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Revoluþia portocalie — serie de pro-
teste politice non-violente de mare amploa-
re care s-au declanºat în capitala Ucrainei
— Kiev — dupã publicarea rezultatelor
din turul doi al alegerilor prezidenþiale des-
fãºurate la 21 noiembrie 2004. Revoluþia
Portocalie a fost organizatã de simpatizan-
þii candidatului la preºedinþie Viktor Iuº-
cenko care au susþinut cã alegerile prezi-
denþiale au fost marcate de corupþie. Prin-
cipalul motiv pentru care demonstranþii au
participat într-un mod paºnic, timp de 17
zile, la protestele ce au devenit cunoscute
sub numele de Revoluþia Portocalie a fost
reprezentat de fraudarea alegerilor prezi-
denþiale.
Valul de demonstraþii, blocade ºi greve

generale este cunoscut ºi sub numele de
Revoluþia Castanilor datoritã arborilor de
castan din Kiev. În timpul demonstraþiilor
stradale, panglica portocalie, simbol al
protestelor non-violente sau steagul porto-
caliu (culoarea de campanie a coaliþiei lui
Iuºcenko) care conþinea sloganul „Tak!
Iuºcenko!“ au reprezentat emblemele soli-
daritãþii cu miºcarea lui Viktor Iuºcenko în
Ucraina. La nivel naþional, Revoluþia Por-
tocalie a fost evidenþiatã printr-o serie de
acte de nesupunere civilã, blocade ºi greve
generale organizate de miºcarea de opo-
ziþie, însã Kievul a fost punctul central al
campaniei miºcãrii de rezistenþã civile.
Protestele au început pe 22 noiembrie

2004, ziua urmãtoare celui de-al doilea tur
de scrutin dintre prim-ministrul Viktor Ia-
nukovici ºi candidatul opoziþiei Viktor
Iuºcenko, când rezultatele oficiale au fost
foarte diferite de cele ale sondajelor de la
ieºirea de la urne. Sondajele fãcute la ieºirea
de la urne în timpul scrutinului electoral

din 21 noiembrie îl arãtau pe Iuºcenko drept
câºtigãtor cu 52% din voturi, contracan-
didatul sãu, Victor Ianukovici, având 43%
din totalul voturilor valabil exprimate. ªi
totuºi, atunci când rezultatele oficiale au
fost anunþate, Ianukovici a fost anunþat
câºtigãtor cu un avans de 2,5% faþã de
contracandidatul sãu. Comitetul Votanþilor
Ucrainei, grup neguvernamental imparþial
care a desfãºurat 10 000 de observatori pen-
tru monitorizarea scrutinului a declarat du-
pã anunþarea rezultatelor cã alegerile pre-
zidenþiale au reprezentat „cea mai mare
fraudã electoralã din istoria Ucrainei“.
Dupã anunþarea de cãtre autoritãþi, la

24 noiembrie, a „rezultatelor finale“ ale ale-
gerilor prezidenþiale ºi confirmarea ofi-
cialã a lui Ianukovici în funcþie, susþinã-
torii portocalii ai lui Iuºcenko au blocat
clãdirile guvernamentale, iar Iuºcenko le-a
cerut începerea unei „Revoluþii Portocalii“
— greve generale ºi blocade pentru a forþa
puterea sã accepte înfrângerea. În timpul
demonstraþiilor Revoluþiei Portocalii, au-
toritãþile militare ºi de securitate ucrainene
nu au intervenit pentru dispersarea protes-
tatarilor.
La 25 noiembrie 2004, dupã anunþul

oficial al „victoriei“ lui Ianukovici, Curtea
Supremã a Ucrainei a blocat validarea a-
cestuia ºi a început deliberarea problemei
fraudãrii alegerilor. Pe 27 noiembrie, Par-
lamentul s-a întrunit ºi a votat invalidarea
alegerilor. ªase zile mai târziu, Curtea Su-
premã a Ucrainei a anulat rezultatele scru-
tinului prezidenþial ºi a cerut organizarea
de noi alegeri. Pe 26 decembrie 2013, ucrai-
nenii au mers la urne pentru a treia oarã
pentru alegeri prezidenþiale, în cadrul unui
scrutin ce a atras cel mai mare contingent
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de observatori internaþionali din istorie: mai
mult de 12 000 de persoane din Europa,
America de Nord, Rusia ºi Asia au luat
parte la acest eveniment politic.

În urma alegerilor, Iuºcenko a obþinut
52% din voturi ºi Ianukovici 44%. În dimi-
neaþa zilei urmãtoare, Iuºcenko a ieºit în
faþa ucrainenilor pentru prima sa declaraþie
în calitate de preºedinte al Ucrainei: „Sun-

tem liberi. Vechea erã s-a sfârºit. Acum sun-
tem o nouã þarã“. Potrivit multor analiºti
politici, Revoluþia Portocalie, prin triumful
electoral al liderului opoziþiei, Victor Iuº-
cenko, ºi prin victoria poporului ucrainean
asupra puterii nelegitime ucrainene, a repre-
zentat un nou punct de referinþã în istoria
postcomunistã a Europei de Est, o mutaþie
seismicã spre Vest în geopolitica regiunii.

Euromaidan — miting de protest de
mare amploare al cetãþenilor ucrainieni
proeuropeni început în noaptea de 21 no-
iembrie 2013 ca rãspuns la decizia guver-
nului ucrainean de a suspenda procesul de
pregãtire pentru semnarea Acordului de
Asociere cu Uniunea Europeanã (UE). Eu-
roMaidanul este cel mai mare miting de
dupã Revoluþia Portocalie (2004) cu pro-
teste publice extrem de numeroase care au
avut drept scop integrarea europeanã a U-
crainei. Valul de demonstraþii ºi tulburãri
civile organizate de cãtre ucrainienii pro-
occidentali ºi de cãtre opoziþie a început ca
o adunare de câteva mii de studenþi care so-
licita guvernului sã semneze la Summitul
de la Vilnius, de la sfârºitul lunii noiem-
brie 2013, Acordul de Asociere cu UE.
Decizia luatã de guvernul preºedintelui
Viktor Ianukovici de a anula semnarea
Acordului de Asociere cu UE a fost pusã
pe seama dificultãþilor financiare severe
ale Ucrainei care puteau fi rezolvate numai
prin continuarea negocierilor cu Rusia.
EuroMaidanul mai este cunoscut ºi ca

Revoluþia Albastrã ºi Galbenã dupã culorile

drapelului Ucrainei fluturat de manifes-
tanþi în timpul protestelor. În cadrul miº-
cãrii EuroMaidan, s-au organizat mitin-
guri, demonstraþii ºi greve studenþeºti în
întreaga Ucrainã. Astfel, pe lângã demon-
straþiile de proporþii din Piaþa Independen-
þei din Kiev, supranumitã EuroMaidan,
mitinguri au avut loc în toate marile oraºe
ucrainene precum ºi în diaspora ucraineanã
din întreaga lume. În timpul manifestã-
rilor, lozincile scandate de cãtre demon-
stranþi au fost: „Afarã cu hoþii!“, „Ruºine!“,
„Criminalii în spatele gratiilor!“ sau „Re-
voluþia! Revoluþie!“.
Potrivit Institutului Internaþional de

Sociologie din Kiev, 37,8% din populaþia
Ucrainei doreºte aderarea la Uniunea Eu-
ropeanã în timp ce un procent de 38% din-
tre cetãþeni doresc o Uniune Vamalã cu
Rusia. Procentul ridicat de ucrainieni care
doresc apropierea de Rusia este explicabil
datoritã, pe de o parte legãturilor istorice
dintre aceste douã state ºi de cealaltã parte
datoritã faptului cã Rusia este un partener
economic important pentru Ucraina. Totoda-



tã, existenþa populaþiei rusofone din estul
ºi sudul Ucrainei deþine un aport conside-
rabil în aceste date statistice.
Miºcarea Euromaidan a luat proporþii

dupã represiunea de la Kiev, din noaptea
de 30 noiembrie 2013, moment în care for-
þele de securitate au încercat dispersarea
celor câteva sute de protestatari de pe Eu-
roMaidan. Evenimentele violente din 30
noiembrie au reprezentat punctul cheie al
EuroMaidanului, momentul în care protes-
tele proeuropene au devenit ºi proteste
pentru demiterea lui Viktor Ianukovici ºi
cãderea guvernului. Totodatã, din acel mo-
ment EuroMaidanul a devenit vizibil inter-
naþional. Uniunea Europeanã a condamnat
ferm folosirea excesivã a forþei de cãtre for-
þele de ordine din Kiev pentru dispersarea
manifestanþilor proeuropeni ºi a fãcut apel
la respectarea libertãþii de expresie. Totoda-
tã, Secretarul general al NATO,Anders Fogh
Rasmussen, a cerut guvernanþilor din U-
craina sã respecte angajamentele interna-
þionale, drepturile la liberã exprimare ºi sã
nu foloseascã violenþa împotriva protesta-
tarilor.
Demonstraþiile care au urmat acestor

confruntãri violente au fost de mare am-
ploare, cu sute de mii de ucraineni ieºiti în
stradã pentru a cere demisia celor respon-
sabili cu aprobarea folosirii forþei asupra
manifestanþilor. Protestatarii au preluat se-
diul central al Consiliului Local de la Kiev
ºi au încercat sã ocupe Palatul Preziden-
þial. Dupã trei luni de proteste, pe 18 fe-
bruarie 2014, s-au reluat, la Kiev, confrun-
tãrile violente dintre protestatarii antigu-
vernamentali ºi forþele de ordine. Violen-
þele au reizbucnit dupã ce militanþii au în-
cercat sã pãtrundã în clãdirea Parlamen-
tului de la Kiev pentru a susþine o reformã
constituþionalã vizând reducerea puterilor
preºedintelui Ianukovici. Autoritãþile ucrai-
neene au evacuat de urgenþã sediile Gu-
vernului ºi Parlamentului ucrainean iar în
urma acestor violenþe, Canada ºi Marea
Britanie au decis închiderea ambasadelor
de la Kiev din motive de securitate. Dupã

violenþele grave din Piaþa Independenþei
din Kiev, soldate cu zeci de morþi ºi sute de
rãniþi în douã zile, 20 februarie 2014 a fost
decretatã zi de doliu naþional în Ucraina.
În urma evenimentelor violente, Pre-

ºedintele SUA, Barack Obama, a declarat
cã Administraþia de la Kiev a purtat „prin-
cipala responsabilitate“ pentru violenþele
din Ucraina, cerându-i acesteia „sã dea do-
vadã de reþinere, sã nu recurgã la forþã“.
De cealaltã parte, diplomaþia rusã a denun-
þat o „tentativã de loviturã de stat“ în U-
craina ºi a declarat cã le „cere liderilor
opoziþiei“ din aceastã þarã încetarea vio-
lenþelor. Victor Ianukovici a acuzat opo-
ziþia cã a „depãºit limitele“ iar vinovaþii
vor fi judecaþi.
În scopul depãºirii crizei din Ucraina,

au început negocieri între oficialii europeni
trimiºi de UE, anume miniºtrii de Externe
din Franþa, Germania ºi Polonia (Laurent
Fabius, Frank-Walter Steinmeier ºi Rados-
law Sikorski), Administraþia Ianukovici,
liderii opoziþiei ºi un trimis al Rusiei, pen-
tru încheierea unei înþelegeri politice. Du-
pã intense negocieri, liderii opoziþiei u-
crainene (Vitali Klitschko, Arseni Iatse-
niuk ºi Oleg Tiagnibok) au semnat acordul
negociat de UE cu preºedintele Ianukovici
pentru a pune capãt confruntãrilor violente
ucrainene. Acordul prevedea revenirea la
Constituþia din 2004 ºi organizarea de ale-
geri prezidenþiale anticipate. Constituþia
din 2004 a fost cea în baza cãreia a fost
ales Ianukovici în anul 2010, dar care a
fost schimbatã dupã câteva luni. Constitu-
þia din 2004 limita foarte mult preroga-
tivele preºedintelui, care avea dreptul de a
numi numai doi miniºtri, pe cel de externe
si pe cel al apãrãrii. Restul erau aleºi de
Parlament.
Acordul mai prevedea restabilirea

Constituþiei din 2004 în termen de 48 de
ore ºi formarea unei coaliþii ºi guvern de
uniune naþionalã în termen de 10 zile. De
asemenea, Acordul stipula cã procesul de
reformã constituþionalã, echilibrarea puterii
între preºedinte, guvern ºi parlament urma
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a fi finalizat în luna septembrie 2014, iar
alegerile prezidenþiale urmau a se desfã-
ºura imediat dupã adoptarea Constituþiei
dar nu mai târziu de luna decembrie 2014.
Referitor la EuroMaidan, Acordul anunþa
efectuarea unei anchete, realizatã de auto-
ritãþi, opoziþie ºi Consiliul Europei, privind
actele de violenþã ce au avut loc în Ucraina.
Pe 22 februarie 2014, Parlamentul a

votat demiterea preºedintelui Viktor Ianu-
kovici, însã acesta nu a acceptat decizia. A
doua zi, 23 februarie 2014, Ianukovici a
pãrãsit capitala Ucrainei. De asemenea,
Parlamentul ucrainean a votat în favoarea
eliberãrii din închisoare a fostului prim-mi-
nistru ucrainean, Iulia Timoºenko. Oleksandr
Turcinov a devenit preºedinte interimar
al Ucrainei pânã la alegerile anticipate
din 25 mai 2014, alegeri care l-au desemnat
pe Petro Poroºenko drept noul preºedinte
al Ucrainei.
La distanþã de câteva zile dupã rãstur-

narea regimului Ianukovici, s-a declanºat
Criza din Crimeea. La 27 februarie 2014,
soldaþi ruºi au ocupat Peninsula Crimeea
din Ucraina ºi au preluat controlul asupra
celei mai mari pãrþi a peninsulei, inclusiv
sedii de autoritãþi, clãdiri civile, aeropor-
turi ºi baze militare. Pe fundalul crizei
existente, Consiliul Suprem al Republicii
Autonome Crimeea a votat, la 6 martie
2014, alipirea la Rusia ºi ieºirea, în mod
oficial, din componenþa Ucrainei. Zece zi-
le mai târziu, alegãtorii din Crimeea au vo-

tat, la referendum, în proporþie de 96,6%
alipirea Crimeii la Rusia. La 18 martie
2014, a fost semnat de preºedintele Vladi-
mir Putin ºi noii lideri ai peninsulei Cri-
meea (preºedintele legislativului din Cri-
meea, premierul Crimeii ºi primarul ora-
ºului Sevastopol), Acordul de Anexare a
Republicii Crimeea, la acel timp parte a U-
crainei, la Federaþia Rusã. Anexarea Cri-
meii de cãtre Federaþia Rusã a fost consi-
deratã de cãtre NATO, UE, ONU, OSCE ºi
G7 drept una ilegitimã, care a început ca
urmare a intervenþiei Rusiei în Republica
Crimeea ºi în oraºul Sevastopol. În acest
sens, Adunarea Generalã a Naþiunilor Uni-
te a adoptat Rezoluþia 68/262, prin care
s-a confirmat „integritatea teritoriala a U-
crainei în cadrul graniþelor sale recunos-
cute pe plan internaþional“.
Pentru numeroºi observatori, Kremlinul

a fost cel care „a tras sforile“ în Ucraina,
pe care o vrea în sfera sa de influenþã. Ma-
joritatea analiºtilor politici au vãzut de-
cizia preºedintelui Ianukovici de a nu sem-
naAcordul de Asociere cu UE ca o situaþie
forþatã de cãtre Rusia. În cadrul unui inter-
viu, Henry Kissinger a spus cã evenimen-
tele din Ucraina sunt importante pentru
Rusia pentru cã statul rus contemporan a
început practic de la Kiev. Fostul Secretar
de Stat american a declarat cã „Vladimir
Putin vede în evenimentele din Ucraina o
repetiþie generalã pentru ceea ce am vrea
noi sã facem la Moscova“.
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Conceptul R. T. se referã la o serie de
revoluþii ºi proteste coordonate prin inter-
mediul reþelei de socializare Twitter ºi a
fost utilizat pentru prima datã de analistul
Evgeny Morozov (2009) în articolul „Mol-
dova’s Twitter Revolution“ din revista
Foreign Policy, cu referinþã la rolul noilor
tehnologii informaþionale în mobilizarea ºi
coordonarea manifestaþiilor: uzul cana-
lelor de informare ºi comunicare pe inter-
net a descentralizat ºi extins desfãºurarea
evenimentelor dinspre centrul geografic al
oraºului cãtre o arie de acþiune virtualã
transfrontalierã ºi globalã. R. T. cuprinde
urmãtoarele evenimente: Protestele de la
Chiºinãu (7-9 aprilie 2009), Protestele de
dupã alegerile din Iran din 2009, Revoluþia
tunisianã (2010-2011), Revoluþia egipteanã
din 2011, Protestele proeuropene din U-
craina.

Protestele de la Chiºinãu, supranumite
ºi Revolta anticomunistã de la Chiºinãu,
reprezintã o serie de manifestaþii de con-
testare a alegerilor parlamentare din Repu-
blica Moldova, care au avut loc în perioada
6-8 aprilie 2009, ºi prima R. T.Acestea au
început pe 6 aprilie, dupã ce au fost anun-
þate rezultatele preliminare ale alegerilor
în urma cãrora Partidul Comuniºtilor din
Republica Moldova câºtigase scrutinul cu
aproape 50% din voturi. Rapoartele de
monitorizare a alegerilor prezentau date
contradictorii. Dacã raportul Organizaþiei
pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
(OSCE) a adus calificãri pozitive procesu-
lui de votare, menþionând calmul relativ
din ziua scrutinului, iar Liga de Apãrare a
Drepturilor Omului (LADOM) nu înregis-
trase încãlcãri flagrante, specificând cã ale-
gerile s-au desfãºurat corect ºi liber, în schimb
„Coaliþia Civicã 2009“ formatã din 70 de
ONG-uri din Moldova anunþa, printr-un
comunicat de presã, cã alegerile erau inco-
recte ºi parþial libere (2009).
Pe 6 aprilie 2009 reprezentanþi ai grupu-

lui de iniþiativã „Sunt anticomunist“, din

care fãceau parte Ghenadie Brega („Hyde
Park“), Natalia Morari („Novoie Vre-
mea“), Elena Zgardan, Artur Gurãu ºi Ion
Þãrnã („ThinkMoldova“), au decis organi-
zarea unui flash-mob în Piaþa Marii Adu-
nãri Naþionale din centrul Chiºinãului, de-
clarând cea de a doua zi dupã alegeri drept
Zi Naþionalã de Doliu. La eveniment au
participat circa 6.000 de manifestanþi, iar
mesajul a fost transmis prin intermediul
mai multor canale new media cum ar fi:
Facebook, Netlog, odnoklassniki.ru, Skype,
Yahoo Messenger, MSN, Twitter, Mecbo,
platformele de bloguri Wordpress ºi
Blogspot. Un rol important l-au avut
websms-urile gratuite oferite de compani-
ile de telecomunicaþii din Republica Mol-
dova.
Pe 7 aprilie 2009, în jur de 10.000 de

protestatari au ieºit din nou în Piaþa Marii
Adunãri Naþionale ca sã conteste rezulta-
tele alegerilor legislative, scandând „Jos co-
muniºtii!“, „Alegeri repetate!“. Rezultatele
alegerilor nu au fost recunoscute nici de li-
derii celorlalte trei partide din opoziþie care
au reuºit sã treacã de pragul electoral. Trep-
tat manifestaþia paºnicã a degenerat în vio-
lenþe imediat ce unii protestatari au pãtruns
în clãdirile Parlamentului ºi în cea a Pre-
ºedinþiei, provocând incendii ºi distrugeri.
În cursul nopþii de 7 spre 8 aprilie 2009

poliþia a fãcut uz de arme cu gloanþe oarbe
ºi a arestat 193 de persoane, printre care ºi
jurnalista Natalia Morari, sub acuzaþia de
instigare la violenþe. Proteste de solidari-
tate faþã de manifestanþii din Chiºinãu au
avut loc în Cimiºlia, Bãlþi, Ungheni º.a., în
schimb, în unele oraºe (mai ales în regiu-
nea autonomã Gãgãuzia) acþiunile protes-
tatarilor din 7 aprilie au fost condamnate.
În România, proteste în semn de solidari-
tate cu manifestanþii din Republica Mol-
dova s-au desfãºurat în oraºele Bucureºti,
Iaºi, Timiºoara, Cluj-Napoca, Braºov,
Constanþa, Suceava, Galaþi, Hunedoara.
Manifestaþii au avut loc ºi în faþa ambasa-
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dei Republicii Moldova din Washington,
precum ºi în Boston (S.U.A.) ºi Londra (Re-
gatul Unit al Marii Britanii).
În cursul zilei de 8 aprilie 2009, pre-

ºedintele Vladimir Voronin, preºedinte în
exerciþiu dupã expirarea mandatului de ºef
al statului pe 7 aprilie, a reiterat acuzaþiile
cã România s-ar fi aflat în spatele protes-
telor violente de la Chiºinãu, anunþând ex-
pulzarea ambasadorului român la Chiºi-
nãu, Filip Teodorescu, ºi reintroducerea
sistemului de vize pentru cetãþenii români.
Într-un comunicat de presã, Ministerul A-
facerilor Externe al României a respins ca-
tegoric acuzaþiile preºedintelui Vladimir
Voronin privind presupusa implicare a Ro-
mâniei în acþiunile de protest, calificând
declaraþiile drept provocãri. Relaþiile di-
plomatice între cele douã state vor fi re-
luate abia în 2010, odatã cu numirea noilor
ambasadori.
La nivel diplomatic, viceministrul rus

de externe, Grigori Karasin, ºi-a exprimat
îngrijorarea referitor la „protestele provo-
cate în Republica Moldova“ ºi a reamintit
cã toþi observatorii din partea Comunitãþii
Statelor Independente ºi Organizaþiei pen-
tru Securitate ºi Cooperare în Europa au
fost de acord cã scrutinul din Republica
Moldova s-ar fi desfãºurat corect. Conco-
mitent, autoritãþile separatiste din regiunea
transnistreanã au solicitat din partea Fede-
raþiei Ruse o suplimentare a contingentului
militar dislocat în stânga Nistrului ca ur-
mare a protestelor violente de la Chiºinãu.
Din partea Uniunii Europene, Comisa-

rul European pentru Relaþii Externe, Be-
nita Ferrero-Waldner, s-a declarat îngrijoratã
de demonstraþiile violente ºi a cerut celor
implicaþi sã înceteze orice acte de violenþã,
iar Înaltul Reprezentant pentru Politica Exter-
nã ºi Securitate Comunã, Javier Solana, a de-
clarat cã nu aprobã demonstraþiile violente
din centrul Chiºinãului. În acelaºi timp, Par-

lamentul European (2009) a adoptat o rezo-
luþie prin care condamna „campania masivã
de hãrþuire, gravele încãlcãri ale drepturilor
omului ºi toate celelalte acþiuni ilegale între-
prinse de guvernul Republicii Moldova“.
Singurul bãnuit de organizarea eveni-

mentelor din 7 aprilie 2009 este bloggerul
ºi scenaristul rus Eduard Baghirov, care a
fost arestat în vara anului 2011. Ulterior,
acesta a evadat din arestul la domiciliu
(Chiºinãu) reuºind sã treacã vama moldo-
ucraineanã ºi sã ajungã cu avionul la Mos-
cova. Tot în 2011 statul moldovean a fost
condamnat la CEDO la plata a 15.000 de
euro despãgubiri unui tânãr arestat în tim-
pul protestelor ºi agresat fizic de autoritãþi.
Potrivit bilanþului oficial, în timpul protes-
telor a decedat o singurã persoanã, iar 270
au fost rãnite.
Potrivit expertului de la George

Washington University Henry E. Hale
(2013: 22), demisia lui Voronin a însemnat
debarcarea PCRM aflat la guvernare timp
de mai bine de 8 ani, iar R. T. ar fi repre-
zentat mai degrabã o coordonare în inte-
riorul reþelei elitelor privind politica de
succesiune decât influenþa reþelei de socia-
lizare Twitter sau a oricãrui alt instrument
social media. În acest context, „mult aº-
teptata succesiune prezidenþialã s-a combi-
nat cu tendinþele centrifuge de subminare a
Constituþiei parlamentare ºi a sistemului
politic piramidal instituit de preºedintele
Voronin“ (ibidem). Conceptul de R. T. de-
vine ºi mai contradictoriu în condiþiile în
care nu se cunoaºte exact în ce mãsurã a
contribuit Twitter în mod efectiv la mobili-
zarea de masã din Chiºinãu. Aºa cum ob-
servase Anne Applebaum (2009), „pe vre-
mea aceea exista numai o mânã de utiliza-
tori de Twitter în toatã þara“. Astfel, meta-
fora deR. T. a fost consacratã la nivelul ex-
perþilor internaþionali cu referire mai mult
la influenþa noilor canale informaþionale.
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Organizaþia Tratatului de Securitate Co-
lectivã (OTSC) (în rus. Îrganizaþia Dogo-
vora î kollektivnoi bezopasnosti) reprezintã
o alianþã politico-militarã creatã de cãtre o
parte a statelor CSI în baza semnãrii Acor-
dului de securitate colectivã (în rus. Dogo-
vor o kollektivnoi bezopasnosti) la 15 mai
1992. În contextul dezintegrãrii URSS, pe
teritoriile noilor state post-sovietice au
apãrut focare de conflict alimentate parþial
de Moscova (Transnistria, Abhazia, Osetia
de Sud, Nagorno-Karabah). Pentru a obþine
o legitimitate a prezenþei trupelor militare
ruse pe teritoriile „republicilor secesioniste“
nu numai în faþa partenerilor din CSI, ci ºi
a comunitãþii internaþionale, Federaþia Ru-
sã a venit cu iniþiativa creãrii unei alianþe
militare cu scopul de „a consolida pacea,
securitatea ºi stabilitatea atât regionalã, cât
ºi internaþionalã; apãrarea colectivã a inde-
pendenþei, integritãþii ºi suveranitãþii teri-
toriale“ (Carta Tratatului de Securitate Co-
lectivã 2002) a statelor semnatare: Arme-
nia, Kazahstan, Republica Kîrgîzstan, Fe-
deraþia Rusã, Tadjikistan ºi Uzbekistan.
Azerbaidjan, Republica Moldova ºi Ucraina
(state-gazdã de „conflicte îngheþate“) de-
veneau în acelaºi an observatori ai Acor-
dului de securitate colectivã.
Acest Acord a intrat în vigoare pe 20

aprilie 1994 fiind valabil pe o perioadã de
cinci ani, dupã care statele semnatare îl pu-
teau prelungi. Pe 2 aprilie 1999 preºedinþii
Armeniei, Republicii Belarus, Kazahsta-
nului, Kîrgîzstanului, Tadjikistanului ºi
Federaþiei Ruse au semnat protocolul
pentru urmãtorul ciclu de cinci ani. Crea-

rea unei structuri militare în spaþiul CSI a
fost privitã cu reticenþã de unele state, mai
mult decât atât, Azerbaidjan, Georgia ºi
Uzbekistan au refuzat sã semneze în 1999
prelungirea Acordului, iar Ucraina ºi Re-
publica Moldova ºi-au pierdut interesul
pentru aceastã structurã politico-militarã.
Întrunirea la nivel înalt a Consiliului

Parteneriatului Euroatlantic desfãºuratã la
Washington (24 aprilie 1999) a schimbat
formatul forumului — noul stat membru a
devenit Uzbekistan (GUUAM), acesta
fiind retras din structurile Acordului de
securitate colectivã CSI pe 2 aprilie 1999,
urmând ca, în iulie 2002, Taºkentul sã se
retragã ºi din aceastã organizaþie, pentru ca
mai apoi sã revinã în componenþa OTSC
în 2006. Comportamentul ambivalent al
Uzbekistanului faþã de OTSC a fost pus în
evidenþã datoritã cererii insistente formu-
late de oficialii uzbeci pentru ca membrii cu
potenþial militar sporit (Rusia, Kazahstan
ºi Uzbekistan) sã furnizeze un contingent
egal de militari în cadrul operaþiunilor (Ro-
ger McDermott, 2009). Aceastã cerere a
fost respinsã de Astana ºi Moscova, du-
când la retragerea Uzbekistanului din blo-
cul militar în iunie 2012.
La 7 octombrie 2002, în cadrul sum-

mit-ului CSI desfãºurat la Chiºinãu, a fost
elaborat noul format de securitate —
Acordul a fost înlocuit cu OTSC, urmând
ca în 2003 sã i se recunoascã de cãtre ONU
statutul de „organizaþie internaþionalã ºi
regionalã“.



Pe 1 decembrie 2005, la Moscova a
avut loc o reuniune OTSC a miniºtrilor de
externe, ai apãrãrii ºi secretarilor consili-
ilor de securitate ai statelor membre, unde
s-a ajuns la un acord privind înfiinþarea
trupelor de menþinere a pãcii, care vor oferi
asistenþã militarã în soluþionarea conflic-
telor de pe teritoriile statelor semnatare. A-
ceste trupe se vor afla sub jurisdicþie naþio-
nalã. Iar în cazul operaþiunilor de menþi-
nere a pãcii, va fi creat un centru de co-
mandã unic în conformitate cu decizia
Consiliului de Securitate Colectivã (CSC)
ºi cu mandatul din partea Consiliului de
Securitate al ONU pentru acþiuni militare
desfãºurate în afara teritoriilor statelor
membre. La începutul anului 2006, ºeful
Serviciului Federal pentru Cooperare teh-
nico-militarã (în rus. Federalinaia slujba
po veonno-tehniceskomu sotrudnicestvu),
M. Dimitriev, a declarat cã mecanismul de
aprovizionare a þãrilor membre OTSC cu
armament din Federaþia Rusã este funcþio-
nal. Conform acordului, armamentul ru-
sesc urmeazã a fi vândut partenerilor la
preþurile de pe piaþa internã a Rusiei (RBK
2006). Summit-ulOTSC, desfãºurat în ca-
pitala Tadjikistanului la 6 octombrie 2007,
aduce o nouã dinamicã organizaþiei: mem-
brii clubului au posibilitatea sã achiziþio-
neze armament rusesc la preþuri preferen-
þiale; în plus, întâlnirea a dus la semnarea
unui memorandum de cooperare între
OTSC ºi Organizaþia pentru Cooperare de
la Shanghai (OSC).
Dacã la începutul anilor 1990, organi-

zaþia a oferit Rusiei lui Elþîn „o punte“ de
menþinere a influenþei în spaþiul post-so-
vietic, prin asistenþã ºi exerciþii militare
sporadice, odatã cu anii 2000 Moscova a
intrat în era ofensivei geopolitice a lui Pu-
tin, care a culminat cu intervenþia militarã
din Georgia din vara anului 2008. Noua
doctrinã militarã a Rusiei a permis OTSC
ieºirea din perioada de stagnare ºi crearea
în 2009 a unei noi componente militare —

Forþele Colective de Reacþie Rapidã
(KSOR) (în rus. Kollektivnîe silî operativ-
novo reaghirovania). Crearea noii struc-
turi a marcat un punct de cotiturã în evolu-
þia organizaþiei. Printre principalele obiec-
tive asumate de participanþi se numãrã:
„respingerea agresiunilor militare ºi desfã-
ºurarea operaþiunilor speciale pentru com-
baterea terorismului ºi criminalitãþii trans-
frontaliere. KSOR urmeazã sã se implice
în combaterea traficului de droguri prove-
nite din Afganistan; lupta împotriva isla-
miºtilor radicali din Asia Centralã, precum
ºi intervenþia pentru combaterea efectelor
dezastruoase cauzate de catastrofe naturale
sau cele provocate de om“ (Army.lv, 2009).
În timp de pace aceste noi forþe se aflã sub
comanda guvernelor naþionale, iar în timp
de crizã vor fi coordonate de un comanda-
ment comun KSOR, a cãrei „componentã
armatã va fi responsabilã de soluþionarea
conflictelor armate la frontierele statelor
membre, iar cea de-a doua componentã —
trupele speciale (Spetznaz) — va fi utili-
zatã pentru combaterea terorismului ºi a
traficului de droguri“ (Roger McDermott,
2009), iar drept consecinþã directã are loc
suplimentarea numãrului de militari de la
1.500 la 16.000.
Organul de conducere alOTSC este re-

prezentat de Consiliul de Securitate Colec-
tivã (în rus. Sovet kollektivnoi bezopasnosti)
compus din ºefii statelor membre. Consi-
liul dezbate problemele fundamentale ale
OTSC ºi adoptã cele mai importante de-
cizii menite sã ducã la atingerea scopurilor
ºi obiectivelor propuse, asigurând, în
acelaºi timp, coordonarea acþiunilor comu-
ne ale statelor membre pentru a îndeplini
obiectivele. Consiliul Miniºtrilor de Ex-
terne (în rus. Sovet ministrov inostrannîh
del) este organ consultativ ºi executiv al
Organizaþiei care coordoneazã cooperarea
între statele-membre pe palierul de politicã
externã. Consiliul Miniºtrilor Apãrãrii (în
rus. Sovet ministrov oboronî) — organ con-
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sultativ ºi executiv al Organizaþiei respon-
sabil de cooperarea între statele semnatare
în domeniul politicii de apãrare ºi a infra-
structurii militare. Membrii Consiliului de
Miniºtri ai Apãrãrii sunt miniºtrii ai Apã-
rãrii ai statelor naþionale care au semnat
Acordul ºi ºeful Statului Major Comun nu-
mit în funcþie cu scopul de a coordona ac-
þiunile militare. În cadrul activitãþii sale,
Consiliul Miniºtrilor Apãrãrii poartã sar-
cina de a crea un cadru legal de reglemen-
tare a cooperãrii. Unul dintre obiectivele
realizate a fost crearea unui sistem comun
de apãrare antiaerianã ºi extinderea aces-
tuia la graniþa europeanã ºi central-asia-
ticã. Formatul de lucru al Consiliului de
Miniºtri ai Apãrãrii se realizeazã prin in-
termediul întrunirilor care se desfãºoarã o
datã la patru luni. Reuniunea extraordinarã
a Consiliului poate fi convocatã de Con-
siliul ªefilor de Stat CSI. Preºedintele este
ales la sugestia oricãrui membru al Consi-
liului, iar acesta trebuie sã fie susþinut de
cel puþin o treime din membri. Comitetul
Secretarilor Consiliilor de Securitate (în rus.
Komitet sekretarei soveta bezopasnosti)
este organ consultativ ºi executiv al Organi-
zaþiei privind cooperarea între statele mem-
bre pe dimensiunea securitãþii naþionale.
Secretarul general al Organizaþiei (în rus.
Gheneralinîi sekretari Organizaþii) este func-
þionarul principal al Organizaþiei ºi reali-
zeazã conducerea Secretariatului. Este nu-
mit în funcþie de cãtre Consiliul de Securitate
Colectivã fiind în mod obligatoriu cetãþean
al statelor membre. Secretariatul Organi-
zaþiei (în rus. Sekretariat Organizaþii)
reprezintã un birou permanent de lucru al
OTSC pentru oferirea unui sprijin logistic
în activitãþile de informare organizaþio-
nalã, informaþional-analiticã ºi consulta-
tivã. Statul Major Colectiv OTSC (în rus.
Obedeinionnîi ªtab ODKB) — biroul per-
manent de lucru al OTSC ºi Consiliului
Miniºtrilor Apãrãrii este responsabil de
elaborarea propunerilor ºi implementarea

soluþiilor propuse în cadrul componentei
militare a OTSC.

OTSC cuprinde trei zone de securitate
colectivã: Zona de securitate est-euro-
peanã (ruso-belorusã); Zona de securitate
a Caucazului de Sud (ruso-armeanã) ºi Zo-
na de securitate central-asiaticã (cinci ba-
talioane din partea Federaþiei Ruse, câte do-
uã batalioane din partea Kazahstanului ºi
Tadjikistanului ºi un batalion din Kîrgîzstan
asociat cu baza aerianã rusã din Kant).
Acordul OTSC stipuleazã cã statele mem-
bre nu trebuie sã recurgã la utilizarea sau
ameninþarea cu forþa. De asemenea, sem-
natarii nu se pot alãtura altor alianþe mi-
litare sau uniuni de state. Iar în Art. 4 al
Tratatului putem gãsi o similaritate cu Art.
5 al Tratatului Antlanticului de Nord, unde
„orice agresiune (externã) asupra statului
semnatar va fi stopatã prin mobilizarea ºi
acþiunea forþelor OTSC“.
Un alt aspect important se referã la

dreptul Federaþiei Ruse (cel mai mare con-
tribuitor) de a disloca pe teritoriile celor-
lalþi parteneri Forþele Colective de Reacþie
Rapidã (KSOR). În ciuda acestui fapt,
prioritatea Federaþiei Ruse nu este provo-
carea NATO, aºa cum se credea la prima
vedere, ºi probabil cã niciodatã nu va de-
veni o replicã instituþionalã la adresa struc-
turilor euro-atlantice, de vreme ce nu a
efectuat pânã în prezent nicio operaþiune în
afara teritoriului sub umbrela OTSC.
Totodatã Rusia este departe de statutul de
„factor decizional dominant“ în cadrul
Tratatului, devenind „principalul furnizor
de securitate“ în cadrul blocului. Putem
analiza înfiinþarea OTSC ºi prin prisma
beneficiilor obþinute de Federaþia Rusã:
crearea unei entitãþi instituþionale care sã
corespundã obiectivelor geopolitice agre-
sive asumate de Kremlin, precum ºi utili-
zarea blocului de securitate pentru a rãs-
punde provocãrilor din „strãinãtatea apro-
piatã“ (vezi cazul escaladãrii crizei din Ucrai-
na, rãzboiul din Siria ºi retragerea trupelor
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Teoria C. S. a fost schiþatã pentru pri-
ma datã de Barry Buzan în prima ediþie a
volumului People, States and Fear din
1983. Teoria a fost aplicatã Asiei de Sud ºi
Orientului Mijlociu, apoi a fost elaboratã
ºi aplicatã aprofundat în cazul Asiei de
Sud-Est ºi transformãrilor suferite de Eu-
ropa dupã Rãzboiul Rece. Logica C. S. se
bazeazã pe faptul cã securitatea internaþio-
nalã este o chestiune de relaþionare. Toate
statele din sistem sunt interconectate într-o
þesãturã de interdependenþã de securitate.
Se afirmã existenþa subsistemelor regio-
nale ca obiecte ale analizei de securitate
oferind, astfel, un cadru analitic de lucru
cu aceste sisteme. De asemenea, ca ºi ma-
joritatea lucrãrilor tradiþionaliste în acest
domeniu, teoria s-a concentrat în primul
rând pe stat ca unitate cheie ºi pe sectoa-
rele politic ºi militar. Dacã pentru cazul di-
mensiunilor politice ºi militare importanþa
acestora nu mai necesitã o demonstraþie
detaliatã, nu acelaºi lucru se poate afirma

despre componenta economicã. Aceastã
componentã a securitãþii pare, la prima ve-
dere, sã nu aibã un rol determinant în
structurarea ºi identificarea unui complex
regional de securitate, întrucât relaþiile
economice nu mai sunt în mod necesar
condiþionate de criterii precum proximita-
tea geograficã.
Chestiunea sistemului de relaþii econo-

mice are coordonate ºi determinanþi dife-
riþi comparativ cu cel politico-militar. ªi
totuºi nu trebuie ignorat faptul cã factorul
economic poate influenþa douã aspecte im-
portante pentru definirea unui C. S.: pe de
o parte influenþeazã procesul integrãrii re-
gionale, iar pe de altã parte motiveazã in-
teresul actorilor externi asupra complexu-
lui local (regional). De exemplu, procesul
definirii Orientului Mijlociu drept un C. S.
se completeazã tocmai prin interesul eco-
nomic major pe care actorii internaþionali
îl manifestã faþã de aceastã regiune; nu de
puþine ori, considerentele economice (ac-

ISAF dinAfganistan). Astfel,OTSC devine
mai mult o manevrã tacticã rusã pentru ob-
strucþionarea iniþiativelor Washingtonului
în Asia Centralã („cãlcâiul lui Ahile“ al
spaþiului CSI) ºi Orientul Mijlociu, lipsitã
totodatã de o viziune pe termen lung. În

ciuda ofensivei diplomatice multivectoriale
a Kremlinului (vezi acordarea calitãþii de
observatori ai OTSC Iranului ºi Serbiei),
rãmâne neclar care este finalitatea partene-
riatelor sau dialogurilor strategice cu cei
mai importanþi vecini ai sãi.



cesul la resursele de hidrocarburi) au fost
cele care au influenþat dinamica regionalã
a securitãþii din punct de vedere politic ºi
militar.
Odatã cu dispariþia bipolaritãþii accen-

tuate la nivelul sistemului ºi cu apariþia
unei structuri mai difuze a puterii interna-
þionale, teoria C. S. revine în atenþia cerce-
tãtorilor deoarece le poate oferi limbajul ºi
conceptele care sã faciliteze studiile com-
parative între regiuni — un nivel de ana-
lizã subestimat pânã atunci. Dar din cauzã
cã majoritatea ameninþãrilor politice ºi mi-
litare se „deplaseazã“ mai uºor pe distanþe
scurte decât pe distanþe lungi, insecuritatea
este deseori asociatã cu proximitatea. Ma-
joritãþii statelor le e fricã mai degrabã de
vecinii lor decât de puterile mai îndepãr-
tate; astfel, interdependenþa de securitate
din sistemul internaþional este departe de a
fi uniformã. Tiparul normal al interdepen-
denþei într-un sistem internaþional divers
din punct de vedere geografic, dar ºi anar-
hic, este una bazatã pe clustere regionale,
pe care le denumim C. S. Interdependenþa
de securitate este evident mai intensã între
statele din interiorul unor astfel de com-
plexe decât între statele din afara lor. C. S.
se referã la intensitatea relativã a relaþiilor
de securitate interstatale care formeazã ti-
pare regionale distincte, configurate atât
de distribuþia puterii, cât ºi de relaþiile isto-
rice de amiciþie ºi inamiciþie. Un C. S. se
defineºte ca „un grup de state ale cãror
percepþii ºi preocupãri majore de securita-
te sunt atât de interconectate încât proble-
mele lor de securitate internaþionalã nu pot
fi analizate sau rezolvate independent“
(Buzan et al. 2010: 27). Într-una din cele
mai recente lucrãri care analizeazã proble-
matica securitãþii regionale, Regions and
Powers — The Structure of International
Security (2003: 44), Buzan ºi Ole Wæver
aduc completãri acestei definiþii, C. S. fiind
descris ca fiind „un set de unitãþi ale cãrui
procese de securizare ºi desecurizare sunt

interdependente în aºa mãsurã încât pro-
blemele de securitate ale unitãþilor compo-
nente nu pot fi analizate sau rezolvate se-
parat una faþã de cealaltã“. Dinamica formã-
rii ºi structura unui complex de securitate
sunt generate de statele din cadrul com-
plexului — de percepþiile lor de securitate
ºi de interacþiunile reciproce. Astfel, C. S.
condiþioneazã crucial, dacã este cazul, mo-
dul în care puterile externe penetreazã re-
giunea. Dinamica internã a complexelor
de securitate poate fi localizatã de-a lungul
unui spectru în funcþie de ceea ce defineºte
interdependenþa de securitate: amiciþia sau
inamiciþia. La polul negativ se aflã forma-
rea conflictelor, în care interdependenþa se
naºte din fricã, rivalitate ºi percepþii reci-
proce de ameninþare. La mijloc se situeazã
regimurile de securitate în care statele se
trateazã reciproc ca potenþiali duºmani,
dar care au încheiat acorduri de asigurare
cu scopul de a reduce dilema de securitate
dintre ele. La polul pozitiv al spectrului se
aflã o comunitate pluralistã de securitate,
în care statele nu mai aºteaptã ºi nu se mai
pregãtesc de utilizarea forþei în relaþiile
dintre ele. Existã trei componente cheie
ale structurii esenþiale ale unui C. S.: 1) a-
ranjarea unitãþilor ºi diferenþele dintre ele,
2) tiparele de amiciþie ºi inamiciþie ºi 3)
distribuirea puterii între principalele uni-
tãþi. Schimbãrile care afecteazã C. S. sunt
de obicei numeroase ºi continue. Pentru
evaluarea impactului unei schimbãri asu-
pra unui C. S. avem patru opþiuni struc-
turale: menþinerea statu-quo-ului, transfor-
marea internã, transformarea externã ºi
acoperirea.

Menþinerea statu-quo-ului presupune
ca structura esenþialã a complexului —
distribuþia de putere ºi tiparul ostilitãþii
— sã rãmânã intactã. Astfel, în ciuda unor
schimbãri care apar, structura C. S. rãmâ-
ne aceeaºi.

Transformarea internã a unui C. S.
apare atunci când structura sa esenþialã se
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schimbã în contextul graniþei sale exte-
rioare. O astfel de schimbare poate fi re-
zultatul integrãrii politice, al modificãrii
decisive a distribuþiei puterii sau al alter-
nanþelor majore în tiparul amiciþie/inami-
ciþie.

Transformarea externã apare atunci
când structura esenþialã a unui C. S. este
modificatã fie prin expansiune, fie prin
contragerea graniþelor sale exterioare. Mo-
dificãrile minore ale graniþelor pot sã nu
afecteze semnificativ structura esenþialã.
Adãugarea sau înlãturarea statelor mari
are, totuºi, un impact substanþial atât asu-
pra distribuþiei puterii, cât ºi asupra tipa-
rului amiciþie/inamiciþie.

Acoperirea presupune acþiunea uneia
sau mai multor puteri externe în C. S., ac-
þiune ce are ca efect suprimarea dinamicii
securitãþii indigene.

C. S. sunt subsisteme — anarhii în mi-
niaturã — de sine stãtãtoare ºi, în analogie
cu sistemele pline, ele au propria lor struc-
turã. Fiind construcþii teoretice pe care
analistul le poate impune asupra „rea-
litãþii“, C. S. nu pot fi folosite pentru a

descrie orice grup de state (Pactul de la
Varºovia, NATO, NAFTA etc.). Trebuie sã
existe un tipar teritorial distinctiv al inter-
dependenþei care sã deosebeascã membrii
unui C. S. de alte state vecine. Acest tipar
trebuie sã fie suficient de puternic încât
criteriile de incluziune ºi excluziune sã fie
clare.
Teoria C. S. distrage atenþia de la ex-

tremele securitãþii naþionale ºi globale ºi se
concentreazã pe regiuni, unde aceste douã
extreme se întrepãtrund ºi unde au loc ma-
joritatea acþiunilor. Teoria C. S. conec-
teazã ºi studiile condiþiilor interne ale sta-
telor, relaþiile dintre statele regiunii, dintre
regiuni ºi dintre regiuni ºi marile puteri
globale. Mai ambiþios, aceasta poate fi uti-
lizatã pentru a genera scenarii ºi predicþii
legate de posibilitãþile de stabilitate ºi
schimbare. Teoria este prescriptivã pânã la
punctul în care identificã domeniile potri-
vite (ºi nepotrivite) de acþiune ºi sugereazã
o paletã de situaþii (formarea conflicte-
lor, regimul de securitate, comunitatea de
securitate) care pot servi drept cadru
pentru gândirea obiectivelor politicilor.

T. J. (în eng. game theory) reprezintã o
ramurã a matematicii aplicate care abor-
deazã problema comportamentului optim
în jocurile cu douã sau mai multe per-
soane, într-un cadru descris de un ansam-
blu de reguli precise care stabilesc posibi-
litãþile de acþiune ale fiecãrui jucãtor,
precum ºi modul cum li se acordã acestora,

în final, anumite valori. În mod special,
conceptul desemneazã „studiul modelelor
matematice de conflict ºi cooperare între
deci-denþii înzestraþi cu inteligenþã ºi
raþiune“ (Myerson, 1991: p. 1). Referitor la
originea T. J., primul care anticipeazã ne-
voia unei teorii asupra jocurilor de strategie
a fost filosoful ºi matematicianul german von



Leibniz (1710), urmând ca dupã trei ani
James Waldegrawe sã formuleze prin-
cipiul matematic minimax (minimalizarea
pierderii maxime posibile) ca soluþie la un
joc de cãrþi format din douã persoane. Din
pãcate, acest principiu nu fusese utilizat
pânã în anul 1926, când un alt matemati-
cian, John von Neumann, demonstreazã
teorema minimax, iar în 1938 economistul
Morgenstern i se alãturã lui von Neumann
în încercarea de a oferi o teorie asupra
T. J.Abia în 1944 Neumann ºi Morgenstern
creeazã primul tratat consacrat T. J. care
a pus bazele acestei teorii. Utilizarea
acesteia în economie, ºtiinþe politice, psi-
hologie, logicã ºi biologie se fãcea iniþial
prin accentuarea principiului de „joc cu
sumã nulã“, astfel încât câºtigul unei per-
soane reprezenta o pierdere pentru celãlalt
participant. Astãzi, T. J. este aplicatã asu-
pra unei game largi a relaþiilor de compor-
tament, desemnând un concept mai larg al
sistemului teoretic logico-matematic. Pe
de altã parte, unii experþi vãd în T. J. un
instrument util de predicþie al comporta-
mentului persoanei pusã într-o anumitã
situaþie de a alege.
În domeniul relaþiilor internaþionaleT. J.

este folositã drept metodologie de analizã
în cadrul teoriilor neoliberale. Astfel, cer-
cetãtorii din domeniul relaþiilor internaþio-
nale folosesc adesea T. J. pentru a explica
de ce statele, ca actori raþionali, coope-
reazã sau nu. În perioada Rãzboiului Rece,
dezvoltarea unei tehnologii militare avan-
sate de cãtre una dintre supraputeri genera
o stare de inferioritate militarã a celeilalte
superputeri. Iniþiativa Rãzboiul stelelor a
SUA a contribuit, în cele din urmã, la prã-
buºirea URSS. Aceastã situaþie a fost des-
crisã în studiile de securitate ca „dilema
securitãþii“ care se produce atunci când
„multe dintre mijloacele prin care un stat
încearcã sã-ºi sporeascã securitatea con-
duc la diminuarea securitãþii altor state“
(Jervis 1978: p. 169). Iar cu cât un stat se
orienteazã cãtre sporirea securitãþii sale,
cu atât celelalte state se simt mai amenin-

þate ºi iau mãsuri proprii de creºtere a
securitãþii, cum ar fi cursa înarmãrilor.
Totuºi, termenul central al T. J. rãmâne

a fi echilibrul lui Nash, acesta pornind de la
o stare a echilibrului strategic când niciun
jucãtor nu are niciun avantaj, iar fiecare îºi
poate schimba de unul singur strategia.
Conceptul a fost demonstrat de însuºi John
Forbes Nash Jr. în disertaþia sa elaboratã în
1950, iar rezolvarea jocului presupune gã-
sirea unei soluþii „logice“, care sã indice
comportamentul pe care l-ar avea, în a-
ceastã situaþie, doi jucãtori raþionali. Aºadar,
echilibrul lui Nash devine un ansamblu de
strategii (una pentru fiecare jucãtor) prin
aplicarea cãruia niciun jucãtor nu poate
obþine câºtiguri suplimentare prin schim-
barea unilateralã a strategiei. Teoria intro-
duce conceptul „absenþei regretului“.Astfel,
dupã aflarea rezultatului, niciun jucãtor nu
regretã felul în care a jucat, cunoscând mo-
dul în care au jucat partenerii sãi.
Din perspectiva multor teorii neore-

aliste ºi, mai ales, neoliberale, comporta-
mentele statelor sunt explicate cu ajutorul
T. J. între actorii raþionali. Dupã o analizã
a raportului costuri-beneficii, alegerea op-
timã constã în gãsirea acelei soluþii care
maximizeazã valoarea relativã a diverselor
scopuri. Alegerea maximizatoare de valori
trebuie sã se refere, prin definiþie, la sco-
purile ºi acþiunile celorlalþi actori. Aceasta
implicã deopotrivã anticiparea acþiunilor
celorlalþi actori. De asemenea, modelul ne
aratã cã alternativele ºi consecinþele acþiu-
nilor sunt cunoscute, chiar dacã nu neapã-
rat toate informaþiile sunt disponibile, iar
calculul consecinþelor poate fi greºit.
Din start, s-ar presupune cã statele ar fi

raþionale, dar este o raþionalitate presu-
pusã, chiar „acordatã“ de cercetãtor, care
are relativ puþine mijloace de a investiga
modul în care sunt fundamentate intere-
sele, preferinþele etc. precum ºi dinamica
acestora. Adepþii abordãrilor funcþionaliste
întâmpinã de multe ori dificultãþi în a re-
cunoaºte ce joc anume practicã partici-
panþii la interacþiune ºi cã, în pofida fap-
tului cã recunosc nevoia de variabile inde-
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pendente pentru mãsurarea intereselor,
întâmpinã dificultãþi majore în a le con-
strui. Ipoteza raþionalitãþii statului, comu-
nã, de altfel, mai multor teorii, i se adaugã
ºi una specificã realismului: aceea potrivit
cãreia anarhia specificã mediului interna-
þional este constrângãtoare asupra compor-
tamentului statelor, care ar fi condamnate
la o neîncredere reciprocã funciarã. În dome-
niul politicii externe, statele ar putea abor-
da practic doar atitudini bazate pe ideea cã
partenerul-competitor ar putea triºa, iar câº-
tigurile relative sunt principalul element

de analizã a rezultatelor posibilelor coope-
rãri. Totodatã, acest comportament raþio-
nal al statelor poate fi studiat ºi prin pris-
ma legãturilor stabilite dintre acestea. Or,
pentru Keohane ºi Nye (2009: p. 54), trã-
sãtura fundamentalã a lumii contemporane
este interdependenþa dintre actori, adicã „si-
tuaþii caracterizate de efecte reciproce în-
tre þãri sau între actori din diferite þãri“. În
mod evident, situaþia de interdependenþã
reprezintã o variabilã cu efecte diferite asu-
pra actorilor analizaþi prin prismaT. J., fiind
o importantã sursã de putere.


