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Abstract. The paper is an analysis of The Report of National Security
Council of USA which configures the geopolitical profile of the world until
2020. The author examines the lines of evolution within the euro-atlantic
area focusing on EU security, enlargement and „absorption capacity“
problems.

Punctul de plecare al textului de mai jos este un Raport1 tipãrit recent ºi care
vrea sã configureze profilul lumii în care vom trãi în anul 2020. În cele ce ur-
meazã, din cele trei secþiuni consacrate actorilor care marcheazã cel mai mult,
deocamdatã, existenþa românilor, indiferent unde s-ar afla ei plasaþi: lumea
euroatlanticã (SUA ºi UE) ºi Federaþia Rusã, ºi la care se referã Raportul, ne
oprim asupra spaþiului euroatalantic. Vom încerca sã sugerãm posibilele sale linii
de evoluþie în urmãtorul interval de timp. Nu vom infirma, nici confirma, predic-
þiile Raportului, doar vom completa tabloul cu alte elemente probabil utile. Vom
încheia cu câteva consideraþi asupra prezentului ºi viitorului Republicii Mol-
dova, chestiune care va marca semnificativ profilul politic ºi geopolitic, inclusiv
al vecinãtãþii estice (Republica Moldova, y compris), chiar pânã în 2020.
Reperul principal pe care se va concentra analiza dedicatã UE va fi „capa-

citatea de absorbþie“ a Uniunii, sintagmã ambiguã ºi prost definitã deocamdatã,
dar în raport cu care se vor juca ºansele sau neºansele de integrare a Republicii
Moldova în UE în urmãtorii ani. Predicþia legatã de America va pivota în jurul
unui element surprinzãtor: problematica identitarã ºi modul cum aceasta influ-
enþeazã direcþiile de politicã externã ale unui stat.

O prognozã candidatã la eºec?

A prezice viitorul înseamnã a interveni deja în devenirea lui. Mai ales când
este vorba despre rapoarte girate, precum cel pe care îl are cititorul în faþã, de
instituþii precum Consiliul Naþional de Informaþii. A interveni înseamnã a-l mo-
difica. De aici paradoxul unor asemenea întreprinderi: ele nu doar prognozeazã
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viitorul, ci indicã, aproape de fiecare datã, direcþii de acþiune pentru cei care pot
ºi se simt vizaþi sã acþioneze pentru promovarea propriilor interese pe scena lumii.
Mai concret. Problema cu aceste rapoarte este cã ele nu sunt publicate inte-

gral niciodatã. ªi nu e vorba aici despre calupuri de text care ar putea conþine in-
formaþii care nu trebuie sã ajungã la ochii publicului larg, ci despre pãrþile finale
ale raportului. Adicã aºa-numitele „recomandãri“ pe care le fac toþi cei care re-
dacteazã aceste tipuri de materiale. Aceste „recomandãri“ sunt, practic, primul
semn cã viitorul nu va mai arãta aºa cum este cel descris în raport. Cãci nu tre-
buie sã arate aºa. Iar „recomandãrile“ vizeazã tocmai tipul de intervenþie pe care
comanditarul, adicã cel care a comandat raportul, trebuie sã o aibã în vederea
susþinerii ºi promovãrii interesului propriu. Nicio „lecturã“ a mersului lumii, mai
ales a viitorului ei, nu este neutrã sau, mai bine spus, nu se face dintr-o poziþie
neutralã.
De aici ideea cã invalidarea acestei prognoze stã tocmai în premisele ei. Ma-

rile puteri de astãzi nu vor sta, cu siguranþã, cu mâinile în sân aºteptându-ºi, re-
semnate, evacuarea de pe scena publicã mondialã sau ºtirbirea masivã a pres-
tigiului lor de noii concurenþi. Vor lupta pentru menþinerea supremaþiei ºi vor ri-
posta atât cât le va sta în putere. Cu ce mijloace ºi cu ce succes, nu este încã limpede.
Cu aceste precauþii, sã punctãm, în treacãt, principalele repere ale textului.

Peisajul global din 2020

În esenþã, prezentul Raport indicã pentru anul 2020 urmãtoarele evoluþii, re-
zumate îndãrãtul unor sintagme precum „certitudini relative“ ºi „incertitudini
relative“. Cele dintâi sunt urmãtoarele: globalizarea aproape ireversibilã ºi care
tinde sã devinã mai puþin occidentalã; economia mondialã creºte cantitativ ºi
geografic; numãrul în creºtere al firmelor globale faciliteazã rãspândirea noilor
tehnologii; ascensiunea Asiei ºi apariþia unor posibile noi puteri economice de
mijloc; îmbãtrânirea populaþiei în puterile mondiale existente; surse de energie
„în teren“, suficiente pentru a face faþã cererii globale; puterea în creºtere a acto-
rilor nonstatali; Islamul politic rãmâne o forþã potentã; îmbunãtãþirea posibilitã-
þilor WMD în unele state; arcul de instabilitate care trece peste Orientul Mijlo-
ciu,Asia ºiAfrica; improbabilitatea ca ºi conflictul dintre marile puteri sã escala-
deze într-un rãzboi total; problemele de mediu ºi cele etice devin tot mai pre-
sante ºi importante; SUA va rãmâne singurul actor puternic din punct de vedere
economic, tehnologic ºi militar.
„Incertitudinile cheie“ sunt identificate ca fiind urmãtoarele: dacã globalizarea

va reduce numãrul economiilor rãmase în urmã, în ce mãsurã þãrile asiatice sta-
bilesc „noile reguli ale jocului“; decalaj tot mai mare între „avuþi“ ºi „neavuþi“
în democraþiile fragile; rezolvarea sau continuarea crizelor financiare; mãsura în
care conectivitatea globalã provoacã guvernele ºi genereazã crize; dacã ascen-
siunea China/India apare în mod lent; abilitatea Uniunii Europene ºi a Japoniei de
a-ºi adapta forþa de muncã, sistemele de asistenþã socialã ºi integrarea populaþiei
de emigranþi; dacã Uniunea Europeanã devine o supraputere; instabilitatea poli-
ticã în þãrile producãtoare ºi de aici probleme ale furnizãrii energiei; dorinþa ºi
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abilitatea statelor ºi a instituþiilor internaþionale de a se adapta la aceºti actori;
impactul religiozitãþii asupra unitãþii statelor ºi a potenþialului de conflict; dez-
voltarea ideologiei fundamentaliste de tip jihad; ambiguitatea numãrului ºi capa-
citãþilor nucleare în lume, de aici incertitudini legate de abilitatea teroriºtilor de
a obþine arme biologice, chimice, radiologice sau nucleare; apariþia unor eveni-
mente precipitante care duc la rãsturnarea guvernelor ºi creeazã instabilitate;
abilitatea de a controla punctele importante ºi competiþia pentru resurse; mãsura
în care noile tehnologii creeazã sau rezolvã dilemele etice; dacã alte þãri vor pro-
voca mai deschis Washingtonul ºi dacã Statele Unite pierd supremaþia, încotro
va evolua lumea în care trãim?
Raportul mai oferã ºi câteve scenarii de evoluþie care meritã reluate:
Lumea Davos oferã o ilustrare a modului în care, în urmãtorii 15 ani, creº-

terea economicã robustã, condusã de China ºi de India, ar putea modela procesul
de globalizare — dându-i o faþã mult mai nonoccidentalã ºi transformând chiar
ºi câmpurile de luptã politicã.

Pax Americana analizeazã cât va mai supravieþui dominaþia Statelor Unite
schimbãrilor radicale din decorul politic global ºi cât va mai servi la modelarea
unei ordini globale noi ºi autocuprinzãtoare.

Ciclul fricii oferã un exemplu al modului în care toate preocupãrile legate de
proliferare se pot dezvolta pânã în punctul în care sunt luate mãsuri intruzive de
securitate pe scarã largã, pentru a preveni izbucniri ale unor atacuri mortale, in-
troducând, posibil, o lume orwellianã.
Dupã cum precizeazã ºi autorii raportului, toate aceste scenarii ilustreazã

doar „câteva dintre viitorii posibili care s-ar putea dezvolta în urmãtorii 15 ani,
dar gama largã de posibilitãþi pe care le putem imagina sugereazã faptul cã
aceastã perioadã va fi caracterizatã de schimbãri tot mai mari, în special în con-
trast cu starea Rãzboiului Rece“. Scenariile nu sunt reciproc exclusiviste: „pu-
tem vedea douã sau trei scenarii din acestea la un loc, în aceeaºi combinaþie sau
o gamã largã de alte scenarii“.
Datoritã actualitãþii covârºitoare a problematicii, mai cu seamã în acest spaþiu,

se cuvine fãcutã o menþiune la ceea ce se cheamã astãzi „geopolitica gazelor“. Ra-
portul ne spune cã „atât furnizorii de petrol, cât ºi cei de gaze vor avea o influenþã
mai mare decât în prezent, dar relaþia dintre furnizorii de gaze ºi consumatori poate
fi una deosebit de puternicã datoritã restricþiilor din mecanismele de distribuþie“.
Pentru cã gazele, spre deosebire de petrol, nu sunt o sursã de energie fungibilã,
„interdependenþa furnizorilor de conducte— producãtorii trebuie sã fie conectaþi cu
consumatorii ºi nici unul dintre cele douã grupuri nu are prea multe alternative —
consolideazã alianþele regionale“. Iatã douã observaþii ºi prognoze ale studiului:
Peste 95 la sutã din gazele produse ºi trei sferturi din cele comercializate sunt

distribuite prin conducte, direct de la furnizor la consumator, iar tehnologia gazelor
lichefiate nu va schimba probabil în mod substanþial aceste procente pânã în 2020.
Europa va avea acces la furnizorul din Rusia ºi Africa de Nord, în timp ce

China va putea sã aducã aceste resurse din estul Rusiei, din Indonezia, poate din
depozitele imense din Australia. Statele Unite se vor îndrepta aproape exclusiv
cãtre Canada ºi cãtre alþi furnizori din emisfera vesticã.
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Preferinþele tot mai mari ale Europei pentru gazele naturale, combinate cu sã-
rãcirea rezervelor din Marea Nordului, „vor da un impuls ºi mai mare eforturilor
politice deja existente pentru a strânge legãturile cu Rusia ºi Africa de Nord,
deoarece gazele necesitã un nivel mai înalt de implicare politicã din partea am-
belor pãrþi în proiectarea ºi în constituirea infrastructurii necesare“. Conform
unui studiu al Comisiei Europene — citat în Raport —, procentul de energie a
Uniunii provenitã din sursele strãine va creºte de la aproximativ jumãtate în
2000, la douã treimi pânã în 2020. Utilizarea gazelor va creºte mai rapid datoritã
preocupãrilor legate de mediu ºi a dispariþiei mai multor capacitãþi de energie
nuclearã ale Uniunii Europene: „... multe dintre zone... sunt puse în calcul ca
oferind din ce în ce mai multã (energie), fapt ce atrage dupã sine un risc politic
ºi economic substanþial... Prin urmare, competiþia din ce în ce mai mare pentru
resurse, ... acompaniatã poate de o discontinuitate importantã a resurselor de pe-
trol, este printre incertitudinile cheie“.
Raportul mai spune cã în prima decadã a secolului XXI livrãrile pe conducta

Zamal-Europa ºi pe cea Blue Stream vor ajuta Rusia sã-ºi mãreascã vânzãrile de
gaze cãtre Uniunea Europeanã ºi Turcia cu mai mult de 40 la sutã peste nivelul
anului 2000. Rezultatul va fi cã procentul Rusiei din cererea totalã europeanã va
creºte de la 27 la sutã în anul 2000, la 31 la sutã în 2010. În plus, Rusia, ca cel
mai mare furnizor de energie din afara OPEC, va fi bine poziþionatã pentru a dis-
pune de rezervele sale de petrol ºi gaze pentru a-ºi susþine obiectivele de politicã
internã ºi externã. Raportul mai precizeazã cã rezervele de gaze ale Algeriei se
aflã pe locul opt în lume ca dimensiune, iar aceastã þarã încearcã sã mãreascã
exporturile cãtre Europa cu 50 la sutã, pânã la sfârºitul decadei.
Rãmâne ca viitorul sã ne convingã sau nu asupra valabilitãþii prognozelor, cu

precauþiile de rigoare pe care le-am fãcut deja.

*
Sã trecem acum la ceea ce am numit anterior completarea tabloului cu alte

perspective legate de evoluþiile actorilor (deocamdatã) cu influenþã decisivã în
zonã. Începem cu Uniunea Europeanã.

Europa în 2020: securitate ºi problema
„capacitãþilor de absorbþie“

Problema de securitate a UE

Raportul abordeazã ºi problema de securitate a UE. În urmãtorii 15 ani, chel-
tuielile de apãrare ale fiecãrei þãri europene, inclusiv cele ale Marii Britanii, Franþei
ºi Germaniei, pot scãdea dincolo de cele ale Chinei ºi ale altor þãri. În mod colectiv,
aceste þãri le vor epuiza în întregime, cu excepþia Statelor Unite ºi, posibil, a Chinei.
Raportul avertizeazã cã, „din punct de vedere istoric, statele membre ale Uni-

unii Europene au avut dificultãþi în coordonarea ºi raþionalizarea cheltuielilor de
apãrare pentru a putea sã-ºi mãreascã abilitãþile în ciuda progresului unei mai
mari securitãþi a Uniunii Europene ºi a rolului ei mai mare de apãrare“. Fãrã sã
se lanseze în predicþii clare, autorii Raportului afirmã cã „rãmâne o problemã
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deschisã dacã Uniunea Europeanã va dezvolta o armatã, în parte datoritã faptului
cã aceastã creaþie ar putea duplica sau deplasa forþele NATO“.
În timp ce forþa militarã are o capacitate foarte micã pentru proiectarea pute-

rii, forþa Europei poate fi în furnizarea pentru angajamentul sãu faþã de multila-
teralism a unui model de guvernare globalã ºi regionalã, pentru puterile în ascen-
siune, în special dacã acestea cautã o alternativã occidentalã la încrederea puter-
nicã în Statele Unite. De exemplu, o alianþã Uniunea Europeanã – China, deºi
este încã improbabilã, nu mai este de neimaginat.

Provocãrile extinderii UE

Despre UE, Raportul afirmã cã, în conformitate cu majoritatea mãsurãtorilor
—mãrimea pieþii, valutã unicã, forþã de muncã înalt specializatã, guverne demo-
cratice stabile, bloc comercial unificat ºi GDP— o Europã lãrgitã va putea sã-ºi
amplifice valoarea pe scena internaþionalã. Raportul mai invocã ºi creºterea di-
versitãþii populaþiei — în special atragerea de noi membri — care îi oferã capaci-
tatea de a inventa legãturi puternice atât cu sudul, cu lumea musulmanã ºi cu
Africa, cât ºi cu estul, cu Rusia ºi Eurasia. Mãsura în care Europa îºi sporeºte
acoperirea pe scena mondialã „depinde de capacitatea ei de a atinge o coeziune
politicã mai mare“. Pe termen scurt, primirea a zece noi membri est-europeni va
genera probabil nevoia restructurãrii instituþiilor Uniunii Europene, necesarã
pentru dezvoltarea unei viziuni stategice coezive ºi împãrtãºite pentru politica
externã ºi cea de securitate a Uniunii Europene.
Raportul precizeazã urmãtoarele:
Spre deosebire de expansiunea din momentul în care Irlanda, Spania, Portu-

galia ºi Grecia au intrat în Piaþa Comunã, în anii 1970 ºi la începutul anilor 1980,
Bruxelles a avut un procent din fondurile structurale disponibil pentru a ridica mai
repede pe central-europeni pânã la nivelul economic al restului Uniunii Europene...
Posibila aderare a Turciei prezintã ambele provocãri — datoritã dimensiunii

Turciei ºi a diferenþelor religioase ºi culturale — la fel ca ºi oportunitãþile, cu ex-
cepþia consensului; dar acordul poate fi atins. Este imperios necesar pentru viito-
rul UE sã fie gãsitã o cale care ar putea ajuta Europa sã adapteze ºi sã integreze
populaþia musulmanã în creºtere.
Raportul mai vorbeºte despre îmbãtrânirea populaþiei ºi restrângerea forþei de

muncã în majoritatea þãrilor, care vor avea un impact mare asupra continentului,
creând o provocare economicã ºi politicã serioasã, dar nu insurmontabilã. Rata
totalã de fertilitate a Europei este de aproximativ 1,4 — cu mult sub 2,1, nivelul
de înlocuire. În urmãtorii 15 ani, economiile vest-europene vor trebui sã gã-
seascã mai multe milioane de muncitori pentru a umple golurile vacantate de
muncitorii pensionaþi.

„Capacitatea de absorbþie a UE“

Ajungem acum la cea mai spinoasã problemã a extinderii UE, neabordatã în
Raport, respectiv aºa-numita „capacitate de absorbþie“. Sintagma este ambiguã
ºi, de aceea, criticabilã. Pentru prima datã a apãrut într-un document oficial în
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1993, în concluziile Summit-ului de la Copenhaga. Dupã cum remarcã o exce-
lentã analizã a CEPS2, sintagma este prost definitã, dar prezentã în documentele
europene, în ciuda faptului cã limbajul acestor documente trebuie sã fie clar din
punct de vedere economic, legal sau politic.
Problema principalã este cã, spre deosebire de criteriile de la Copenhaga,

„capacitatea de absorbþie“ nu are o definiþie clarã sau oficialã. Conform autorilor
studiului menþionat, poate fi perceputã ca suma mai multor obiective mai precise:
Capacitatea pieþelor de servicii ºi de bunuri pentru a absorbi noi membri;
Capacitatea pieþii muncii de a absorbi noi state membre;
Capacitatea bugetului UE de a absorbi noi state membre;
Capacitatea instituþiilor UE de a funcþiona dupã includerea a noi membri;
Capacitatea societãþii de a absorbi noi membri;
Capacitatea UE de a-ºi asigura securitatea strategicã.
În ceea ce priveºte primul item, autorii studiului conchid cã extinderea UE

este parte a rãspunsului UE la globalizare, adicã parte a soluþiei, nu a problemei
Uniunii. Problemele generate de globalizare nu trebuie confundate cu proble-
mele generate de extinderea UE.
Problema forþei de muncã este una mai delicatã. Dar analiºtii afirmã cã UE

în varianta cu 15 membri a atins un punct zero de creºtere a populaþiei aptã de
muncã dupã decade de creºtere demograficã de circa 0,3% pe an. Trendul ne-
gativ continuã ºi se va intensifica în perioada 2010-2030. Este evident cã UE va
avea probleme grave privind finanþarea programelor sociale sau a pensiilor dacã
acest trend nu va fi stopat. Imigraþia este o soluþie pentru acest deficit, dar ºi extin-
derea, aici aportul unor þãri ca Turcia ar putea fi decisiv. Dar ºi Ucraina sau Re-
publica Moldova ar putea fi o excelentã sursã ºi resursã demograficã pentru UE.
Capacitatea bugetarã a UE de a absorbi noi membri este o problemã, dar una

care trebuie aºezatã în orizontul de timp 2015-2020, pentru cã numai atunci va
fi nevoie de resurse bugetare masive pentru a absorbi eventuali noi membri. Pânã
atunci, avertizeazã studiul, a discuta despre resursele de azi evaluând capacitatea
UE de a prelua noi membri mâine este o greºealã.
Capacitatea instituþionalã a UE de a îngloba noi membri nu este în crizã. De

fapt, deciziile cotidiene ale UE nu au suferit gripaje dupã ultimul val de inte-
grare. În al doilea rând, marile disfuncþionalitãþi nu au venit din pricina noilor
membri, ci din certuri sau divergenþe între vechii membri ai UE.
Capacitatea societãþii de a primi noi membri este problematicã, pentru cã are

consecinþe politice directe ºi nu are legãturã cu eventualele performanþe tehnice
ale membrilor. Totuºi, ºi aici se cuvin rectificãri. Analizele sociologice demon-
streazã cã, de pildã, dacã douã treimi din populaþia Republicii Moldova consi-
derã Islamul incompatibil cu normele occidentale de democraþie ºi ale statului
de drept, percepþia elitelor, deci a persoanelor educate, este inversã. Prin urmare,
factorul educaþie are importanþã majorã, la fel ºi modul în care o þarã candidatã
va ºti sã îºi vândã imaginea pentru a fi acceptatã politic la nivelul populaþiei Uni-
unii, nu doar tehnic, la nivelul Comisiei.
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Capacitatea UE de a-ºi asigura securitatea aduce în prim plan problema
„frontierelor finale“ ale UE. Aici trebuie adusã discuþia ºi dublatã de capacitatea
UE de a genera progres prin „soft power“. Aici problema Turciei este de cea mai
mare importanþã, datã fiind vecinãtatea diversã ºi potenþial explozivã a acestei
þãri. Republica Moldova nu are însã un asemenea handicap, exceptând Transnistria,
care, din acest punct de vedere, rãmâne principalul impediment nu pentru mo-
dernizarea ºi europenizarea RepubliciiMoldova, ci pentru problematica de securitate
globalã a UE.
Concluzia autorilor studiului este extrem de importantã în economia abordã-

rilor despre prezentul ºi viitorul Uniunii. „Capacitatea de absorbþie“ nu trebuie
folositã în textele oficiale ale UE fãrã specificaþii clare ºi fãrã explicitarea rigu-
roasã a sintagmei. Doar aºa devine operaþionalã. Altminteri, cum se exprimã au-
torii studiului, „se va lãsa impresia unor realitãþi statice ºi pseudoºtiinþifice ºi se
va da apã la moarã retoricii politice populiste“.
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