în întreaga
lume, însã cu adevãrat important este modul în care fiecare þarã se raporteazã la
el, modul în care te integrezi în acest proces, dacã eºti parte activã (beneficiar),
influentã a fenomenului sau parte pasivã, influenþatã, a acestuia.

Globalizarea a fãcut posibilã extinderea relaþiilor economice ale þãrilor foste
comuniste prin trecerea de la o economie închisã, la una bazatã pe principii ca-
pitaliste menitã sã integreze þãrile în tranziþie în sistemul mondial modern. Aºa-
dar, globalizarea a fost principalul motor de transformare a economiilor naþio-
naliste în economii de piaþã capabile sã promoveze interesele naþionale prin
creºterea comerþului internaþional. Tranziþia þãrilor foste comuniste s-a fãcut prin
intermediul unor reglementãri macro-economice care sã permitã buna funcþio-
nare a sistemului capitalist la nivel global.

Stiglitz spune cã „economia este ºtiinþa alegerii“9, ceea ce sugereazã faptul cã
fiecare þarã are ºansa de a se lansa ºi de a-ºi depãºi limitele. Globalizarea, din
punct de vedere economic, promoveazã principiul liberalizãrii ce presupune pri-
vatizare masivã ºi limitarea implicãrii statului în administrarea economiei, ceea
ce presupune pentru þãrile abia ieºite de sub economiile planificate un ºoc econo-
mico-social greu de gestionat, astfel încât sã producã inovaþie ºi dezvoltare civi-
lizaþionalã menite sã promoveze interesul naþional la nivel mondial. Aºadar, este
nevoie de un stat omogen, cu capacitate de adaptare la provocãrile acestui feno-
men care sã-i permitã succesul economic la nivel internaþional.
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Practic, nu se poate vorbi de constructivism fãrã o bazã economicã, fãrã a
avea capacitatea de a te dezvolta economic ºi sã poþi face asta ca fiind un actor
activ al globalizãrii. Cheia dezvoltãrii ºi a bunãstãrii fiecãrei þãri porneºte de la
creºterea economicã (menþionãm cã în procesul dezvoltãrii intrã mai mulþi indi-
catori însã acesta este esenþial, aºadar fiecare societate ar fi trebuit sã urmeze o
strategie de transformare economicã ºi socialã astfel încât sã se plaseze pe curba
maximei posibilitãþi productive). Fiecare stat ar fi trebuit sã gãseascã drumul
cãtre dezvoltare prin expansiunea economicã internã ºi externã, ce ar fi însemnat
cucerirea pieþei interioare prin formarea unor conduite comportamentale proprii
ºi a pieþei mondiale prin capacitatea de a gestiona resursele în concordanþã cu
tehnologia, astfel încât sã devinã parte concurenþialã în economia mondialã.

Globalizarea are rãdãcini mai vechi în istorie, sub diferite forme, însã accen-
tuãm ca moment de plinã ascensiune perioada ºi contextul istoric în care aceasta
devine dinamicã ºi esenþialã în procesul schimbãrii, moment ilustrat în ultimii 20
de ani când acþiunile economice au urmat forma capitalistã. Alãturi de toate aces-
tea, ne confruntãm la nivel european cu o schimbare a paradigmei de securitate
ce a luat naºtere începând cu 1991 – cãderea Cortinei de Fier. Reconsolidarea
capacitãþilor militare ale Rusiei ºi evenimentele din Estul Ucrainei sunt factori
declanºatori ai noii paradigme de securitate, iar Republica Moldova, prin poziþia
sa geograficã, se aflã „captivã“ la confluenþa dintre Federaþia Rusã ºi Uniunea
Europeanã.

1.1. Necesitatea regândirii paradigmei de securitate

Agenda internaþionalã a fost complet schimbatã ca urmare a crizei financiare
generate din SUA ºi a datoriilor suverane din Europa. Pe fondul crizei ºi a
schimbãrii de atitudine la nivel global din partea Statelor Unite prin retragerea
din Irak ºi Afghanistan (2016), abandonarea doctrinei intervenþionismului ºi în-
locuirea acesteia cu politicile de tip soft power au permis schimbarea unei para-
digme de securitate la nivel global, de tip neo-liberalism (cu organisme interna-
þionale capabile sã intervinã pentru aplanarea unor conflicte), cu una neo-rea-
listã, prin startul unei noi curse a înarmãrii. Existã autori care descriu aceastã
nouã stare drept una de „medievalism“, precum John Rapley10, iar alþii o prefi-
gureazã ca fiind o formã de „anarhism“11.

Putem spune cã ceea ce se petrece astãzi la graniþa de Est a Uniunii Europene
va marca startul unui sistem internaþional ce va caracteriza Europa urmãtorilor
50-60 de ani, dacã este sã privim la evenimentele ce au reprezentat secolul XX:
la fiecare 40-50 de ani, paradigma internaþionalã de securitate se schimbã, apar
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noi centre de putere (apariþia Germaniei naziste în perioada interbelicã), iar
altele dispar (dispariþia imperiului austro-ungar).

Ca orice schimbare pe scena internaþionalã, iau naºtere ºi noi politici externe
ale statelor: reorientarea politicilor externe ale Occidentului, acesta este nevoit
sã devinã mult mai pragmatic, iar Rusia adoptã o strategie pe baza ideii „cã
pot“12 ºi pentru cã „nu mã poþi împiedica“13.

În momentul de faþã, securitatea are capacitatea de a se schimba în funcþie de
provocãrile contextuale ale sistemului global, fiind necesar sã urmãrim fiecare
eveniment, precum ºi fiecare schimbare petrecutã în mediul internaþional astfel
încât sã ne formãm o strategie, iar nivelul de prevenire sã urmeze tendinþa de se-
curitate.

1.2. Relaþiile SUA – Rusia

În pofida faptului cã acþiunile demarate în estul Ucrainei costã Rusia sume
imense de bani caracterizate prin pierderi financiare ca urmare a reducerii preþu-
lui petrolului (sub 50 de dolari barilul), afectându-i acesteia încasãrile din expor-
tul de resurse energetice, Rusia investeºte în apãrare ºi în consolidarea armatei,
majorând recent cheltuielile militare cu 33 la sutã14. În relaþiile cu Europa ºi în
special cu SUA, mãrirea bugetului semnificã posibile obiective viitoare ce mar-
cheazã schimbãri strategice.

Federaþia Rusã înregistreazã în prezent o populaþie de 142 milioane de
locuitori (cu un spor natural negativ), iar în momentul de faþã manifestã o reve-
nire economicã vertiginoasã, însã este bazatã mult prea mult pe exportul de ma-
terii prime. În pofida acestor fapte, Rusia intenþioneazã sã îºi sporeascã PIB-ul
de la 2.021 miliarde de dolari în 2012 la 3.181 miliarde dolari în 2018.15 Pentru
a utiliza avantajul miliar, cel puþin la nivel continental, Federaþia Rusã înregis-
treazã un buget militar de 4,2% din PIB ºi cheltuieºte în total pentru apãrare 116
miliarde de dolari, iar în prezent deþine al treilea buget militar dupã Statele Unite
ºi China. Începând cu anul 2000, Federaþia Rusã ºi-a triplat deja bugetul pentru
apãrare16.

La rândul lor, Statele Unite ale Americii au un spor natural pozitiv, spre deo-
sebire de Rusia, iar în 2015 PIB-ul þãrii se preconizeazã cã va ajunge la 17.416
miliarde de dolari17. Astfel SUA îºi vor menþine statutul de prima putere econo-
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micã a lumii, lucru ce îi va asigura capacitatea de mãrire a bugetului militar la
577 miliarde de dolari18.

Actualele relaþii dintre Statele Unite ºi Rusia, pe de-o parte, precum ºi evolu-
þia relaþiilor dintre NATO ºi Uniunea Europeanã, pe de altã parte, marcheazã în
momentul de faþã sistemul internaþional de securitate, care este unul reprezentat
de tensiuni continue. Iar liderii politici, din cauza lipsei de viziune, de timp ºi de
politici adecvate noului mediu internaþional, ar putea lua decizii ce ar afecta nu
doar securitatea naþionalã a unui stat, cât ºi pe cea globalã pe de-a întregul.

1.3. Relaþiile Uniunea Europeanã – Rusia

Deºi suntem tentaþi a crede cã SUA este opþiunea naturalã a Uniunii Euro-
pene în ceea ce priveºte politicile externe, competiþia geopoliticã în vederea unei
orientãri strategice a Europei este departe de a avea un câºtigãtor. Dependenþa
strategicã de un stat vecin mai puternic ºi influent îi conferã acestuia cadrul per-
fect în exercitarea unui control sistematic asupra deciziilor vreunui actor geo-
politic vulnerabil. Iar astãzi, pârghia pe care Rusia o deþine asupra Europei, mai
ales asupra unor state membre – cheie ale Uniunii Europene poate slãbi atlantis-
mul ca orientare geostrategicã în Europa.

Într-un asemenea context, Rusia devine mai atractivã pentru multe state euro-
pene. „Arma“ de bazã a Rusiei prin intermediul cãreia joacã un rol important în
Europa este, dincolo de capacitatea militarã, potenþialul sãu energetic. ªantajul
energetic pe care Moscova îl utilizeazã, mai exact, capitalul sãu, rãspunde unor
nevoi imediate pentru cetãþenii europeni decât umbrela de securitate militarã
conferitã de cãtre Statele Unite ale Americii. Astfel, Uniunii Europene îi revine
titlul de cel mai mare partener comercial ºi economic al Rusiei, iar Federaþia
Rusã este principalul furnizor de gaze naturale cãtre Uniunea Europeanã ºi al
doilea la capitolul livrãrilor de petrol19.

Deºi aderarea Rusiei la Organizaþia Mondialã a Comerþului în 2011 repre-
zenta startul unei bune funcþionãri a pieþei internaþionale, conflictele de astãzi
din Estul Ucrainei au împins respectivele relaþii într-o zonã gri a diplomaþiei. Pur
ºi simplu, Uniunea Europeanã nu este mulþumitã de acþiunile ofensive ale Mos-
covei prin susþinerea directã a separatiºtilor din regiunile Luhansk, Donetsk,
Odessa, dar ºi de implicarea în chestiunile de afaceri interne de la Chiºinãu.

Cu toate cã summitul de la Minsk din luna februarie a anului curent a pus „pe
hârtie“ bazele unui armistiþiu în Ucraina, lucrurile sunt departe de a se încheia.
În ciuda armistiþiului, luptele continuã în Estul Ucrainei20, iar cuvântul „pace“
este un concept greu de implementat la ora actualã.
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1.4. Relaþiile Rusia – NATO

Rusia a fost una dintre primele þãri care s-au angajat în relaþii de parteneriat
cu NATO. În perioada Rãzboiului Rece, rivalitãþile dintre cele douã mari blocuri,
anume NATO ºi Pactul de la Varºovia, aproape cã au condus lumea în pragul
Celui De-al Treilea Rãzboi Mondial. Însã mediul internaþional a cunoscut o pe-
rioadã de „relaxare“ odatã cu prãbuºirea Uniunii Sovietice în 1991.

Anul 1997 a reprezentat o cooperare mai formalã, întrucât au fost semnate
mai multe acorduri bilaterale între fiecare stat membru ºi NATO, per ansamblu.
Instrumentul consultãrilor pe tema problemelor de securitate ºi dezvoltare a fost
Consiliul Întrunit Permanent NATO – Rusia21.

În urma rãzboiului ruso-georgian din 2008, NATO a fãcut paºi decisivi cãtre
Rusia prin redeschiderea dialogului cu Moscova. În pofida continuãrii cooperãrii
pe cale diplomaticã dintre Kremlin ºi NATO, astãzi situaþia este mult mai tensio-
natã decât în 2008, întrucât Rusia nu doar cã este implicatã într-un conflict în
afara graniþelor sale (în estul Ucrainei), dar îºi sporeºte considerabil bugetul mi-
litar22 ºi reprezintã o ameninþare la adresa membrilor Organizaþiei Atlanticului
de Nord ºi a Occidentului prin chiar declaraþiile directe ale preºedintelui Vladi-
mir Putin: „Rusia a fost înºelatã ºi pãcãlitã de Europa! Acum suntem ameninþaþi
cu sancþiuni, dar trãim într-o lume de limitãri la adresa noastrã. Europenii fac
totul sã se extindã înspre Rusia“23.

1.5. Rusia – Republica Moldova – UE

Istoria Republicii Moldova este una tumultoasã, teritoriul de la Est de râul
Prut fiind parte a României în trecut, însã evenimente marcante au împins
aceastã zonã când în sânul României, când în cel al Rusiei. În anul 1812, în urma
Tratatului de Pace ruso-turc de la Bucureºti, Basarabia, partea de est a Moldovei
situatã între râurile Prut ºi Nistru a fost anexatã la Imperiul Rus (primul rapt al
Basarabiei), devenind gubernie ruseascã pânã în anul 191824.

În 1918, Sfatul Þãrii din Basarabia adoptã decizia unirii þinutului cu patria-
mamã, România, stare ce dureazã pânã în 1940, când în urma pactului Ribben-
trop-Molotov ce avusese loc cu un an înainte, este anexatã de cãtre Uniunea
Sovieticã (al doilea rapt al Basarabiei). Astfel, a funcþionat ca unitate teritorialã
în componenþa Uniunii Sovietice pânã la prãbuºirea Cortinei de Fier. La 27 august
1991, Republica Moldova a obþinut statutul de stat independent ºi suveran.25
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Astãzi, în Republica Moldova guvernarea este realizatã de douã partide pro-
europene (Partidul Democrat ºi Partidul Liberal Democrat din Moldova) în
alianþã cu Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova26, sub coordonarea lui
Vladimir Voronin, fost preºedinte al statului în perioada 2001-200927.

Relaþiile din ce în ce mai strânse dintre Uniunea Europeanã ºi Republica
Moldova merg dincolo de cooperare economicã, cuprinzând ºi o cooperare poli-
ticã profundã ºi o integrare economicã treptatã. La data de 27 iunie 2014, în baza
summitului UE, a fost semnat un acord de liber schimb (DCFTA – Deep and
Comprehensive Free TradeArea ) care prevede aprofundarea relaþiilor politice ºi
economice dintre Republica Moldova ºi UE, precum ºi integrarea treptatã a Re-
publicii Moldova în piaþa internã, cea mai mare piaþã unicã din lume28.

Acordul unei zone de liber schimb, care este parte esenþialã a modalitãþii con-
crete de a activa potenþialul relaþiilor UE – Republica Moldova pune accent pe
sprijinirea reformelor, redresare ºi creºtere economicã, guvernare ºi cooperare.
Acordul constituie un program de reforme pentru Republica Moldova, bazat pe
un program cuprinzãtor de armonizare a legislaþiei sale la normele UE. Este, în
acelaºi timp, unul ambiþios ºi reprezintã o modalitate concretã de a exploata di-
namica relaþiilor dintre Uniunea Europeanã ºi Republica Moldova. Totodatã,
acordul constã în cooperarea în domeniul energiei, transporturilor, mediului,
sãnãtãþii publice, protecþiei consumatorilor, educaþiei, formãrii tineretului, pre-
cum ºi cooperãrii culturale. Acordul reitereazã angajamentul pãrþilor de a identi-
fica o soluþie durabilã pentru problema transnistreanã, precum ºi de a facilita în
comun o reabilitare post-conflict29.

Cooperarea între Uniunea Europeanã ºi Republica Moldova se poartã pe mai
multe paliere, Bruxellesul fiind o voce importantã pentru Chiºinãu în dorinþa de
a ieºi de sub umbrela ruseascã. Asistenþa este atât de naturã economicã, cât ºi
politicã ºi de implementare a democraþiei30.

1.6. Relaþiile România – Republica Moldova

Dupã anexarea Crimeii ºi preluarea controlului estului Ucrainei de cãtre se-
paratiºtii pro-ruºi, România este precautã în legãturã cu intenþiile Rusiei. Însã
România încearcã sã aducã Republica Moldova mai aproape de Uniunea Euro-
peanã, în pofida alianþelor bivectoriale pe care partidele de la Chiºinãu le reali-
zeazã (alianþa PD – PLDM – PCRM31). România utilizeazã mijloace de tip soft
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power pentru a ajuta Republica Moldova sã se dezvolte. Alãturi de burse de stu-
diu pentru tinerii basarabeni pe care guvernul le alocã anual, dar ºi de regimul
de vize iniþiat în perioada mandatului preºedintelui Traian Bãsescu, România se
implicã din ce în ce mai activ, Bucureºtiul înfiinþând la Bãlþi un centru de am-
bulanþã SMURD, dotat dupã standarde europene32.

Însã Rusia nu acceptã o poziþie pasivã când vine vorba despre un ajutor euro-
pean oferit Republicii Moldova, ameninþând cã apropierea Chiºinãului de Europa
ar însemna pierderea definitivã a regiunii transnistrene33. Poziþia oficialã a gu-
vernului României faþã de Chiºinãu este neutrã, bãtãlia în momentul de faþã este
mai degrabã una economicã decât politicã34. Întrucât România este membrã
NATO ºi se bucurã, cel puþin la nivel teoretic, de scutul militar al acestei organi-
zaþii, principala armã a Rusiei nu este armata, ci resursele energetice. Pe de altã
parte, Chiºinãul nu se bucurã de protecþia NATO, nefiind membrã a organizaþiei.
Potrivit generalului NATO Philip Breedlove, „forþele ruse ar putea anexa regiunea
transnistreanã foarte uºor. Moscova a negat însã cã ar avea asemenea planuri“35.

România a devenit principalul partener economic al Republicii Moldova
dupã ce Rusia a impus embargouri pe fructe, legume, vin ºi carne din Republica
Moldova. Mai mult, România a luptat ca în luna iunie a anului curent, Chiºinãul
sã semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeanã.

Regimul de vize alocat de cãtre România permite cetãþenilor Republicii Mol-
dova sã cãlãtoreascã în UE fãrã vize. Mai mult, autoritãþile de la Bucureºti au
drept obiectiv scãderea dependenþei statului vecin de gazul rusesc, astfel cã se
doreºte extinderea gazoductului Iaºi-Ungheni pânã la Chiºinãu, iar preþul oferit
este de 263 de dolari pe metrul cub, sub preþul ruºilor. Pe lângã toate acestea,
România a donat microbuze ºi manuale de studiu pentru elevii din ºcoli.36

Însã la Chiºinãu unirea este susþinutã doar de o micã parte din parlamentari,
de regulã membri ai Partidului Liberal, o mare parte a electoratului fiind de stân-
ga ºi opunându-se consolidãrii legãturilor cu Uniunea Europeanã37. Lucrurile nu
stau foarte bine nici în privinþa aderãrii la Uniunea Europeanã. Teoretic, pentru
ca Republica Moldova sã adere la UE, este nevoie de consolidarea statului de
drept ºi a unei economii de piaþã funcþionale, însã la nivel practic existã nume-
roase aspecte geopolitice care împiedicã acest lucru.

2. Perspectiva rusã privind identitatea sa dupã 1991

Din perspectiva Rusiei, dupã cãderea Cortinei de Fier, chestiunile privind po-
litica externã au reprezentat subiecte delicate atât pentru „Noua Rusie“, cât ºi
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pentru republicile ce au ieºit de sub umbrela sa politicã. Nu mai puþin de cinci-
sprezece noi state, printre care ºi Republica Moldova, s-au vãzut nevoite sã gã-
seascã o formulã adecvatã de idei privind dezvoltarea politicã ºi economicã, for-
marea ºi consolidarea aparatului de stat, sã defineascã ceea ce sunt ºi sã ajungã
la un acord intern cu privire la interesele lor externe. În gândirea constructivistã,
statul se formeazã din interior, prin crearea unei identitãþi care sã confere con-
ºtiinþa de naþiune. Pe de o parte, constructivismul are o laturã materialistã contu-
ratã de putere ºi interese bazate pe capacitatea actorilor politici de a se plasa în
sistemul geoeconomic ºi politic global. Pe de altã parte, atunci când vorbim de
constructivism trebuie sã luãm în calcul voinþa naþionalã ºi capacitatea poporului
de a conºtientiza necesitatea ºi rolul sãu în crearea unui stat identitar. De ase-
menea, pentru a vorbi de un mediu prielnic construirii unui stat de sine stãtãtor,
trebuie sã avem o populaþie omogenã, cu o conºtiinþã comunã legatã de dezvol-
tarea þãrii.

Însã cele mai multe dintre aceste republici nu au avut nicio privire de ansam-
blu despre consolidarea unei structuri interne eficace, sau despre cum ar trebui
sã arate politica lor externã ºi pe ce anume ar trebui sã se centreze (se confruntau
cu lipsa experienþei statale). Mai mult, din cauza sovietizãrii forþate, noilor state
le lipsea o structurã identitarã solidã.

Ducând ideea identitãþii la noþiunea de structurã, o problemã care apare este
cauzalitatea dintre identitãþile colective ºi cea naþionalã, felul în care acestea sunt
sau nu echivalente ºi, mai mult, legãtura dintre identitatea naþionalã ºi suverani-
tate. „Este abordatã problema construcþiei sociale a suveranitãþii, arãtându-se cã
semnificaþia statalitãþii derivã din semnificaþiile intersubiective, rezultã din recu-
noaºterea suveranitãþii de cãtre alte state, nefiind o caracteristicã sau o posesiune.
Prin conþinuturile intersubiective împãrtãºite la nivel internaþional se definesc
regulile statalitãþii, existenþa ºi formarea anumitor state depinzând de recunoaº-
terea acestora de cãtre celelalte.“38 Acest punct de vedere duce discuþia despre
suveranitate într-o zonã nouã, într-o zonã în care relaþiile de putere sunt ºi ele
relaþii bazate pe identitãþi, iar aceastã perspectivã este una care permite înþele-
gerea evoluþiilor de pe scena internaþionalã într-o modalitate mult mai flexibilã,
dar ºi complexã.

Mai intrigant de atât este faptul cã identitãþile pot fi controlate de conducã-
torii statelor, sau, cel puþin, distorsionate prin „imagini ºi metafore, pentru ca
identitãþile alternative [...] sã-ºi facã loc. Liderii au control asupra discursului
public prin intermediul instituþiilor statale ºi pot marginaliza construcþii alterna-
tive ale identitãþilor.“39 Aceastã posibilitate de care beneficiazã conducãtorii ac-
centueazã ºi mai mult complexitatea respectivei perspective, punând un accent
destul de ridicat pe rolul subiectiv al actorilor decizionali. De asemenea, „pentru
cã liderii sunt directori de scenã, nu simpli actori, analiºtii nu trebuie sã fie sur-
prinºi cã reuºesc adesea sã impunã reprezentãri.“40 Aceste reprezentãri sunt me-
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nite sã convingã ºi sã influenþeze în special publicul þintã, poporul, întrucât, la
nivel de state, relaþiile se construiesc pe baze mult mai complexe decât cele ofe-
rite de nivelul declarativ. Însã, pentru oameni, identitãþile promovate de cãtre
elite sunt cele pe care ajung sã le integreze ºi accepte41, întrucât „publicul este
atras în identitãþi specifice prin reiterarea caracteristicilor sinelui ºi ale alteritãþii.
În aceastã problemã poate fi observatã cu uºurinþã opoziþia dintre realism ºi con-
structivism, întrucât, pentru raþionaliºti, subiecþii sunt ghidaþi de logica conse-
cinþelor, acþionând raþional în sensul producerii unui rezultat care le va maximiza
interesele, în timp ce constructiviºtii se axeazã pe norme ºi înþelegeri comune;
[...] structurile nu sunt doar constrângãtoare, dar, totodatã, formeazã identitatea
actorilor.“42

Olga Shishkina, specialist în cadrul Departamentului de Relaþii Internaþionale
ºi Politicã Externã a Rusiei, susþine cã „deºi condiþiile sociale ºi economice erau
similare în toate aceste republici (lucru ce în mod normal ar fi condus la provo-
cãri comune cu care sã se confrunte acestea ca un ansamblu general), istoria a
determinat ca politicile lor externe sã fie total diferite unele faþã de altele“43.
Pentru Rusia, în schimb, totul a reprezentat o continuitate ºi o succesiune.

Chestiunile privind identitatea unui stat se vãd diferit de pe o parte a barica-
dei faþã de cealaltã parte. Din punctul de vedere al Institutului de Relaþii Interna-
þionale de la Moscova, identificarea unei noi identitãþi statale ca urmare a tranzi-
þiei de la comunism la democraþie ºi capitalism (de la URSS la Federaþia Rusã)
a fost un proces extrem de dureros44. Însã provocãrile privind aceastã tranziþie
au fost incomparabil mai mici decât pentru celelalte paisprezece republici.
Explicaþia este una simplã: în ceea ce priveºte dreptul internaþional, Rusia a fost
singurul succesor de facto al Uniunii Sovietice, pãstrându-ºi statutul de putere
nuclearã ºi pe cel de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

În urma noilor premize create privind statutul sãu, în gândirea politicii ex-
terne ruse, „romantismul“ de la începutul anilor 1990 a fost curând înlocuit cu
ceea ce s-a numit o abordare mai „pragmaticã“ a relaþiilor internaþionale. Însã
provocãrile tranziþiei s-au dovedit a fi ºi pentru Rusia extraordinar de aspre.
Dupã câþiva ani de la cãderea URSS-ului, entuziasmul privind ideile politice,
economice ºi democratice liberale s-a izbit de experienþa grea a terapiei de ºoc
privind reformele economice necesare ce trebuiau adoptate, impuse fiind de noul
context intern ºi extern, de guvernanþa haoticã ºi de corupþia ce sãrãcea þara. Mai
mult, în atare situaþie, riscul dizolvãrii statului bãtea la uºã.

Pânã în anul 2007, Rusia a reuºit sã îmbine propria sa percepþie a valorilor ºi
principiilor democraþiei cu tradiþia politicii externe ruse45. Combinaþia unor ele-
mente precum greutatea sa economicã, în special în domeniul energiei, moºte-
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nirea sovieticã în modul de gândire, precum ºi cererea internaþionalã de soluþii
alternative la criza mondialã au transformat Rusia în unul din cei mai importanþi
actori internaþionali.

Problemele au împânzit statele din fostul bloc sovietic încã de la dizolvarea
sa. Republicile din Caucazul de Sud s-au confruntat încontinuu cu dispute terito-
riale (Nagorno – Karabakh) ºi inter-etnice. Cele din Asia Centralã cu problemele
specifice de sãrãcie ºi de mediu, precum ºi cu riscul radicalizãrii islamice. Ceea
ce reprezintã, în schimb, maxim interes pentru România este partea europeanã a
fostului lagãr sovietic, în special Republica Moldova.

Statele baltice au adoptat o politicã de tip go West. Cele trei state baltice s-au
separat de Uniunea Sovieticã cu scopul reluãrii suveranitãþii naþionale pierdute
în 1939. Identitãþile etnico-naþionale letone, lituaniene ºi estone, bine conser-
vate, au fost transformate în identitãþi de stat, în ciuda existenþei unei pãrþi con-
siderabile a minoritãþilor vorbitoare de limbã rusã (astãzi variind de la 37% în
Letonia ºi 30% în Estonia, la 8% în Lituania46).

Fiind ºi cele mai vestice republici post-sovietice, statele baltice au ales sã
realizeze reforme economice ºi politice occidentale. Mai mult, au optat pentru
Uniunea Europeanã ºi NATO, cele douã structuri fiind considerate cel mai bun
mod de a atinge obiectivele de politicã externã, asigurând totodatã o creºtere
economicã durabilã ºi garanþii de securitate în special împotriva Rusiei.

Provocãrile principale la adresa statelor vestice membre ale Comunitãþii Sta-
telor Independente (CSI) au constat în reconcilierea identitãþilor de stat (aveau
nevoie de o auto-definire, în raport cu restul Europei) ºi combaterea deficitului
energetic. Însã chestiunea identitãþii statale a fost mult mai dificilã pentru
Republica Moldova, Belarus ºi Ucraina. Aceste trei republici au avut tendinþa de
a defini nu ceea ce au fost, ci ceea ce nu au fost. Temerile legate de pierderea
independenþei politice, economice ºi chiar culturale au influenþat considerabil
politica externã a acestor state. Lipsa experienþei statalitãþii dupã prãbuºirea
Uniunii Sovietice a condus inevitabil la incapacitatea de a ajunge la un acord
naþional privind interesele interne ºi externe. Dependenþa industrialã ridicatã de
resursele energetice ale Rusiei a creat dezbateri aprige la nivel de conducere în
interiorul republicilor, iar politicile adoptate de cãtre acestea au fost elaborate în
aºa mãsurã încât sã nu contravinã intereselor Rusiei.

Însã, deºi contextul regional era acelaºi pentru toate trei statele (Republica
Moldova, Ucraina, Belarus), republicile au apucat drumuri diferite în istorie.
Politicile externe ale lor variazã astãzi, de la un Chiºinãu captiv între doctrina
Putin ºi calea europeanã (prin noile alianþe politice dintre PCRM cu PDLM ºi
PD), la o Ucrainã multi-vectorialã divizatã de un rãzboi civil ºi un Belarus adept
al Uniunii Economice Eurasiatice. Punctele vulnerabile ale Republicii Moldova
sunt separatismul transnistrean, la care se adaugã ºi situaþia economicã drasticã,
generatoare de corupþie. În atare condiþii, terenul este optim la Chiºinãu pentru
a crea o conducere politicã bivalentã ce penduleazã între UE ºi Moscova.
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Globalizarea este ca o invitaþie de participare pentru Republica Moldova la
scena economicã internaþionalã, este „o ºansã de a se dezvolta (teoria construc-
tivistã) prin eliminarea barierelor din calea circulaþiei bunurilor, serviciilor, capi-
talului ºi a oamenilor în general“47. Astfel, sunt permise investiþii strãine în þarã.
J. Stiglitz spune cã „globalizarea se referã la integrarea þãrilor ºi populaþiilor
acestora în procesul de participare la lumea internaþionalã prin reducerea costu-
rilor de transport ºi comunicare, precum ºi prin eliminarea barierelor din calea
circulaþiei bunurilor, serviciilor, capitalului ºi a oamenilor în general“48.

3. „Efectul de bumerang“ al Transnistriei

Nimeni nu a fost mai încurajat de anexarea de cãtre Rusia a Crimeii ºi de ac-
þiunile militare din Donbas (regiune ucraineanã de est care cuprinde provinciile
Doneþk ºi Luhansk) decât liderii din Transnistria. Aceastã regiune separatistã
unde predominã cei de origine slavã din nord-estul Republicii Moldova a per-
ceput acþiunile Moscovei ca deschizând calea spre instituirea unei punþi de legã-
turã între teritoriul sãu ºi „continentul“ rus49. Însã, acum cã „invazia“ Rusiei în
Ucraina a stagnat, iar poziþiile Ucrainei ºi Republicii Moldova s-au întãrit, con-
ducerea de la Tiraspol este din ce în ce mai descurajatã cu privire la viitor.

„Oamenii îmbrãþiºeazã anumite reprezentãri atunci când se recunosc în aces-
tea. Elitele încearcã sã le vorbeascã folosind un limbaj care rezoneazã cu au-
dienþa.“50 Aceastã relaþionare are însã ºi pãrþi negative, în momentele în care
identitãþile concurente nu pot fi conciliate, o astfel de situaþie putând duce la o
crizã de legitimare a unui regim politic.51 Posibilele conflicte care pot lua naºtere
într-o societate sunt, cu atât mai mult atunci când se transformã în conflicte vio-
lente intra-statale, adevãrate provocãri ale securitãþii, ale apelului la identitate,
ale cuantificãrii valorii suveranitãþii în raport cu drepturile cetãþeneºti etc. În
aceste situaþii, „din perspectivã constructivistã, legitimarea unor acþiuni prin ape-
lul la valorile morale, la identitatea umanã, va avea implicaþii sistemice majore,
cu atât mai mult cu cât cauzele insecuritãþii umane vor fi puse în evidenþã.“52

Unul dintre liderii politici, Dmitri Soin, deputat în Sovietul Suprem al auto-
proclamatei republici (dar nerecunoscute) a precizat cã dacã Moscova nu va veni
în salvarea Transnistriei, enclava pro-rusã, care pe parcursul a 24 de ani a de-
monstrat loialitate faþã de Moscova, va intra într-o crizã iremediabilã53. Aceastã
crizã, în accepþiunea lui Soin, a fost produsã prin eforturile coordonate ale Ucrai-
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nei ºi Republicii Moldova de a bloca „republica“ transnistreanã. Soin susþine cã
în spatele acþiunilor Kievului ºi Chiºinãului se aflã Uniunea Europeanã ºi Statele
Unite ale Americii, care „sunt interesate obiectiv în lichidarea enclavei pro-ruse
pentru ca Moscova sã nu o foloseascã pentru a face presiuni asupra porþiunii de
sud-vest a Ucrainei. Astfel, Republica Moldova va avea deschisã calea cãtre ade-
rarea la UE“54.

Din aceste declaraþii putem deduce cã liderii transnistreni privesc viitorul
Republicii Moldova cu amãrãciune, argumentând cã problema Transnistriei ºi
viitorul sãu nu este pur ºi simplu cu privire la ce se va întâmpla în aceastã
„republicã“, dar, de asemenea, este vorba despre viitorul statut al contingentului
„Grupul ºi Forþele Pãstrãtorii Pãcii“ din Federaþia Rusã ce este amplasat aici.
Poziþia Occidentului este una unanimã cu privire la faptul cã Rusia trebuie sã se
retragã de pe malurile Nistrului.

Situaþia din Transnistria s-a deteriorat brusc în ultimele luni de când Ucraina
a emis o interdicþie de cãlãtorie pentru cetãþenii ruºi de sex masculin cu vârste
cuprinse între 16 ºi 65 de ani, ca nu cumva sã se alãture luptãtorilor pro-ruºi din
zonele de conflict55. În acelaºi timp, Guvernul Republicii Moldova a emis anu-
mite restricþii locuitorilor din Transnistria care au dorit sã cãlãtoreascã în Rusia.
Înverºunarea liderilor de la Tiraspol împotriva acestor decizii este remarcatã prin
declaraþii potrivit cãrora anumiþi cetãþeni ruºi ar fi fost deportaþi din Transnistria
în Rusia împotriva voinþei lor56.

Asemenea politici adoptate de cãtre Chiºinãu ar putea avea ca efect în timp
„decapitarea“ conducerii nerecunoscutei „republici“. Liderii de la Tiraspol acuzã
Chiºinãul de încãlcarea drepturilor omului prin „privarea dreptului anumitor
cetãþeni de a trãi în casele lor“57. Astfel, prin politicile sale vehemente pe care
le-a manifestat împotriva Chiºinãului, regiunea separatistã pierde teren în bãtãlia
pentru independenþã.

Economia Transnistriei, dacã poate fi vorba despre una ca atare având în
vedere cã teritoriul în cauzã aparþine încã Republicii Moldova, se confruntã cu
grave probleme sociale ºi economice, capacitatea aparatului sãu administrativ
fiind redusã. Pe de-o parte, regiunea separatistã se confruntã cu o blocadã econo-
micã, iar pe de altã parte, acordul care permite Transnistriei sã desfãºoare comerþ
cu UE independent de Republica Moldova expirã în 201558, iar aceasta este o
realitate pe care Chiºinãul o poate utiliza pentru a consolida pârghiile de control
asupra Tiraspolului. Cel puþin pentru moment, Transnistria nu are nicio ºansã sau
capacitate de a se alãtura Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Moscova,
fapt ce se datoreazã ºi orientãrii din ce în ce mai active a capitalei statului vecin,
Ucraina, cãtre Occident.
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Mai mult decât atât, populaþia în zonã este în scãdere. În ultimii 24 ani, aceasta
a scãzut de la 750 000 de locuitori la o cifrã oficialã de 500 000, iar neoficial,
cifra este de 300 000 de locuitori59. Ca rezultat al tuturor acestor factori, pentru
prima datã în cei 24 ani de independenþã, Republica Transnistria se aflã la un pas
de „moarte“ ca ºi enclavã60.

Guvernul de la Tiraspol a agravat aceste probleme prin unele decizii greºite,
dar nu poate demara mãsuri mai ofensive pentru o separare completã sau sã de-
pãºeascã presiunile din Republica Moldova, Ucraina, UE ºi Statele Unite, cu ex-
cepþia cazului în care primeºte ajutor din Federaþia Rusã. Astfel, patru „adversari“
ai sãi geopolitici acþioneazã, iar Rusia nu, conform conducerii de la Tiraspol61.

În aceastã situaþie, Tiraspolul susþine cã Moscova trebuie sã facã faþã mai
multor realitãþi neplãcute. În primul rând, Tiraspolul se teme cã dacã Transnistria
dispare ºi Republica Moldova se reabsoarbe, vor exista un sfert de milion de ce-
tãþeni ruºi ºi aproximativ acelaºi numãr de compatrioþi ruºi care vor deveni cetã-
þeni „de rangul doi“ din Republica Moldova ºi care vor cãuta probabil refugiu în
Federaþia Rusã62. În al doilea rând, Rusia va pierde controlul asupra mai multor
proprietãþi ruseºti deþinute în Transnistria, proprietãþi care sunt apãrate de legile
de la Tiraspol, dar nu vor fi protejate de cei din Republica Moldova. Iar în al
treilea rând, Moscova percepe pierderea Transnistriei ca fiind o înfrângere geo-
politicã care se va extinde mult dincolo de Transnistria ºi va rãni statutul Rusiei
de „mare putere“.

Având influenþã extinsã la nivel european prin utilizarea resurselor energe-
tice, Rusia se foloseºte de pretextul asigurãrii securitãþii militare ºi economice a
compatrioþilor sãi de peste graniþã, indiferent de locul unde aceºtia se regãsesc,
inclusiv în Transnistria. Întrebarea fundamentalã în cazul Transnistriei este dacã
Moscova va utiliza scenariul separatismului, la fel ca în Ucraina ºi va interveni
activ, sau lucrurile vor rãmâne sub forma unui „conflict îngheþat“.

Concluzii

Cel mai puternic actor al globalizãrii sunt SUA, astfel cã Europa a gãsit prin
Uniunea Europeanã modalitatea idealã de concurenþã cu aceastã superputere.
Concurenþa dintre cele douã este în realitate inegalã, din cauza naturii diferite a
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entitãþilor implicate (formaþiune de state vs. o naþiune superputere), însã prin
efectele globalizãrii Uniunea Europeanã încearcã sã transforme statele naþionale
într-un singur stat european care sã îi asigure apelativul de superputere.

Uniunea Europeanã a atins o formã de „regionalizare în cadrul economiei
globale“, ceea ce poate duce la coeziune, unitate ºi solidaritate, pânã în prezent
aceste idei arãtându-ºi utilitatea doar în crearea unei identitãþi economice. Cu
toate cã Uniunea Europeanã nu a reuºit încã sã ofere reþeta unei dezvoltãri suste-
nabile ºi a unei transparenþe economice ºi politice totale pentru fiecare þarã
membrã, ea este în prezent cel mai mare actor în comerþul global care a reuºit
atât crearea unei pieþe economice unice interne, cât ºi dezvoltarea unui sistem
care sã permitã libera circulaþie a indivizilor în cadrul acesteia63.

Globalizarea a fãcut posibilã extinderea relaþiilor economice ale þãrilor foste
comuniste prin trecerea de la o economie închisã, la una bazatã pe principii capi-
taliste menitã sã integreze þãrile în tranziþie în sistemul mondial modern. Aºadar,
globalizarea a fost principalul motor de transformare a economiilor naþionaliste
în economii de piaþã capabile sã promoveze interesele naþionale prin creºterea
comerþului internaþional. Tranziþia þãrilor foste comuniste s-a fãcut prin interme-
diul unor reglementãri macro-economice care sã permitã buna funcþionare a sis-
temului capitalist la nivel global.

Însã succesul ce ar fi încununat aceastã tranziþie cãtre capitalism ºi imple-
mentarea sistemului democratic este direct afectat de schimbarea paradigmei de
securitate, caracterizatã prin acþiunile ofensive ale Federaþiei Ruse în estul Euro-
pei. Reacþia Occidentului ºi a statelor ce fac parte din comunitatea euro-atlan-
ticã, inclusiv România, va trebui sã fie una fermã ºi de susþinere a normelor drep-
tului internaþional. Dupã cum s-a vãzut, factorii externi unui stat (în cazul nostru,
Rusia) acþioneazã utilizând slãbiciunile interne ale statului în cauzã (structuri
instituþionale slabe, corupþie ridicatã, identitate diluatã). Rãmâne însã de ob-
servat cum se vor derula evenimentele pe termen lung ºi cum va fi implicatã
România în acest dinamism geopolitic al spaþiului est-european.
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