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Abstract. Major changes have been brought to the new military doctrine
adopted on 26 December 2014 by Russia. In this paper we analyze
systematically each specification which was implied in this document. The
military sector has been modified across the years, but none have had a
consistent plan to modernize the Russian Army until now. We analyze each
paragraph of the original document, aiming to show the inconsistencies
presented in accordance with Russia’s economy, present military situation
and the geopolitical context in which the program was adopted.
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Preºedintele Federaþiei Ruse semnase noua doctrinã militarã a Rusiei pe 26
decembrie 2014.1 Modificarea textului din doctrinã se fãcuse în acord cu decizia
Consiliului de Securitate al Federaþiei Ruse din 5 iulie 2013, iar versiunea finalã
a fost aprobatã în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate organizate pe 19 de-
cembrie 2014. În general, acest document reprezintã mai degrabã o declaraþie
oficialã referitoare la domeniul apãrãrii naþionale, decât un plan strategic de ac-
þiune militarã.

O analizã mai atentã a conþinutului acestei noi doctrine, comparativ cu cea veche
din 2010, indicã o schimbare de paradigmã a Rusiei în raport cu securitatea na-
þionalã, ameninþãrile externe ºi accentuarea rolurilor ofensive ale forþelor armate
prin echiparea acestora cu armament modern de ultimã generaþie (vezi Anexa).
Potrivit directorului general al Carnegie Moscow Center, Dmitri Trenin, doctrina
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stipuleazã clar cã „Occidentul nu este oficial un adversar, acesta este un con-
curent puternic, un rival important, ºi sursa celor mai multe riscuri ºi ameninþãri
militare. În aceste condiþii, chiar dacã se confruntã cu o recesiune gravã, mo-
dernizarea capacitãþilor de apãrare ºi a forþei de pregãtire rãmân prioritatea nu-
mãrul 1 a Rusiei“.2

În concepþia comandantului suprem al forþelor militare, V. Putin, precum ºi a
generalilor, amiralilor ºi altor reprezentanþi din structurile de forþã, scenariul de-
clanºãrii unui rãzboi local/regional în primele decenii ale sec. XXI a încetat sã
fie considerat doar un risc pentru Rusia, devenind, odatã cu conflictul din Ucraina,
o realitate durã.3

S-a înregistrat o schimbare radicalã în evaluarea actualului context internaþio-
nal. În 2010 Moscova miza pe o „slãbire a confruntãrii ideologice“, precum ºi
pe o „reducere a influenþei economice, politice ºi militare a unor state (sau gru-
puri de state) cu pretenþii hegemonice în sistemul internaþional modern“ – con-
cepte asociate cu rãzboiul din august 2008, care a schimbat în mod radical per-
spectiva geostrategicã în trei sfere: zona Mãrii Negre, zona CSI, nivel global.
Vedem cã în 2014 sunt menþionaþi factori catalizatori ai dinamismului în siste-
mul internaþional precum „creºterea competiþiei globale în diferite domenii“,
„tensionarea cooperãrii la nivel interstatal ºi interregional“, „concurenþa dintre
valorile ºi proiectele de dezvoltare economicã ºi politicã“; toþi aceºti factori re-
prezintã, în viziunea Moscovei, vulnerabilitãþi ce pot accentua declinul rolului
politic pe arena internaþionalã. În versiunea modificatã a doctrinei se reafirmã
vechiul deziderat de redistribuire treptatã a puterii ºi influenþei globale între noi
poli de creºtere economicã ºi atracþie politicã. În pofida acestei aparenþe, Rusia
nu mai poate reprezenta astãzi o contrapondere realã faþã de SUA, decât în com-
binaþii cu alte puteri asiatice ori europene. „Multipolaritatea“, invocatã des de ar-
tizanii politicii externe ai Federaþiei Ruse, reprezintã, în viziunea acestora, con-
diþia esenþialã a continuitãþii mecanismului ONU ca pârghie a puterilor emer-
gente din Lumea a Treia, a legislaþiei internaþionale ºi a intervenþiei ruse pe sce-
na internaþionalã.4 Poziþia oficialã a Federaþiei Ruse vizavi de ONU a fost reite-
ratã de mai multe ori în cadrul discursurilor oficiale ale ministrului de Externe
rus, Serghei Lavrov, cum ar fi discursul din 5 octombrie 2009: „Noi promovãm res-
pectarea normelor de drept internaþional, a rezoluþiilor Consiliului de Securitate
al ONU ºi facem un apel cãtre colegii noºtri sã evite acþiunile unilaterale care
contravin Cartei ONU ºi principiilor OSCE“.5 Desigur cã aceste „acþiuni unilate-
rale“ ale „partenerilor occidentali“ oferã Moscovei justificarea solicitãrii de ex-
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tindere a Consiliului de Securitate al ONU pe seama includerii în el a unor noi
membri permanenþi cum ar fi Brazilia, Germania, India, Japonia ºi chiar Africa
de Sud.6 Evident cã extinderea numãrului de membri permanenþi va complica ºi
mai mult identificarea/adoptarea unor soluþii comune, iar Rusiei i se va permite
astfel sã obþinã un spaþiu de manevrã pentru a influenþa balanþa în favoarea inte-
reselor sale naþionale.

Potrivit unor estimãri, referinþa cu „noile riscuri“ era atribuitã creºterii influ-
enþei regionale a Republicii Populare Chineze; iatã de ce, chiar ºi dupã patru ani,
conceptul privind „noii poli de influenþã“ este pãstrat. Astfel, în ciuda faptului cã
pericolul reprezentat de „rivalitatea dintre valorile ºi modelele de dezvoltare“ su-
gereazã drept sursã stateleAlianþei Nord-Atlantice, este puþin probabil ca pasajul
referitor la „redistribuirea puterii în favoarea unor noi poli de dezvoltare econo-
micã ºi influenþã politicã“ sã indice SUA sau NATO în calitate de bloc unitar.
Ceea ce înseamnã cã strategii de la Kremlin au propria viziune geopoliticã asu-
pra lumii, potrivit cãreia toate celelalte centre de influenþã sunt automat incluse
în setul statelor potenþial inamice, reprezentând, în acelaºi timp, surse de ame-
ninþare la adresa securitãþii naþionale a Rusiei. O viziune periculoasã, dacã luãm
în calcul experienþa amplificãrii ameninþãrilor de cãtre oficialii sovietici în anii
’80, ca reacþie la Iniþiativa Strategicã de Apãrare (Strategic Defense Initiative)
lansatã de Ronald Reagan. Drept consecinþã, agenda lui Gorbaciov privind de-
zarmarea se bazase exclusiv pe urgentarea prevenirii unor astfel de ameninþãri
care s-au dovedit a fi total exagerate.

Doctrina anului 2014 mai conþine un element inovativ: pericolele ºi amenin-
þãrile militare fac parte ºi din aria informaþionalã internã a Rusiei, fiind conectate
cu miºcãrile contestatare ale opoziþiei. Luând în considerare controlul strict al
autoritãþilor asupra spaþiului mediatic rusesc, ameninþãrile informaþionale sunt
strict legate de activitãþile desfãºurate de mass-media strãine ºi canalele de co-
municare pe diferite reþele. Pornind de la o astfel de evaluare a riscurilor ºi vul-
nerabilitãþilor, putem uºor anticipa schimbãrile ce urmeazã sã aibã loc în urma
presiunii decidenþilor politici de a înãspri controlul ºi a restricþiona accesul la re-
sursele informaþionale considerate „antipatriotice“ sau „antiruseºti“ pe teritoriul
Federaþiei Ruse. Toate acestea urmeazã a fi realizate în paralel cu o politicã de
„dezvoltare ºi aplicare a mãsurilor necesare menite sã îmbunãtãþeascã eficienþa
învãþãmântului militar-patriotic al cetãþenilor Federaþiei Ruse, pregãtindu-i pentru
serviciul militar [obligatoriu – n. r.]“, în acord cu ideologia putinistã caracteri-
zatã printr-un naþionalism statal de tip rossiiskiy ºi un excepþionalism „civiliza-
þional“ rusesc pentru a transforma federaþia într-un „lider ºi centru de atracþie al
întregii Eurasii“.7

De asemenea, doctrina revizuitã reduce probabilitatea declanºãrii unui rãzboi
pe scarã largã împotriva statului. Aspect evidenþiat prin utilizarea capacitãþilor
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nucleare ale statului ca principal instrument de descurajare ºi prevenire, iar utili-
zarea acestuia se va face doar dupã epuizarea tuturor celorlalte cãi de soluþionare
a conflictului (economice, diplomatice, atac preventiv etc.). Totodatã, Moscova
sesizeazã faptul cã ameninþãrile militare la adresa statului rus s-au intensificat în
ultimul timp. Astfel, autorii doctrinei înclinã sã aprecieze drept „ameninþare ex-
ternã“ orice tentativã de destabilizare a situaþiei politice interne, de a utiliza in-
frastructura informaþionalã în vederea declanºãrii unor miºcãri ºi proteste în masã,
precum ºi escaladarea unor conflicte locale menite sã destabilizeze situaþia so-
cio-politicã într-o regiune învecinatã cu graniþele Federaþiei Ruse.8

S-au înregistrat schimbãri ºi la nivelul clasificãrii ameninþãrii din partea NATO.
Citatul „Dorinþa de a acorda potenþialului militar al NATO funcþii globale“ a fost
înlocuit cu „consolidarea capacitãþilor militare ale NATO“. De altfel, dacã facem
trimitere directã la doctrina din 2010, vedem cã aceasta a fost adoptatã într-un
context total diferit faþã de cel actual. Mai exact, dacã în primul caz avem pe-
rioada mandatului exercitat de Dmitri Medvedev (2008-2012), când erau amplu
mediatizate eforturile de „resetare“ a relaþiilor pe axa Moscova–Washington9, fie
prin acorduri de reducere a focoaselor nucleare prin Tratatul de reducere a ar-
melor strategice (START), fie prin cooperare asupra chestiunea apãrãrii antira-
chetã ºi abþinerii de la dreptul de veto pe rezoluþia Consiliului de Securitate al
ONU privind instituirea unei zone de interdicþie militarã aerianã pentru protecþia
Benghazi (estul Libiei), în cel de-al treilea mandat al preºedintelui rus V. Putin
doctrina militarã solicitã blocarea oricãror eforturi ale Statelor Unite de a-ºi im-
pune propriul sistem de securitate colectivã pe contul extinderii scutului de apã-
rare antirachetã în Europa sau a oricãrui alt sistem strategic nonnuclear. Dacã
prin intermediul doctrinei din 2010 preºedintele Medvedev a oferit Rusiei o du-
blã orientare politicã: pe de-o parte, revenirea în forþã a Rusiei pe scena interna-
þionalã ca „mare putere“ ºi lider exclusiv în „spaþiul sãu de dominaþie istoricã“,
iar pe de altã parte, intensificarea capacitãþii Rusiei de a face faþã noilor provo-
cãri interne rezultate de pe urma tranziþiei postcomuniste ºi evoluþiei balanþei de
putere din spaþiul eurasiatic, acum scopul Rusiei este de a-ºi asigura o certitudine
în ceea ce priveºte capacitatea sa de „descurajare nonnuclearã“, ceea ce presupune
menþinerea pregãtirii forþelor militare convenþionale la un nivel înalt ºi un anga-
jament solid în cadrul organizaþiilor regionale de securitate, precum Comunitatea
Statelor Independente (CSI) sau Organizaþia pentru Cooperare de la Shanghai
(OCS). Pe aceastã axã, statul rus vizeazã asigurarea securitãþii teritoriului naþio-
nal ºi a frontierelor sale prin consolidarea stabilitãþii în regiunile/þãrile din vecinã-
tate, ceea ce din punct de vedere strategic reprezintã un veritabil „glacis securitar“
în faþa oricãrei imixtiuni militare, politice sau economice din partea Occidentului
sau a altor puteri învecinate cu spaþiul Uniunii Eurasiatice/OTSC.

Tot din categoria de ameninþãri militare face parte ºi conceptul de „global strike“.
Luând în considerare faptul cã anterior textul din documentul oficial excludea
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orice probabilitate a declanºãrii unui rãzboi la scarã extinsã împotriva Rusiei,
conceptul respectiv ne poate indica persistenþa unor îndoieli în cadrul comanda-
mentului militar în ceea ce priveºte capacitatea de respingere a oricãror lovituri
la adresa Federaþiei Ruse pe mai multe direcþii. Prin noua doctrinã, Rusia îºi re-
zervã totuºi dreptul de a folosi arsenalul nuclear în caz de agresiune împotriva ei
sau a aliaþilor ei, sau în caz „de ameninþare la însãºi existenþa statului“ ºi încãl-
carea normelor stabilite de ONU. Totuºi, tema „atacului preventiv“ nu apare,
însã, contrar informaþiilor vehiculate de unele media ruse10, estimãm cã aceste
riscuri indicate strategic se pot referi atât la o eventualã utilizare a forþelor de
reacþie rapidã de cãtre SUA/NATO ca rãspuns la ameninþarea pe care o repre-
zintã Statul Islamic pentru Orientul Mijlociu ºi Asia Centralã, cât ºi la un posibil
scenariu exagerat în urma cãruia NATO ar introduce trupe militare pe teritoriul
naþional al Ucrainei sau în alte state din apropierea graniþelor Federaþiei Ruse.
Cel mai probabil cã scenariul libian a influenþat în mod hotãrâtor viitoarea strate-
gie a Moscovei, mai ales cã, de-a lungul istoriei, a mai avut de-a face cu ocoliri
la adresa propriului veto în Consiliul de Securitate al ONU.

Interpretarea ameninþãrii teroriste la nivel global este ºi ea extinsã. Pe de o
parte, ameninþarea înglobeazã riscul reprezentat de miºcãrile extremiste, iar pe
de altã parte este subliniat pericolul reprezentat de terorismul nuclear ºi bacterio-
logic. Pentru prima datã, în doctrina militarã a Rusiei se face referire la provo-
cãrile reprezentate de „crima organizatã transnaþionalã“, „traficul de arme ºi dro-
guri“. Desigur cã aici putem intui o anticipare a posibilei evoluþii în regiunea
Asiei Centrale (Afganistan) dupã retragerea contingentelor NATO, precum ºi o
eventualã escaladare a tensiunilor acumulate în Caucazul de Nord.

În plus, este pentru prima datã când o doctrinã militarã a Rusiei reflecteazã ºi
asupra ameninþãrilor reprezentate de companiile militare private care opereazã
în regiunile învecinate cu frontierele Federaþiei Ruse ºi ale aliaþilor sãi (aici amin-
tim de cazul companiei Blackwater, redenumitã în 2010 Academi). Potrivit esti-
mãrilor noastre, acest articol (art. 12, punctul l) presupune o reevaluare eronatã
a riscurilor din vecinãtatea sa apropiatã, mai ales cã, în prezent, autoritãþile Fede-
raþiei Ruse îºi canalizeazã eforturile înspre înfiinþarea propriilor companii mili-
tare private, cãutând, în acelaºi timp, justificãri de ordin juridic pentru imple-
mentarea unui astfel de program în cadrul OTSC.

Pe lista factorilor potenþial periculoºi se aflã ºi produsele din industria farma-
ceuticã – o noutate în materie de strategie care îºi are originea în revizuirea pe-
ricolului reprezentat de proliferarea armelor biologice ºi rãspândirea virusului
Ebola în 2014.

ªi caracteristica noilor conflicte militare a înregistrat modificãri substanþiale.
Pe plan intern, se vorbeºte despre anumite ameninþãri de ordin nonmilitar la
adresa suveranitãþii naþionale. Astfel de mãsuri „speciale“, în concepþia autorilor
doctrinei, pot fi aplicate pe teritoriul Rusiei în contextul existenþei unei vulne-
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rabilitãþi interne majore: miºcãrile contestatare la adresa regimului Putin. Sã nu
uitãm cã în iarna anilor 2011-2012 autoritãþile ruse s-au confruntat cu o creºtere
alarmantã a miºcãrilor protestare din partea opoziþiei atât la Moscova, cât ºi în
alte oraºe importante ale þãrii. Soluþia lui Putin de a-i acuza pe manifestanþi de „trã-
dare“ în interesul guvernului american ºi intervenþia în forþã a trupelor OMON
au avut un oarecare succes în reducerea din intensitate ºi apoi sugrumarea opozi-
þiei liberale. Pe de altã parte, Euromaidanul din Kiev precum ºi alte „revoluþii
portocalii“ soldate cu succes au creat un precedent periculos pentru orice regim
autoritar din spaþiul CSI. Aºadar, suntem îndreptãþiþi sã considerãm cã autoritã-
þile de la Kremlin privesc cu îngrijorare scenariul apariþiei unui focar de disi-
denþã susþinut din exterior în vederea destabilizãrii situaþiei politice interne ºi
rãsturnãrii regimului existent, implicând automat o dinamicã regionalã diferitã
în zona de influenþã a Federaþiei Ruse. Dacã luãm în calcul ºi dosarul noii regiuni
anexate Crimeea, Moscova a recurs la înarmarea regiunii încã din vara anului tre-
cut, ºi asta pentru a îndepãrta pe cât posibil orice scenariu de revenire a peninsulei
în componenþa Ucrainei prin demilitarizare ºi democratizare a regiunii.

În altã ordine de idei, Kremlinul ia în considerare ºi ameninþarea reprezentatã
de un „rãzboi hibrid“ (hybrid warfare)11 – strategie pe care Moscova a aplicat-o
cu succes în estul Ucrainei ºi care poate fi aplicatã ºi în alte regiuni ale sferei sale
de influenþã invocând, totodatã, soluþionarea conflictelor, protecþia cetãþenilor/et-
nicilor ruºi ºi prevenirea oricãrei agresiuni externe. Potrivit jurnalistului de la
BBC Jonathan Marcus, responsabil de secþiunea diplomaticã, Rusia are capacita-
tea sã utilizeze „rãzboiul hibrid“ inclusiv împotriva statelor europene,12 ceea ce-i va
permite automat sã testeze articolul 5 din Tratatul Alianþei Nord-Atlantice, fãrã
a intra într-un conflict de amploare cu acestea.

Printre alte ameninþãri de ordin militar, documentul face referinþã ºi la ulti-
mele produse de facturã militarã ale revoluþiei tehnologice: UAV-urile, aparate
maritime ghidate autonom, prototipuri de arme robotizate etc. Aceste noi tipuri
de armament au fost deja incluse pe lista comenzilor de stat, fiind discutate în
cadrul Comisiei pentru dezvoltarea complexului militar-industrial. Analizarea
acestor noi tipuri de armament demonstreazã cã Rusia urmãreºte modelul occi-
dental al dezvoltãrii durabile care este caracterizatã prin eficientizare ºi cerce-
tare. UAV-urile13 care au fost anunþate de ministrul adjunct Yury Borisov vor fi
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Journal [Online]. Disponibil pe: http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ [Accesat la data
de: 27.03.2015]).

12 Jonathan Marcus, „Ghibridnaia voina Putina – golovnaia boli NATO“ („Rãzboiul hibrid al lui Putin –
Durerea de cap a NATO“), BBC Russian [Online]. Disponibil pe: http://www.bbc.co.uk/russian/international/
2014/12/141106_nato_russian_strategy [Accesat la data de: 27.03.2015].

13 „Russia develops heavy drone, promises S500 missile system by 2017“. Disponibil pe: http://rt.com/
news/226003-russia-heavy-military-drone/ [Accesat la data de: 15.03.2015]



introduse pânã în anul 2017. Planurile de modernizare a armatei urmãresc tiparul
prin: dezvoltarea sectorului de Dezvoltare & Cercetare14, absorbþia tehnologiei
rapide prin antrenamente ºi educarea personalului pentru a putea utiliza arma-
nentul nou. Însã dupã cum se poate vedea în Figura 1, bugetul sectorului militar
indicã o lipsã a interesului pe o duratã lungã de aproximativ 20 de ani în care Ru-
sia nu a mai pãstrat un pas constant în modernizarea armatei ºi a tehnologiilor,
având în dotare armamentul vechi produs de URSS15. Forþele terestre sunt încã
dotate cu armanent depãºit tehnologic având în vedere cã majoritatea acestora au
fost produse acum 30 de ani. Forþele aeriene vor fi dotate cu noi tipuri de arma-
nent performant; lista comenzilor pentru avioane modernizate depãºeºte cantita-
tea de 200 de tipuri diferite care ar trebui sã intre în funcþiune pânã în anul 2020.
Situaþia armatei poate fi descrisã foarte bine de rãzboiul din Georgia, unde tot ar-
mamentul aerian utilizat s-a dovedit a fi învechit, fapt care a dus la descoperirea
slãbiciunilor armatei ruseºti: majoritatea echipamentelor erau din nou produse
de URSS16.

Luând în calcul aspectul depãºirilor tehnologice ºi operaþiunile de dezvoltare
din celelalte sectoare militare, tendinþa este de a asuma cã împlinirea acestor
comenzi nu va fi la timpul specificat în noul program militar. Dupã cum se poate
observa, schemele de dezvoltare sunt îndreptate în toate direcþiile noi pe care
Rusia nu le-a cultivat pânã acum. Acestea vin în contradicþie cu împãrþirea insti-
tuþionalã a armatei, care a fost reorganizatã de prea multe ori, proces care a dus
la slãbirea capacitãþii sale de administrare, modificãri ce au început din 1992 ºi
au continuat pânã anul trecut. De asemenea, specializarea personalului ºi îmbu-
nãtãþirea condiþiilor de trai din bazele militare pun în discuþie nu doar hrana,
echipamentul, ci ºi infrastructura bazelor militare, care vor necesita sume tot mai
mari pentru renovare ºi modernizare.

Astfel, planul pare a fi mai degrabã de ordin teoretic, luând în considerare
fluctuaþia pieþei energetice, unde Rusia iese în continuare pe pierdere în urma
sancþiunilor impuse de statele occidentale. Desigur cã nu putem vorbi de o
concurenþã serioasã dacã ne raportãm la segmentul bugetar destinat sectorului
militar al SUA17, însã oficialii ruºi sunt determinaþi sã pompeze în continuare
bani în bugetul militar (Figura 1), intenþionând sã-l suplimenteze cu 40% pânã
în 2017 (ceea ce înseamnã aproximativ 97 miliarde de dolari, dacã luãm în calcul
faptul cã bugetul militar al Rusiei la începutul anului 2014 era de 69,3 miliarde
de dolari).18 Privind dintr-o perspectivã a dezvoltãrii cu un accent pus pe sec-
torul militar, Rusia pare sã fie pusã într-o situaþie tot mai grea din punct de ve-
dere economic, celelalte sectoare din cadrul statului sunt defavorizate atât finan-

7 DOCTRINA MILITARÃ A FEDERAÞIEI RUSE 17

————————
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180691846.html [Accesat la data de: 18.04.2015]
15 Stratfor.com, „The Future of Russia’s Military- Part 1“, Analizã ce face parte dintr-o serie de 5 articole.

Disponibil pe: https://www.stratfor.com/analysis/future-russias-military-part-1 . [Accesat la data: 17.04.2015]
16 Anton Lavrov, Reform of the Airborn Troops publicat în Russia’s New Army, Edt. Mikhail Baranov,

Centre for Analysis of Strategies and Technologies, Moscow, Russia, 2011, pp. 39-40.
17 Actualul buget militar al Rusiei nu reprezintã decât 17% din bugetul militar al SUA.
18 SIPRI, „SIPRI Yearbook 2014“ [Online]. Disponibil pe: http://www.sipri.org/yearbook/summaries

[Accesat la data de: 27.03.2015].



ciar cât ºi administrativ, iar aceste mãsuri pot sã ducã la un dezechilibru major pe
plan intern caracterizat printr-o scãdere a calitãþii vieþii la nivelul întregii populaþii,
dar cu o armatã puternicã ce se perfecþioneazã în domenii precum supraveghere
în masã ºi intervenþii rapide pe teritoriul þãrii, ceea ce desemneazã din nou în is-
toria þãrii un regim ce devine din ce în ce mai mult totalitar.

Figura 1. Cheltuielile militare ale URSS/Federaþiei Ruse
pentru anii 1988-2013 (în miliarde de dolari)

Sursa: Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Military Expenditure
Database19.

În rest, se acordã o importanþã din ce în ce mai mare securitãþii informaþio-
nale a statului. Este prima ºi, dacã vreþi, cea mai importantã modificare a docu-
mentului, faþã de doctrina din 2010. Practic, prin referire la vulnerabilitatea re-
prezentatã de existenþa unei conexiuni complexe dintre spaþiul informaþional in-
tern ºi cel global, Rusia este pusã în situaþia de a adopta o strategie de tip „insulã“
– o viziune asemãnãtoare celei din perioada Rãzboiului Rece; cãci avem ºi un
conflict de ordin mai degrabã valoric decât ideologic, între Est ºi Vest, în care
statul rus trebuie sã joace rolul de depozitar al valorilor creºtine, conservatoare
ºi antiglobaliste. Potrivit acestei interpretãri, modelul european de dezvoltare a
statului (liberal ºi capitalist) este incompatibil cu modelul eurasiatic (autarhic ºi
autoritar). În altã ordine de idei, directorul The Joint Baltic American Committee,
KarlAltau, este convins cã preºedintele rus aplicã un soi de politicã izolaþionistã:
„Ameninþãrile sale împotriva duºmanilor imaginari, cum ar fi NATO, au meni-
rea de a speria Occidentul ºi a stimula ºovinismul în rândul populaþiei, devenitã
între timp o victimã a propagandei sale“.20 Iar miza strategicã a Rusiei, în acest
context, este blocarea apropierii statelor ex-sovietice din Europa de Est ºi Cau-
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milex/milex_database [Accesat la data de 05.04.2015].
20 Golos Ameriki, „Novaia voennaia doktrina RF oboznacila NATO kak glavnuiu ugrozu“ („Noua doc-

trinã militarã a Federaþiei Ruse a desemnat NATO ca fiind principala ameninþare“) [Online]. Disponibil pe:
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cazul de Sud de Uniunea Europeanã, tocmai pentru a izola Moscova de influen-
þele economice ºi politice liberale occidentale.

Efectele unei astfel de mãsuri au fost negative, întrucât noile proiecte de legi
asupra internetului au implicat strategia tip „insulã“. Aceasta obliga toate com-
paniile strãine care utilizeazã internetul pentru a vinde servicii sã mute datele le-
gate de cetãþenii ruºi pe serverele de pe teritoriul Rusiei, în caz contrar acestea
trebuind sã sisteze imediat serviciile21. Chiar dacã a venit ca o loviturã grea pentru
piaþa IT-ului pe plan local, ea a fost îndreptatã mai mult împotriva companiilor
americane. Cu toate cã unele companii au refuzat categoric acest lucru, compa-
niile mari precum Yahoo, Facebook sau Google au spus cã se vor supune noilor
reglementãri. Costurile pentru acestea vor fi mici, însã trebuie sã avem în vizor
ºi alte firme care vor simþi o ridicare a costurilor pentru a putea închiria servere
pe teritoriul Rusiei ºi a angaja centre de procesare a datelor.

Lista cu noile ameninþãri militare specifice actualului context internaþional,
stipulatã în corpul doctrinei Federaþiei Ruse, reflectã pe deplin caracterul con-
flictului armat din regiunea esticã a Ucrainei. Aici vorbim despre „permanen-
tizarea stãrii de rãzboi pe teritoriul confruntãrii dintre diferiþi actori combatanþi,
participarea la acþiuni militare ale trupelor armate neregulate ºi ale companiilor
militare private, intervenþia indirectã ºi asimetricã în regiunea de conflict, utili-
zarea ºi organizaþiilor nonguvernamentale ºi partidelor politice finanþate din ex-
terior“.22 În opinia noastrã, reflectarea în textul doctrinei din 2014 a noilor ame-
ninþãri specifice, neidentificate în alte zone de conflict, nu poate reprezenta altceva
decât intenþia Federaþiei Ruse de a consacra noul model de conflict – „rãzboiul
hibrid“, implementat de Moscova în Crimeea ºi Donbas.

Aici meritã sã amintim ºi paragraful referitor la mobilizarea ºi pregãtirea mi-
litarã a Federaþiei Ruse, acesta fiind mutat mai sus comparativ cu poziþia din
textul vechii doctrine a anului 2010, atunci fiind inclus capitolul cooperãrii teh-
nico-militare ºi politico-militare cu alte state. Aceastã schimbare ne poate sugera
o creºtere a probabilitãþii ca, în situaþii de crizã, sã se instituie starea de urgenþã
ºi sã se recurgã la mobilizarea generalã atât a economiei naþionale, cât ºi a între-
gii societãþi la nivelul districtelor militare din cadrul Federaþiei Ruse.

Totodatã, strategii ruºi intenþioneazã, potrivit noii doctrine, sã creeze un sis-
tem integrat al gestionãrii întregului ciclu de realizare ºi distribuþie a armamen-
tului. Acest fapt reflectã tendinþa Rusiei de a-ºi mãri producþia de armament nu
numai prin intermediul exportului, ci ºi al comenzilor de stat. De exemplu, doar
anul trecut Rosoboronexport a vândut peste hotare armament ºi echipamente mi-
litare în valoare de 13 miliarde de dolari (cu 2,7 miliarde de dolari mai puþin
comparativ cu anul 2013, ca urmare a sancþiunilor economice internaþionale)23,
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centers/ [Accesat la data de 18.04.2015]

22 „Doctrina Militarã a Federaþiei Ruse“, News.Kremlin.ru [Online]. Disponibil pe: http://news.kremlin.
ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf [Accesat la data de 31.03.2015].

23 Capital.ro, „Rusia a vândut armament în valoare de peste 13 miliarde de dolari“ [Online]. Disponibil
pe: http://www.capital.ro/rusia-a-vandut-armament-in-valoare-de-peste-13-miliarde-de-dolari.html [Accesat la
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iar recent guvernul rus ºi-a asumat responsabilitatea de a sprijini prin subvenþii
exportatorii ruºi de armament, acestea, la rândul lor, urmând sã acopere o parte
din dobânzile la creditele luate de la bãncile interne24, ceea ce confirmã încã o datã
importanþa deosebitã acordatã complexului militaro-industrial, precum ºi proba-
bilitatea introducerii legii marþiale în cazul unor provocãri majore din partea me-
diului extern.

De domeniul noutãþii este ºi articolul alocat cooperãrii cu statele emergente
BRICS în vederea „consolidãrii securitãþii naþionale“, iar paradigma diplomaticã
poate fi intuitã automat – relaþiile bilaterale. Desigur cã cel mai important actor
din cadrul acestui club este China. Or, acum relaþiile ruso-chineze þin cont mai
mult de principiul pragmatic, iar Beijingul îºi ordoneazã prioritãþile în baza unei
analize minuþioase a argumentelor ºi contraargumentelor, ºi asta fãrã a þine cont
de postulatele ideologice. Spre exemplu, atitudinea neutrã a oficialitãþilor chi-
neze faþã de proclamarea „independenþei“ Abhaziei ºi Osetiei de Sud poate fi in-
terpretatã în funcþie de problema internã a secesionismului din regiunile Tibet ºi
Xinjiang. La fel ºi în cazul evaluãrii situaþiei din peninsula Crimeea, Beijingul a
þinut cont de precedentul periculos creat în politica sa integraþionistã faþã de Taiwan.
În primul rând, comportamentul diplomatic al Chinei pe arena internaþionalã
este circumspect, încercând pe cât posibil sã nu-ºi asume un angajament defini-
tiv chiar ºi faþã de aliaþi, pentru a lãsa un maxim de spaþiu de manevrã; iar în al
doilea rând, pentru a estima reacþia Chinei faþã de oricare eveniment internaþio-
nal, e nevoie de o perspectivã „chinezeascã“ a evaluãrii. Cel mai probabil cã Ru-
sia îºi va dori sã forþeze nota în relaþia sa cu vecinul din sud-est, încercând sã de-
pãºeascã parteneriatul strategic militar stabilit în 1997 printr-o nouã alianþã poli-
tico-militarã, însã Beijingul dã semne cã nu este încã pregãtit pentru un astfel de pro-
iect major, dar ne-am putea aºtepta, în schimb, la încheierea unui „gentlemen’s
agreement“ militar, negociind în favoarea proiectelor sale majore în Rusia.25

De asemenea, paragraful conþine ºi referiri la necesitatea consolidãrii siste-
mului de securitate colectivã în cadrul Organizaþiei Tratatului de Securitate Co-
lectivã (OTSC), precum ºi dezvoltarea acestuia în cadrul formatului CSI ºi OCS.
Printre statele aliate/partenere ale Rusiei trebuie sã amintim poziþia privilegiatã
a Republicii Belarus, ale cãrei forþe armate sunt practic integrate în sistemul de
apãrare colectivã a Federaþiei Ruse. Iatã de ce avem ºi toleranþa manifestatã de
liderii ruºi faþã de atitudinea pe alocuri criticã a preºedintelui Lukaºenko. Refe-
ritor la propriile alianþe militare, doctrina rusã subliniazã angajamentul asumat de
membrii OTSC: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia ºi Tadjikistan,
în vederea coordonãrii politicii de apãrare, formând împreunã o Forþã de Reacþie
Rapidã pentru situaþii neprevãzute localizate în Asia Centralã (cu referire la
combaterea crimei organizate cu sursa în Afganistan). În acelaºi timp, sunt menþio-
nate pentru prima datã douã regiuni separatiste cãrora le sunt garantate securitatea
ºi apãrarea; de data aceasta vorbim de Abhazia ºi Osetia de Sud (Georgia). Astfel,
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Kremlinul include în cadrul sistemului sãu de securitate ºi apãrare ºi cele douã
republici nerecunoscute26, controlate în totalitate de cãtre preºedinþi-marionetã
învestiþi dupã rãzboiul din august 2008. Aici mai trebuie sã amintim de faptul cã
în vechiul text din 2010 nu se spune nimic despre existenþa acestor douã regiuni,
deºi politica Moscovei referitoare la aceste pseudoformaþiuni statale a rãmas ne-
schimbatã, iar menþionarea acestora este strâns legatã de intenþia Federaþiei Ruse
de a anexa republicile nerecunoscute dupã modelul Crimeei, sub pretextul insti-
tuirii unui protectorat militar.27 În acelaºi timp, experþii ruºi estimeazã cã ar exis-
ta douã opþiuni strategice: fie se va materializa scenariul „integraþionist“ al celor
douã regiuni secesioniste într-un interval de timp relativ scurt – de un an, ceea
ce automat ar presupune o revizuire a doctrinei nu mai devreme de un an jumã-
tate; ori renunþarea la orice idee de anexare a „republicilor“, mai ales cã menþinerea
statu quo-ului acestora reprezintã în continuare o pârghie importantã a Kremlinului
pentru a influenþa politica domesticã din Georgia. În Caucazul de Nord, Republica
Cecenã aflatã în componenþa Federaþiei Ruse funcþioneazã ca o veritabilã bazã
de pregãtire ºi staþionare a grupãrilor militare pregãtite oricând sã intervinã „si-
lenþios“ în anumite zone considerate de prioritate strategicã pentru Kremlin.

Figura 2. Revendicãrile teritoriale din Arctica

Sursa: Stratfor.com
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27 În noiembrie 2014 Rusia semneazã un Tratat de integrare a Abhaziei în spaþiul de apãrare ºi securitate
colectivã al Federaþiei Ruse; la mai puþin de cinci luni, în martie anul curent, preºedintele rus, V. Putin, ºi lide-



Referitor la astfel de zone, documentul acordã o atenþie specialã ºi pentru re-
giunea Arctica, aceasta fiind pusã în lista „sferelor de influenþã“ ale Federaþiei
Ruse. Desigur cã, odatã cu topirea calotei glaciare, ca urmare a încãlzirii globale,
pot fi deschise noi rute comerciale spre nord ºi apare oportunitatea exploatãrii
unor zãcãminte substanþiale de petrol, gaze naturale ºi cãrbune, ce ar constitui
25% din rezervele globale, potrivit datelor furnizate de Departamentul Federal
de Geologie al SUA.28 Aceste rezerve ar impulsiona investiþiile strãine în sec-
torul energetic, esenþiale pentru dezvoltarea economicã a Rusiei. Totodatã, folo-
sindu-se de larga sa frontierã cu aceastã regiune nordicã, Moscova ºi-a propus
militarizarea treptatã a Arcticii, iar în acest scop au fost alocate fondurile nece-
sare pentru acþiunile planificate pentru anul curent de Ministerul Apãrãrii. De
exemplu, la finele anului 2014, Moscova a realizat un comandament strategic
unificat funcþionând pe baza infrastructurii Flotei de Nord cu o serie de baze mi-
litare amplasate pe teritoriul nordic al statului, ceea ce permite o mai bunã supra-
veghere a viitoarei rute maritime dintre Norvegia ºi China. Situaþia devine ºi mai
complexã în condiþiile în care aceastã rutã de transport prin Marea Nordului ºi
resursele energetice estimate transformã regiunea într-o altã zonã a confrun-
tãrilor geopolitice între celelalte state riverane, membre ale NATO: SUA, Ca-
nada, Danemarca/Groenlanda ºi Norvegia. Aceasta din urmã având o importanþã
strategicã în creºtere pentru frontiera de nord a NATO, fiind singurul stat care
asigurã prezenþa bazelor dincolo de Cercul Polar arctic. Pe de altã parte, Con-
venþia Naþiunilor Unite asupra dreptului mãrii (1982), art. 57, prevede cã zona
economicã exclusivã nu poate depãºi 200 mile marine (370,4 km) „de la liniile
de bazã de la care se mãsoarã lãþimea mãrii teritoriale“ exceptând cazul când
existã resurse în zona de platou continental, iar Federaþia Rusã, având cea mai
mare frontierã cu Cercul Arctic, reclamã un teritoriu de 1,2 milioane km² (vezi
Figura 2)29 ºi îºi asumã un rol de lider regional folosind toate mijloacele posi-
bile, inclusiv cele economice ºi militare.30

Cam în acest context trebuie sã analizãm ºi recentele exerciþii militare desfã-
ºurate pe 16 martie anul curent, acestea acumulând o formã mai degrabã amenin-
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rul sud-osetin, Leonid Tibilov, semneazã un tratat similar pentru Þhinvali. Tratatul prevede „totodatã“ proteja-
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28 Nicolae Þîbrigan, „Noua geopoliticã a Rusiei în zona Asia-Pacific. Strategii ºi hidrocarburi“, în Adrian
Corobanã (coord.), Triunghiul de forþe geopolitice: SUA-China-Rusia / Asociaþia ASAGRI, Bucureºti, Ars Do-
cendi, 2013, p. 235.

29 În centrul Arcticii se aflã dorsala Lomonosov (numitã ºi Munþii Lomonosov), ce se întinde pe o lun-
gime de 1.800 km de la insulele Novosibirsk, prin partea centralã a oceanului, spre arhipelagul arctic canadian.
Unul dintre argumentele enunþate de Rusia privind revendicarea teritoriului arctic se referã la faptul cã atât
dorsala Lomonosov, cât ºi dorsala Mendeleev ar reprezenta, de fapt, platouri continentale eurasiatice (vezi art.
76, paragrafele 4, 5 ºi 6 din Convenþia Naþiunilor Unite asupra dreptului mãrii). Cu toate acestea, Comisia
ONU respinge în 2002 solicitarea Rusiei, recomandând cercetãri suplimentare. Pe de altã parte, oamenii de ºti-
inþã danezi sperã sã dovedeascã faptul cã munþii fac parte din platoul continental al Groenlandei, astfel Dane-
marca devenind, în 2014, un alt pretendent al acestui teritoriu.

30 Stratfor, „Russia’s Plans for Arctic Supremacy“, Analysis [Online]. Disponibil pe: https://www.stratfor.
com/analysis/russias-plans-arctic-supremacy [Accesat la data de 07.04.2015].



þãtoare, depãºind simplele activitãþi de dislocare a trupelor sau manevre navale,
mai ales cã astfel de miºcãri de anvergurã nu au mai fost realizate încã din 1967
(din perioada Rãzboiului Rece). De data aceasta, „naraþiunea“ s-a referit la ar-
mele strategice ºi nucleare pentru a transmite un avertisment clar Alianþei Nord-
Atlantice.31 De altfel, exerciþiile au simulat o confruntare pe scarã largã cu blocul
NATO prin participarea a peste 40.000 de militari, aproximativ 3.000 de sisteme
mobile de armament terestru, 40 de nave de rãzboi, 15 submarine ºi 115 avioane.
În ciuda faptului cã accentul exerciþiilor trebuia sã cadã doar pe Arctica, prin de-
cizia luatã de preºedintele rus de a plasa Flota Nordicã în alertã maximã în ve-
derea testãrii pregãtirii de luptã a forþei de alertã pentru apãrare aerianã32, opera-
þiunile militare neplanificate s-au extins de-a lungul frontierei finlandeze, inclu-
zând, de asemenea, sisteme de rachete de tip Iskander amplasate în Kaliningrad
ºi Crimeea, flotele de la Marea Balticã ºi Marea Neagrã, precum ºi districtele mi-
litare din vestul ºi sudul Federaþiei Ruse.

Un rol determinant capãtã ºi referinþa la constituirea în regiunea Asia-Pacific
a unui nou model de securitate colectivã în afara oricãror blocuri politico-mili-
tare – un proiect mult prea ambiþios pentru strategii de la Kremlin dacã luãm în
calcul faptul cã, potrivit celor mai multe estimãri, aceastã regiune se va afla în
urmãtorii 50 de ani sub influenþa a doi poli de putere: Japonia/SUA ºi China, iar
Rusia (va) deþine prea puþine pârghii pentru a determina viitorul acestei arii.
Astfel, în ciuda potenþialului diplomatic al Rusiei de a încheia noi acorduri mili-
tare la nivel bilateral, arhitectura de securitate în regiunea Asia-Pacific urmeazã
deja modelul bipolar enunþat anterior, iar probabilitatea ca statele projaponeze
ºi/sau proamericane sã-ºi reorienteze politica externã cãtre Moscova scade expo-
nenþial. În cartea sa „Rusia la rãspântie“, politologul Oleg Serebrian subliniazã
o altã mare provocare pentru Moscova în ceea ce priveºte dosarul Estului În-
depãrtat: „expansiunea chinezã spre Siberia precedatã de una economicã“33. Ex-
pertul considerã cã înrãutãþirea relaþiilor dintre Moscova ºi Occident, ca urmare
a crizei din Ucraina, „deschide chinezilor perspective extraordinare de a se in-
filtra nestingherit (ºi ieftin) în economia Rusiei ºi a þãrilor central-asiatice“34.
Asta dacã luãm în calcul faptul cã Beijingul urmãreºte atent orice miºcare a
Moscovei pe direcþia de apropiere cu statele prochineze din regiune, ceea ce ne
determinã sã estimãm cã percepþia Chinei faþã de Rusia variazã de-a lungul spec-
trului „partener-competitor“, iar disproporþia dintre cei doi jucãtori va provoca ºi
agende geopolitice diferite, iar, în acest context, forþând nota, putem afirma cã
viitorul geopolitic al Rusiei nu se decide nici pe Nistru ºi nici pe Nipru, ci peAmur.
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31 Stratfor, „Russia Targets NATO With Military Exercises“, Analysis [Online]. Disponibil pe: https://

www.stratfor.com/analysis/russia-targets-nato-military-exercises [Accesat la data de 07.04.2015].
32 Un detaºament de bombardiere strategice Tu-95MC decolase de la baza aerianã Engels din Regiunea

Saratov intrând în (spaþiul aerian) al unitãþii de apãrare aerianã a peninsulei Kola. De asemenea, exerciþiul a
mai prevãzut ºi dislocarea unei grupãri strategice de desant la bazele arctice, operaþiuni navale militare de iden-
tificare ºi distrugere a submarinelor prin atacuri simulate.

33 Începând cu anul 1992, tendinþele demografice în toatã Siberia sunt negative. De exemplu, în regiunile
Habarovsk, Primoria, Amur ºi Evreiskaia, foste teritorii chineze pânã în 1858-1860, pe o suprafaþã de 1,35 mi-
lioane km² locuiesc doar 4,28 milioane de locuitori (densitatea de ~0,31 loc./km²).

34 Oleg Serebrian, „Rusia la rãspântie: Geoistorie, geoculturã, geopoliticã“, Cartier, Chiºinãu, 2014,
pp. 114-115.



Desigur cã Rusia mizeazã, în cadrul doctrinei sale, pe amplificarea prezenþei
militare la nivel global, însã materializarea acestei ambiþii devine una proble-
maticã în condiþiile unei economii interne defectuoase, or volumul relaþiilor sale
comerciale cu statele din Asia-Pacific este relativ redus în urma pierderii unor
importante pieþe de desfacere. Însã principalul actor interesat în menþinerea re-
giunii în aria de „nealiniere“ este China, iar aceasta (încã) mai convine teoretic
Rusiei „ca balast“ pentru un parteneriat strategic echilibrat. Subliniem „încã“
deoarece numãrul analiºtilor politici ºi militari ruºi care considerã China drept
cel mai important pericol pentru securitatea Rusiei e în creºtere; la fel ºi experþii
chinezi de la Institutul pentru Asia-Pacific al Academiei de ªtiinþe Sociale a Chi-
nei sunt convinºi cã „probabilitatea restabilirii unor raporturi de alianþã între Re-
publica Popularã Chinezã ºi Federaþia Rusã e scãzutã“.35 Prin urmare, doctrina
apare, în acest caz, ca o demonstraþie de solidaritate temporarã a Moscovei cu
liderii Republicii Populare Chineze împotriva unui „adversar comun“ – SUA.
Evident cã Moscova aºteaptã o reacþie reciprocã, mai ales cã acum Rusia are ne-
voie de investitori strãini pentru a-ºi reconsolida economia naþionalã (primordial
pentru regiunile defavorizate din Siberia ºi Extremul Orient).

Spre deosebire de 2010, accentul cade pe crearea unor mecanisme de regle-
mentare a cooperãrii bilaterale ºi multilaterale în cadrul unui sistem comun de
apãrare antirachetã unde Rusia ar trebui sã fie tratatã la nivel de „egalitate“ cu
ceilalþi participanþi. Cu toate acestea, aplicarea acestui model în parteneriat cu
statele NATO este imposibilã, dacã luãm în calcul contextul actualului sistem in-
ternaþional. De aceea, suntem îndreptãþiþi sã înclinãm mai mult spre scenariul
dezvoltãrii, în viitorul apropiat, a unui nou sistem comun antirachetã controlat
de Moscova ºi prin participarea unor state din Orientul Apropiat ºi zonaAsia-Pa-
cific – un proiect ce poate alimenta animozitãþi la Beijing.

În vederea contracarãrii ameninþãrilor militare, un rol important îl are ºi ex-
tinderea capacitãþii armatei ruse de a amplasa armament în spaþiul cosmic – pro-
babil cã este un plan exagerat luând în calcul ponderea din buget investitã în dez-
voltarea tehnologicã/inovaþie.36

În ceea ce priveºte utilizarea forþelor armate convenþionale ale Federaþiei Ruse,
doctrina subliniazã necesitatea unei „analize prospective ºi continue a situaþiei
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35 Russian.people.cn, „Sineaya kniga: veroiatnosty vosstanovleniya soiuzneciskih otnoºenii mejdu KNR

i RF nevelika“ („Cartea albastrã: probabilitatea restabilirii relaþiilor de colaborare dintre RPC ºi FR este
micã“), Raportul „Cartea albastrã“ [Online]. Disponibil pe: http://russian.people.com.cn/31521/8497711.html
[Accesat la data de 07.04.2015].

36 Potrivit raportului „Russia: Focus on Innovation“ privind aplicarea Strategiei de Dezvoltare Inovativã
a Federaþiei Ruse pânã în 2020, la nivelul anului 2013 produsele ºi serviciile din sectorul inovativ reprezentau
mai puþin de 11% din PIB – o pondere scãzutã comparativ cu situaþia din statele dezvoltate, unde scorul ajunge
ºi la 30% din PIB. La nivel global, cota-parte a Rusiei în producþia mondialã bazatã pe high technologies
reprezintã doar 0,3-0,5%. (Vezi „Russia: Focus on Innovation“ pe: https://www.rusventure.ru/ru/programm/
analytics/docs/Report_2_EN.pdf). În acelaºi timp, singura universitate rusã aflatã în top 100 al The 2014-2015
Times Higher Education World University Rankings - Engineering and Technology este Universitatea de Stat
din Moscova „M. V. Lomonosov“, care se situeazã abia pe locul 66, fiind surclasatã de universitãþi prestigioase
din SUA, Marea Britanie, China, Coreea de Sud, Germania ºi Australia, iar scorul de 45 obþinut la „Cercetare“
(„Research“) ºi 38 la „Perspectivã internaþionalã“ („International outlook“) reprezintã un indicator al slabei
pregãtiri a specialiºtilor ruºi (Mai multe detalii pe: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-
rankings/2014-15/world-ranking).



politico-militare ºi strategico-militare la nivel global“. Acest punct demon-
streazã încã o datã ceea ce am menþionat anterior, ºi anume cã nu putem vorbi
despre o doctrinã defensivã în ton ºi conþinut, or acest demers indicã importanþa
acordatã planificãrilor strategice militare drept rãspuns la noile provocãri de
ordin extern. Potrivit politicii sale de apãrare, Federaþia Rusã va utiliza forþele
armate ca reacþie la orice „agresiune externã“ în conformitate cu planurile elabo-
rate ºi scenariile ajustate în funcþie de datele operaþionale obþinute. Aºadar, folo-
sirea intervenþiei militare în baza unor „analize prospective“ indicã natura ofen-
sivã ºi agresivã a politicii externe a Federaþiei Ruse; de altfel, planificarea ar trebui
sã aibã un rol secund în politica de apãrare a oricãrui stat.

Un alt element important al noii doctrine se referã la subpunctul z) din art.
21: „menþinerea unui dialog deschis în domeniul securitãþii cu Uniunea Europeanã
ºi NATO“. Luând în considerare faptul cã Alianþa Nord-Atlanticã nu poate su-
pravieþui fãrã sprijinul oferit de Washington, Kremlinul a lãsat deschisã posibili-
tatea cooperãrii cu blocul occidental. Acest subpunct mai poate indica ºi un „re-
fuz“ al Rusiei de a recunoaºte cã sancþiunile economice impuse împotriva sa
sunt consecinþa intervenþiei „hibride“ în estul Ucrainei precum ºi a anexãrii pe-
ninsulei Crimeea.

Un loc crucial pentru protejarea intereselor, dar ºi a locului Rusiei în viitoarea
construcþie de putere eurasiaticã, în opinia strategilor ruºi, îl ocupã spaþiul ex-
sovietic. De aici derivã ºi importanþa art. 22 din doctrina militarã a lui Putin, po-
trivit cãruia Rusia îºi poate legitima intervenþia militarã prin „rãspuns“ la adresa
unei „agresiuni militare pe teritoriul sãu, fie unei agresiuni îndreptate împotriva
aliaþilor sãi, sau a cetãþenilor ruºi care locuiesc în afara Federaþiei Ruse“.
Viziunea strategicã se inspirã, de aceastã datã, din versiunea ruseascã a „doc-
trinei Monroe“ sau a aºa-numitului „neo-eurasianism economic insular“, derivat
din conceptul geopolitic „Rusia-Insulã“ articulat de Vadim Þîmburski ºi dintr-un
model rusesc al teoriei autarhiei spaþiilor largi37 formulate de economistul ger-
man Friedrich List în secolul al XIX-lea. Astfel, Rusia este comparatã cu o insulã
înconjuratã de „teritorii-strâmtori“ (strait-territories), cu alte cuvinte state care
compun „glacisul strategic“ între Occident în vest ºi lumea musulmanã în sud.
De importanþã crucialã în aceastã schemã sunt Ucraina, Georgia, Belarus, Repu-
blica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Kîrgîzstan ºi
Tadjikistan. Potrivit acestui concept, Moscova trebuie sã se concentreze asupra
controlului ºi izolãrii „teritoriilor-strâmtori“ în vest ºi sud, precum ºi spre dez-
voltarea ºi valorificarea bogãþiilor imensului Extrem Orient pentru a preveni in-
filtrarea Chinei, Japoniei ºi Coreei de Sud. Reflectând asupra anexãrii Crimeei,
liderul de la Kremlin a argumentat cã dupã colapsul Uniunii Sovietice „naþiunea
rusã a rãmas unul dintre cele mai mari, dacã nu cel mai mare, grup etnic din lume
care este divizat de graniþe“. Articolul 22 funcþioneazã ºi ca un avertisment la
adresa statelor-gazdã ale cetãþenilor ruºi/reprezentanþi ai etniei ruse/vorbitori de
limbã rusã, ºi aici vorbim exclusiv de statele ex-sovietice precum ar fi Ucraina,
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37 Potrivit acestei teorii, lumea se prezintã ca o totalitate de structuri regionale autonome ºi relativ

autosuficiente, care funcþioneazã dupã principiul centru-periferie (Zona Comerþului Liber dinAmerica de Nord
– NAFTA, UE sau viitoarea Zonã a Comerþului Liber Transatlantic – TAFTA), iar Rusia cu Uniunea Econo-
micã Eurasiaticã reprezintã doar un pol în acest sistem sau o putere în concertul marilor puteri.



Republica Moldova, Letonia, Kazahstan (prezentate într-o ordine descrescãtoare
în ceea ce priveºte probabilitatea materializãrii, în viitorul apropiat, a unui astfel
de scenariu). Însã acest lucru nu implicã automat repetarea scenariului Crimeei
în cazul „republicilor“ secesioniste Doneþk ºi Lugansk, sau a Kazahstanului de
Nord, cu o populaþie de origine rusã, dar ajutã, pe de altã parte, la definirea a
ceea ce intuim cã înseamnã „unificarea pãmânturilor ruseºti“, asemenea politicii
duse de Ioan cel Groaznic în secolul al XV-lea.

Astfel, am demonstrat cã textul noii doctrine militare din 2014 conþine câteva
contradicþii conceptuale. La prima vedere, avem senzaþia cã ne este prezentatã o
falsã aparenþã a caracterului pur defensiv al doctrinei. Aspect demonstrat printr-o
listã extinsã a ameninþãrilor militare la adresa Federaþiei Ruse, prin includerea în
text a unei game largi de autoritãþi federale ºi regionale participante în cadrul
sistemului militar precum ºi extinderea cooperãrii Federaþiei Ruse în cadrul do-
meniului tehnico-militar etc. Cu toate acestea, documentul ascunde o serie de
elemente ce þin de o politicã externã ofensivã. Ceea ce ne duce cu gândul la o in-
tenþie a autoritãþilor Federaþiei Ruse de a ascunde semnificaþia pur politicã ºi de-
clarativã a documentului, prin prisma unui amalgam de concepte poziþionate pe
un spectru variabil ofensiv-defensiv ºi a unui limbaj redundant, însã schiþate într-o
manierã destul de logicã.

Documentul reprezintã ºi o veritabilã hârtie de turnesol în ceea ce priveºte vi-
ziunea normativã a elitei strategice din Rusia. În lumina acestei interpretãri, dacã
„noul realism“ putinist inaugurat în 2000 realiza cu succes o sintezã între
curentele realiste pragmatice ºi cele eurasianiste, în cel de-al treilea mandat pre-
zidenþial (2012 – prezent) viziunea strategicã se axeazã mai degrabã pe un model
imperial ºi izolaþionist-regional, care presupune refacerea unui ansamblu poli-
tico-geografic centrat pe Rusia, dar diferit de Imperiul Rus ºi Uniunea Sovieticã.
Potrivit cercetãtorilor americani Mark Galeotti ºi Andrew S. Bowen, acþiunile
actualului preºedinte „deviazã de la pragmatismul care a caracterizat prima sa
administraþie“38, instituind astfel un regim din ce în ce mai autocratic, conser-
vator ºi centrat pe „civilizaþia rusã“ prin intermediul unei ideologii oficiale de
stat. Calea neoimperialã dispune de douã „mecanisme“ posibile – primul e pu-
terea soft39 (soft power), iar cel de al doilea e puterea hard40 (hard power). Prima
opþiune „persuasivã“ nu a fost aplicatã în relaþia cu Tadjikistan, Azerbaidjan,
Georgia, Republica Moldova ºi Ucraina, iar în noile condiþii Rusia nu mai poate
juca rolul de coagulator al spaþiului ex-sovietic nici mãcar folosind puterea soft
/ palierul geocultural. Or, criza ucraineanã a dat liderului rus ºi o lecþie durã: uti-
lizarea mecanismului hard în relaþia cu „rebelii“ din CSI reduce substanþial ºan-
sele unei „uniuni benevole“ a acestora cu Rusia prin ºifonarea imaginii acesteia
ºi pierderea credibilitãþii. Din pãcate, potenþialul geopolitic „soft“ extraordinar
al statului rus în spaþiul ex-sovietic s-a redus considerabil, mai ales cã ultimele
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38 Mark Galeotti ºi Andrew S. Bowen, „Imperiul din mintea lui Putin. Cum s-a transformat preºedintele

Rusiei din realist în ideolog – ºi ce urmeazã sã facã“, Foreign Policy România, nr. 40/iunie-iulie 2014, p. 13.
39 Puterea soft se referã la puterea care derivã, în principal, din surse culturale sau imagologice, influenþa

exercitându-se mai mult prin persuasiunea sau atragerea celui mai slab cãtre un anumit model ºi mai puþin prin
coerciþie.

40 Puterea hard este constituitã mai ales din mijloacele militare ºi economice ce contribuie la impunerea
voinþei unui actor asupra altui actor.



evenimente din estul Ucrainei au pus în gardã ºi propriii „aliaþi“, cum ar fi Re-
publica Belarus ºi Kazahstan.

Desigur cã e greu de estimat ce acþiuni va întreprinde Rusia în vederea mate-
rializãrii propriei viziuni strategice, însã cert e cã acum, mai mult ca oricând,
Moscova are nevoie de noi „parteneri de afaceri“, necesari pentru a diminua
orice circumspecþie faþã de noile proiecte integraþioniste ºi „unificatoare“. Dar
aceasta se poate realiza doar pe calea combinãrii mijloacelor soft ºi hard (smart
power), facilitând atingerea cu o eficienþã sporitã a scopului propus ºi abando-
narea modelului ineficient de menþinere ºi utilizare demonstrativã a puterii.

Doctrina militarã a Federaþiei Ruse (26.12.2014)
Analiza strategicã
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