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Abstract. The discussion regarding the idea of restructuring the so-called
“new world order“ has begun to be increasingly relevant in the sphere of
international relations. This paperwork aims to illustrate a Russian
perspective about how the world order will be shaped in the next decades
and to capture the strategies, as well as the relations created between the
main state-nations, in the terms of power struggle and hegemony. This
essay’s purpose is to design a view of the thinking behind Russia’s grand
strategy and besides that, to observe how the main objectives of Russia’s
strategy are reflected in the relations established with China and United
States of America. Moreover, this research brings to the limelight the
significance of technology and cyberspace in the new world order.
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Declinul globalizãrii – „Capcana lui Tucidide“

Finalul Rãzboiului Rece înseamnã trecerea de la o ordine internaþionalã bi-
polarã, la una unipolarã caracterizatã prin hegemonia Statelor Unite ale Ame-
ricii. Dupã 30 de ani de ordine liberalã susþinutã de hegemonia americanã, asis-
tãm la o reconfigurare a polilor de putere, acceleratã de pandemia de COVID-19.
Douã strategii intelectuale, cea a „relaþiei de pendulare“ ºi cea a „roþii care se
învârte la nesfârºit în acelaºi model“, propuse de cãtre istoricii Edward H. Carr,
respectiv Arnold Toynbee, trateazã problema restructurãrii ordinii mondiale din
perspectiva temporalitãþii. Conform teoriei lui Carr „o perioadã dominatã de o
extremã este urmatã de o perioadã dominatã de cealaltã, tranziþiile fiind de re-
gulã marcate de eºec politic, crizã sau catastrofã, ºi de aceea de o reacþie în
favoarea polului alternativ“1. Un alt punct de vedere este promovat de cãtre
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Toynbee care susþine faptul cã „existã un mecanism dialectic, prin care cele douã
extreme se amestecã ºi se modeleazã reciproc“2. Dacã la nivel global, odatã cu
criza sanitarã provocatã de pandemia de coronavirus putem discuta despre indu-
cerea unei crize politice ºi economice, atunci ne putem pune întrebarea: criza
strategicã survenitã în urma crizei economice va înclina balanþa de putere în
direcþia opusã celei cu care am fost obiºnuiþi dupã Rãzboiul Rece ºi pânã în
prezent?

Cele douã teorii menþionate anterior sunt dublate de ideea „capcanei lui
Tucidide“ în ceea ce priveºte modul în care se va stabili ordinea mondialã, con-
form cãreia în momentul în care hegemonul (în cazul nostru America) este pro-
vocat de o putere în ascensiune (China) atunci „rãzboiul“ este inevitabil; bineînþeles,
în zilele noastre atunci când ne referim la rãzboi, nu discutãm doar din perspec-
tiva dimensiunii militare a acestuia, ci ºi din perspectivele neconvenþionale.
Pandemia de coronavirus a oferit cadrul perfect pentru conturarea unor noi
mega-tendinþe la nivel internaþional, ce au scopul de a oferi indicii cu privire la
modul în care va arãta lumea. Studiul lui Ducaru indicã douã mega-tendinþe
principale (1) „erodarea ordinii mondiale, pe fondul dezechilibrãrii balanþei de
putere economicã ºi militarã pe plan global, al erodãrii leadershipului american
ºi al tendinþelor de abandonare sau contestare a cadrului instituþional interna-
þional“3; (2) „curentele anti-globaliste, populiste ºi naþionaliste cu o manifestare
în creºtere, pe fondul erodãrii echilibrelor economice ºi sociale interne din þãrile
democratice (ºi nu numai) ºi al contestãrii valorilor liberalismului politic ºi eco-
nomic“4. Nu putem discuta, însã, de noua ordine mondialã fãrã a stabili rolul ºi
locul Rusiei, actor de talie mijlocie în lupta pentru putere, care poate influenþa
relaþiile sino-americane ºi chiar înclina balanþa de putere în favoarea obiectivelor
sale strategice. Aºadar, raporturile create între SUA, China ºi Rusia vor contribui
la (dez)ordinea mondialã sau vor reprezenta un nou echilibru al puterilor, în jurul
cãruia se va reconfigura arena internaþionalã?

Tragedia marilor politici de putere ºi ordinea mondialã

Dupã sfârºitul perioadei Rãzboiului Rece ºi prãbuºirea blocului comunist,
succesorul legal al Uniunii Sovietice, adicã Federaþia Rusã, s-a gãsit în mijlocul
unei crize identitare. Din dorinþa de a-ºi recâºtiga statutul de mare putere în sis-
temul internaþional, într-o lume teoretic multipolarã, Rusia ºi-a conturat o mare
strategie de orientare realistã, în vederea restabilirii sferelor de influenþã în spa-
þiul ex-sovietic. Politica externã a Rusiei poate fi caracterizatã ca fiind revizio-
nistã, scopul sãu principal fiind sporirea puterii ºi obþinerea hegemoniei, indi-
ferent de caracterul acþiunilor întreprinse.

John Mearsheimer, politolog american ºi specialist în domeniul relaþiilor in-
ternaþionale, propune conceptul de realism ofensiv, ca rãspuns al realismului de-
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fensiv, ambele concepte fãcând parte din categoria teoriilor structurale ale ºcolii
de gândire neorealiste. Prin lucrarea sa, The Tragedy of Great Power Politics5,
Mearsheimer explicã modul în care marile puteri, aflate într-un sistem inter-
naþional dinamic ºi nesigur, interacþioneazã unele cu altele în vederea propriilor
interese, în special pentru obþinerea hegemoniei. Conform textului The Tragedy
of Great Power Politics, Mearsheimer propune cinci principii care contribuie la
definirea ºi înþelegerea realismului ofensiv:

1. Sistemul internaþional este anarhic.
Barry Buzan oferã câteva explicaþii menite sã clarifice conceptul de anarhie,

menþionând cã: „sistemul anarhic stabileºte structura care defineºte mediul po-
litic competitiv, de auto ajutorare în care trebuie sã acþioneze statele. [...] În anarhie,
problema este ameninþarea cu violenþa ºi intervenþia între state. Dinamica este de
obicei oligarhicã, sistemul fiind dominat de relaþii între un grup relativ mic de mari
puteri“6.

2. Orice mare putere posedã numeroase capabilitãþi militare.
Acest fapt poate conduce cãtre ipoteza distrugerii reciproce în cazul unui

conflict. De aceea, realismul ofensiv încurajeazã gândirea criticã, încununatã de
suspiciune, motivând faptul cã orice stat ar putea reprezenta la un moment dat
un pericol pentru un alt stat, putând deveni un potenþial adversar al acestuia.
Aceastã abordare poate genera complexe de securitate, vãzute de sus în jos, de
obicei generate prin interacþiunea anarhiei cu geografia, fiind caracteristice unui
sistem internaþional de tip anarhic.

3. Statele nu pot fi sigure niciodatã de intenþiile altor state.
Toate statele pot fi benigne, fãrã ca marea lor strategie sã fie conturatã de

obiective maliþioase, dar niciun stat nu poate fi sigur întrutotul de intenþiile altui
stat, deoarece acestea se pot schimba considerabil în funcþie de contextul geopo-
litic în care se aflã. ªi în acest caz se contureazã o idee de suspiciune ºi rigiditate
în interacþiunea dintre state, formându-se un complex de securitate care este de-
finit de „nivelul ridicat al ameninþãrii/fricii, care este resimþit mutual de douã sau
mai multe state importante“7.

4. Supravieþuirea într-un sistem internaþional anarhic este principalul scop al
marilor puteri. Atenþia statelor puternice se concentreazã pe ideea de supravie-
þuire în arena internaþionalã, iar dacã un stat este confruntat, implicit devine an-
grenat în conflict, iar interesele de altã naturã nu mai reprezintã o prioritate.

5. Marile puteri sunt actori raþionali pe scena internaþionalã.
Atunci când vine vorba de strategiile pe care le implementeazã ºi de politica

pe care o promoveazã în relaþiile internaþionale, marile puteri iau în considerare
modul în care comportamentul lor poate afecta alte state sau felul în care acþiu-
nile altor state se pot rãsfrânge asupra lor.

Mearsheimer susþine cã dacã aceste cinci principii se regãsesc simultan în po-
liticile unui stat, atunci se pot forma motivaþii sustenabile care pot influenþa un

96 MARIA-CÃTÃLINA CAIMEANU 3

————————
5 Mearsheimer, J. J., Anarchy and the struggle for power. In: The tragedy of great power politics,

New York and London: W. W. Norton & Company, 2001, pp. 29-54.
6 Buzan, op. cit., pp. 190-191.
7 Buzan, op. cit., p. 239.



stat sã adopte o poziþie ofensivã, ceea ce contribuie la distingerea a trei tipare
comportamentale ale statelor:

a) Statele se privesc cu suspiciune unele pe alte, în unele dintre cazuri acestea
se tem unele de celelalte.

(b) Statele apeleazã la acþiuni de autoajutorare, deoarece utilizeazã argumentul
vulnerabilitãþii. Mai mult, egoismul ºi urmãrirea interesului naþional reprezintã
puncte-cheie în contextul supravieþuirii într-un sistem internaþional anarhic. Mai
mult, aderarea la diferite alianþe are un caracter provizoriu, întrucât scopul sta-
telor este de a-ºi urma propriile interese ºi propriile politici, nu pe cele cumula-
tive impuse de activitãþile ºi interesele alianþelor.

(c) Statele dezvoltã acþiuni în vederea maximizãrii puterii care reprezintã, prin
definiþie, obiectul marii strategii al oricãrui stat. Maximizarea puterii este punctul
central al oricãrei gândiri strategice, al cãrei principal scop este atingerea hege-
moniei.

În viziunea lui Mearsheimer, tragismul relaþiilor dintre marile puteri constã în
faptul cã, deºi niciuna nu îºi doreºte sã se afle într-o situaþie conflictualã, toate
favorizeazã diverse strategii ºi politici care, într-un fel sau altul, le pot angrena
în conflicte. În cazul Rusiei, fixaþia pentru securitatea teritorialã, dorinþa de a-ºi
restabili sferele de influenþã în spaþiul ex-sovietic ºi intenþia obþinerii hege-
moniei regionale au determinat sporirea puterii militare a statului, fãcând din
aceasta fundamentul politicii lor externe. Prin maximizarea capacitãþilor sale mi-
litare, Federaþia Rusã a creat diverse complexe regionale, iar percepþia despre
ameninþare pe care o relateazã alte state se dezvoltã în modul descris de
Mearsheimer, adicã acestea încep sã se simtã mai puþin securizate, ºi implicit
mai vulnerabile în faþa puterii militare extrapolate a vecinului lor. Dorinþa Rusiei
de a fi caracterizatã printr-o securitate perfectã (existenþa unui avantaj militar
faþã de potenþialii rivali), a fãcut-o sã fie, de fapt, mai vulnerabilã, iar tragedia
acestui stat constã tocmai în acest lucru.

Marea Strategie a Federaþiei Ruse

Conceptul de Mare Strategie este unul vast prin multitudinea de elemente
prin care poate fi caracterizat, însã cel mai adesea acesta „constituie rãspunsul
pe care elita guvernantã, adicã elita care administreazã statul la un moment, îl
oferã provocãrilor de securitate la adresa statului“8. Dumitrescu mai afirmã cã
„obiectul marii strategii este reprezentat de cãtre statul-naþiune, în jurul cãruia se
contureazã o gândire strategicã menitã sã construiascã o punte între obiectivele
politice ºi capabilitãþile existente într-un stat“9, precum ºi sã sporeascã impor-
tanþa statului în arena internaþionalã.

Dacã obiectul marii strategii este statul în jurul cãruia se învârte gândirea
strategicã, iar scopul gândirii strategice este sporirea puterii statului, atunci
putem considera marea strategie ca fiind „modalitatea de proiectare a puterii de
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cãtre un stat în vederea creºterii propriului gabarit geopolitic, la nivel regional
sau internaþional“10. Totodatã, putem spune cã marea strategie este o naraþiune
de securitate.

În principiu, marea strategie a Federaþiei Ruse vizeazã redobândirea hege-
moniei regionale, implicit a sferelor de influenþã (din Europa de Est, Asia Cen-
tralã ºi zona Caucazului); ascensiunea economicã ºi militarã; validarea interna-
þionalã ca fiind un actor global ºi recunoaºterea acestui rol de cãtre SUA; men-
þinerea influenþei în zona Orientului Mijlociu. Acþiunile strategice care fac parte
din marea strategie a Rusiei sunt atât de ordin formal (reforme, strategii naþio-
nale de securitate), cât ºi informal (comportamentul strategic, acþiunile politice
pe plan extern, geoeconomia sau conduita militarã).

Pentru a explica contextul geopolitic din care s-a format modelul strategic
rusesc trebuie sã lãmurim motivaþiile de ordin istoric, care joacã un rol semni-
ficativ în alcãtuirea strategiei. În primul rând, o abordare retrospectivã ne con-
duce cãtre „prima doctrinã oficialã a Rusiei, unul dintre pilonii identitãþii naþio-
nale ºi strategiei“11, care este „cunoscutã sub numele de Moscova – A Treia
Romã“12. Din aceastã perspectivã putem afirma cã pilonii strategiei ruseºti sunt
atât de tip cultural, religios cât ºi spaþial. Prin referire la caracterul spaþial al stra-
tegiei încadrãm „intenþiile Rusiei, ca þarã moºtenitoare a URSS, de a-ºi pãstra
hegemonia regionalã asupra celorlalte 14 state ex-sovietice, unele dintre ele
manifestând o direcþie clarã de orientare pro-Moscova“13.

În al doilea rând, pornind de la indicele spaþial al strategiei Federaþiei Ruse,
trebuie sã amintim cã statele Baltice (Estonia, Letonia ºi Lituania), cândva aflate
sub influenþa directã a Federaþiei Ruse, aderã în 2004 la Uniunea Europeanã ºi
NATO, organizaþii care continuã sã-ºi lãrgeascã sferele de influenþã tot mai mult
în Europa de Est. Chiar dacã cele trei state sunt membre ale organizaþiilor in-
ternaþionale menþionate anterior, ele „se aflã deja sub o puternicã presiune din
partea Rusiei, care este posibil sã se accentueze în urmãtorii ani – presiuni
politice, economice ºi propagandiste, chiar atacuri cibernetice, cu consecinþe
mult mai grave decât pânã acum“14.

În al treilea rând, o ameninþare continuã la adresa securitãþii naþionale a Fe-
deraþiei Ruse este extinderea influenþei NATO în apropierea graniþelor Rusiei, în
special prin construirea scuturilor antirachetã în þãri membre ale Alianþei,
precum România sau Polonia. Astfel, pentru „atenuarea, contracararea sau eli-
minarea ameninþãrilor la adresa securitãþii Federaþiei Ruse, se va urmãri: moder-
nizarea flotei navale militare; plasarea de armament în spaþiul cosmic; refor-
marea forþelor aeriene; realizarea unor sisteme de arme convenþionale de mare
precizie, proiectate ºi realizate de industria rusã de profil“15.
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Poziþia geograficã a Rusiei, al cãrei teritoriu se întinde atât în Europa, cât ºi
în Asia, precum ºi melancolia vremurilor în care deþinea hegemonia regionalã ºi
avea nenumãrate sfere de influenþã în zona esticã a Europei (perioada sovieticã)
sunt dublate de existenþa mesianismului rus aflat în mijlocul unei regiuni care se
identificã, din ce în ce mai mult, cu valorile euro-atlantice. Aceºti factori stimu-
leazã formarea excepþionalismului rus ºi determinarea Rusiei de a-ºi spori in-
fluenþa în vecinãtatea imediatã. În acest mod se contureazã, pe de-o parte, viziunea
eurasiaticã a Rusiei, care se identificã prin unicitatea identitãþii ei, fiind întrutotul
distinctã de orice viziune provenitã din Occident. Interesul Rusiei pentru Eurasia
nu este întâmplãtoare, conform teoriei dezvoltate de Mackinder care „a descris
geografia ºi istoria puterilor de uscat (continentale) prin definirea, în anul 1904, a
miezului Eurasiei drept Regiunea Pivot, iar în anul 1919 a redenumit-oHeartland“16.
Mackinder oferã o explicaþie geostrategicã, care, în momentul actual, face parte
din teza marii strategii pentru hegemonie regionalã a Rusiei: „Acela care þine
sub control Europa de Est dominã asupra Heartland-ului“17, precum ºi cã „acela
care dominã asupra Heartland-ului dominã asupra Insulei Mondiale; acela care
dominã asupra Insulei Mondiale dominã asupra lumii“18.

Federaþia Rusã este conºtientã de aportul in crescendo al Statelor Unite ale
Americii în Europa, Asia ºi Orientul Mijlociu, fapt pentru care trebuie „sã ple-
deze pentru o lume multipolarã“19, în timp ce chiar Rusia este „un pol cu propria
sa sferã de influenþã“20 care depãºeºte graniþele unui singur continent. Totodatã,
trebuie sã menþionãm faptul cã dacã politica unui stat este bazatã pe o balansare
externã predominantã, în timp ce pe plan intern ordinea este inexistentã ºi insti-
tuþiile statului sunt defectuos organizate, aceasta reprezintã caracteristica unui
stat slab. Astfel, odatã cu modelul „democraþiei suverane“21 promovat de Vla-
dimir Putin ºi reformarea structurilor statului, „noul concept de mare putere se
referã la: calitatea Federaþiei Ruse de putere nuclearã ºi militarã; calitatea sa de
superputere energeticã; promovarea instrumentelor financiare, economice, inte-
lectuale, tehnologice de mare putere“22. Din punct de vedere militar, „armata
rusã a fost organizatã în patru districte militare, fiecare dintre acestea având po-
tenþial operaþional; astfel, districtul estic este concentrat asupra Chinei, cel cen-
tral asupra Asiei Centrale, cel din Sud asupra Caucazului, iar cel din vest asupra
NATO“23.

Dupã aparenta reorganizare internã din perioada anilor 2000, viziunea Fede-
raþiei Ruse revine, pe de altã parte, la acþiunile de balansare externã, numai cã
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„proiectele de hegemonie rusã în vecinãtatea apropiatã au fost relativ contra-
carate în 2004-2008 de instaurarea regimurilor portocalii pro-occidentale la Tbilisi
ºi Kiev, ca ºi de reorganizarea GUAM“24. Criza identitarã survenitã în urma prã-
buºirii Imperiului Þarist din alcãtuirea cãruia fãceau parte trei naþiuni slave ma-
joritare (ruºi, beloruºi ºi ucraineni), prãbuºirea blocului comunist ºi pierderea in-
fluenþei asupra celor trei republici baltice care puteau fi considerate ca o punte
de legãturã între Rusia ºi Europa, contribuie într-o mãsurã la pierderea legãturii
directe dintre Federaþie si continentul european. De aceea, în contextul politic
global, enclava Kaliningrad dobândeºte un rol geopolitic complex în aceastã re-
giune, care faciliteazã relaþiile de cooperare dintre Uniunea Europeanã ºi Rusia.

În contextul Consiliului Rusia-NATO din 2008 ºi ca urmare a Summit-ului
NATO de la Bucureºti, din vara aceluiaºi an, Rusia susþine în mod public
îngrijorarea cu privire la expansiunea NATO din estul Europei, fapt pentru care
„în august 2008, forþe ale Federaþiei Ruse au invadat militar Georgia sub pre-
textul executãrii unei operaþiuni de pace în Osetia de Sud ºi Abhazia“25 ºi au recu-
noscut independenþa celor douã provincii. Mai mult, încurajarea Ucrainei, cu
ocazia Summit-ului de la Bucureºti, de a adera la NATO reprezintã primul punct
de pe lista cu numeroase motive pentru care Rusia invadeazã în anul 2014
Ucraina ºi anexeazã Peninsula Crimeea. Campaniile ofensive conduse de cãtre
Moscova împotriva Ucrainei sau Georgiei contureazã un complex de securitate
regional ºi implicit anticipeazã caracterul preventiv al relaþiilor Uniunii Euro-
pene cu vecinãtatea esticã, acestea fiind de tipul „Russia-first“26. Totodatã,
„acest lucru a însemnat cã UE a trebuit sã stea retrasã în zonele unde Rusia avea
interese declarate pentru a putea menþine bunele relaþii. În acelaºi timp, coope-
rarea UE cu Moscova a fost ajustatã astfel încât sã nu perturbe ordinea internã a
acesteia din urmã“27.

Pe lângã intenþia Rusiei de a-ºi menþine monopolul în zona Eurasiei (crearea
Uniunii Economice Euroasiatice) ºi de a-ºi restabili sferele de influenþã în estul
Europei, aceasta îºi doreºte afirmarea mondialã ºi din punct de vedere economic,
fapt ce explicã intervenþia militarã din Siria (septembrie 2015), acolo unde în
ultimii ani „au fost descoperite noi zãcãminte de gaze ºi petrol“28. De asemenea,
contextul global din urma Primãverii Arabe a creat cadrul oportun pentru a mo-
tiva intervenþia rusã din Orientul Mijlociu, pe seama instabilitãþii sociale ºi a
noului val de terorism de sorginte islamicã, a creãrii Statului Islamic, ramurã a
grupãrii teroriste al-Qaeda. Pe lângã lupta împotriva terorismului, implicit împo-
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triva ISIS-ului, miza cea mare este reprezentatã de lupta pentru „controlul tra-
seelor de conducte pentru gaze ºi petrol, care tranziteazã prin Siria ºi Irak“29 prin
care este facilitatã dezvoltarea economicã care poate asigura consolidarea ºi
sporirea influenþei la nivel mondial.

Strategia de Securitate Naþionalã, semnatã în decembrie 2015 de cãtre Putin,
„scoate la luminã modul în care Rusia, a cãrei situaþie internã fragilã contras-
teazã cu asigurãrile diplomatice ºi militare exprimate de Moscova pe scena inter-
naþionalã, intenþioneazã sã gestioneze aceastã contradicþie aparentã ºi sã evite
aºa-zisa dezmembrare strategicã pe care o prezic mulþi analiºti“30. De asemenea,
prin acest act, Rusia exprimã în mod formal ºi concret obiectivele marii strategii,
argumentând cã „punerea în aplicare a prezentei strategii este menitã sã con-
tribuie la dezvoltarea economiei naþionale, la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii cetãþe-
nilor, la consolidarea stabilitãþii politice în societate, la asigurarea apãrãrii naþio-
nale, a securitãþii statului ºi societãþii, la creºterea competitivitãþii ºi prestigiului
internaþional“31. Urmãrind tabloul acþiunilor de balansare internã ºi externã, marea
strategie constã, în primul rând, în rezolvarea crizei identitare a Rusiei prin
încercarea de a reda Moscovei sferele de influenþã pierdute odatã cu prãbuºirea
blocului comunist ºi notorietatea internaþionalã. Având reminiscenþele ordinii
mondiale bipolare din perioada Rãzboiului Rece, Rusia nu ezitã în identificarea
noilor oportunitãþi care o angajeazã în acþiuni de schimbare a statu-quo-ului, ca
mai apoi adversarul sã fie obligat sã recunoascã noul statu-quo, iar toate acestea
sã fie folosite pentru ca Rusia sã-ºi reconsolideze statutul de mare putere în
problemele internaþionale.

Aºadar, urmãrind simultan cele douã planuri (formal ºi informal) ale marii
strategii a Federaþiei Ruse prin textul Strategiei de Securitate Naþionalã din
2015, respectiv prin observarea evenimentelor militare ºi diplomatice din veci-
nãtatea apropiatã (conflictul ruso- georgian, criza din Ucraina, fondarea Uniunii
Economice Euroasiatice, relaþiile cu NATO, UE ºi statele baltice) ºi intervenþia
din Siria, putem sã concluzionãm cã pilonii gândirii strategice ruse au bazele în
conceptul de indispensabilitate al Rusiei din comunitatea internaþionalã. Rusia
sperã sã reducã influenþa UE ºi NATO, în special în estul Europei, pentru a-ºi
restabili influenþa asupra statelor ex-sovietice; sã formeze alianþe strategice cu
diverºi actori internaþionali pentru a se reafirma ca jucãtor de prima categorie în
arena internaþionalã, iar prin aceste parteneriate sã obþinã susþinerea unor state
care pot pleda în favoarea ridicãrii sancþiunilor; sã se redreseze din punct de ve-
dere economic, folosind instrumente din domeniul energetic, petrolier, nuclear,
militar ºi altele. Marea strategie a Rusiei se aflã într-o continuã dezvoltare, fiind
maleabilã în funcþie de dinamica contextelor geopolitice la care ia parte, atât în
mod direct, cât ºi indirect, folosindu-se de toate resursele de care dispune în
vederea maximizãrii puterii ºi validãrii pe plan internaþional.
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Arma ciberneticã – asul din mânecã

Globalizarea acceleratã a infrastructurilor digitale ºi de comunicaþii din ulti-
mele douã decenii, precum ºi creºterea dependenþei statelor faþã de digitalizare
a produs o cursã a înarmãrii cibernetice, ca parte componentã a rãzboaielor hi-
bride. Spaþiul informaþional oferã deschidere ameninþãrilor asimetrice pentru a
reduce capacitatea de ripostã a þintei, iar faptul cã guvernele sunt atât de depen-
dente de Internet ºi infrastructurã digitalã le face sã devinã þinte valoroase pentru
cei ce au în vedere atingerea unor obiective strategice, politice sau economice.
În fond, în secolul al XXI-lea confruntãrile nu mai au aceleaºi valenþe ca în pe-
rioada Rãzboiului Rece în care bãtãlia ideologicã semnifica miza principalã
pentru atingerea supremaþiei; acum putem distinge o nouã dimensiune principalã
a confruntãrii – cea tehnologicã. Spaþiul cibernetic reprezintã noul câmp de luptã,
Rusia ºi China situându-se în ofensivã faþã de SUA în competiþia pentru putere.

Strategia Naþionalã de Securitate Ciberneticã a SUA menþioneazã angaja-
mentul într-o „competiþie strategicã pe termen lung cu Rusia ºi China“32 ºi faptul
cã „includerea campaniilor persistente în ºi prin intermediul spaþiului cibernetic
înseamnã un risc strategic pe termen lung asupra Americii, precum ºi asupra
aliaþilor ºi partenerilor“33. Acest document noteazã ºi faptul cã avansul tehno-
logic incontestabil al Chinei a fãcut posibil ca aceasta sã penetreze sistemele in-
formatice americane pentru a obþine informaþii importante, atât din sectorul public,
cât ºi din cel privat, fapt ce a contribuit la diminuarea avantajelor militare ale
SUA. Totodatã, interferenþa Rusiei în alegerile prezidenþiale americane din 2016
a fost posibilã datoritã capabilitãþilor cibernetice.

În ceea ce priveºte Federaþia Rusã este interesant de observat faptul cã
aceºtia nu conduc acþiuni ofensive atât de rãsunãtoare în spaþiul cibernetic, precum
China, de exemplu, ci conduc acþiuni extrem de acoperite, astfel încât sã nu existe
dovezi concrete referitoare la implicarea lor, ci doar bãnuieli sau mici urme care
trãdeazã, de fapt, implicarea lor. Putem considera cã atacurile cibernetice înfãp-
tuite de cãtre Rusia asupra infrastructurilor critice ale Estoniei (2007), stat membru
NATO, au reprezentat un prim pas prin care Rusia a demonstrat cã posedã capa-
bilitãþi cibernetice avansate, trãgând un semnal de alarmã cã NATO, implicit
SUA, nu este suficient de pregãtitã pentru a asigura protecþia statelor membre în
spaþiul cibernetic. Performanþele cibernetice, împreunã cu cele economice ºi geo-
politice ale Rusiei ºi Chinei pot reprezenta o ameninþare majorã asupra hegemo-
niei americane, precum ºi asupra actualei balanþe de putere, care se înclinã în
favoarea ruºilor ºi chinezilor.

Linia care delimiteazã rãzboiul de pace începe sã devinã tot mai neclarã,
deoarece efectele produse în urma rãzboaielor neconvenþionale pot fi atât de
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distructive încât sunt considerate violente ºi catalogate drept instrumente de
rãzboi, dupã cum menþioneazã Gherasimov34, ºeful Statului Major al Forþelor
Armate ale Federaþiei Ruse. În plus, Gherasimov noteazã ºi cã regulile rãz-
boiului s-au schimbat odatã cu revoltele produse în contextul Primãverii Arabe,
care stau la baza desfãºurãrii viitoarelor conflicte, întrucât potenþialul manifes-
taþiilor organizate de cãtre actorii non-militari alãturi de folosirea unor mãsuri
politice, economice ºi nu numai, vor fi integrate la scarã globalã. În articolul sãu,
Gherasimov, oferã o perspectivã a Rusiei în ceea ce priveºte rãzboiul infor-
maþional (a se citi rãzboi cibernetic, deoarece ruºii evitã sã foloseascã aceastã
sintagmã, chiar dacã în fond aceasta este conotaþia), recunoaºte importanþa uti-
lizãrii coordonate a tacticilor mixte (convenþionale ºi neconvenþionale), su-
gerând prioritatea mãsurilor non-militare în detrimentul celor militare care ar
trebui folosite atunci când obiectivele devin imposibil de îndeplinit doar prin fo-
losirea mijloacelor non-militare35.

Rusia iniþiazã numeroase campanii de propagandã anti-occidentalã, pornind
de la propagarea fake news-urilor în spaþiul public, pânã la adevãrate rãzboaie
duse în spaþiul cibernetic, cu scopul de a diminua capabilitãþile adversarului (în
cazul nostru SUA ca actor individual, NATO ºi UE) sau pentru a obþine infor-
maþii clasificate despre obiective strategice ºi nu numai. În acest mod se explicã
atacurile ce au avut loc asupra infrastructurilor critice ale Georgiei, Estoniei,
Ucrainei ºi Muntenegrului, precum ºi interferenþa în alegerile care se desfãºurau
în anumite state, precum Franþa sau SUA. Spaþiul cibernetic, în special, este într-o
continuã evoluþie ceea ce constituie o provocare care determinã nevoia statelor
occidentale de a spori rezilienþa ciberneticã, precum ºi de a se adapta continuu
la tacticile hibride ale Rusiei.

(Dez)ordinea mondialã

Întrucât relaþiile internaþionale confirmã existenþa unor tensiuni structurale
care pot crea crize nu doar în plan internaþional, ci ºi în plan regional, toate
acestea fiind accelerate de cãtre existenþa pandemiei COVID-19, statutul curent
al relaþiilor internaþionale este deseori descris ca fiind noul Rãzboi Rece. De data
aceasta este vorba de o nouã confruntare ideologicã, însã nu între capitalism ºi
comunism (aºa cum a fost în cazul Rãzboiului Rece), ci între elitele Occidentale
însele, care încearcã sã opreascã declinul ideologic, economic ºi politic al
sistemului pe care îl promoveazã. Rusia, China, India, precum ºi alte aºa-numite
noi puteri nu sunt interesate neapãrat de impunerea ideologiei proprii pe plan
mondial, ci mai de grabã sunt interesate de modul în care va evolua sistemul
internaþional, þinând cont cã noul tip de statu-quo pe care acestea îl promoveazã
nu este acceptat de cãtre „vechile puteri“.
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Perspectiva ruseascã asupra relaþiilor
cu Statele Unite ale Americii

Conform Strategiei de Securitate Naþionalã a Federaþiei Ruse (2009)36, po-
litica externã este ghidatã într-o mãsurã mare de interesele naþionale, acestea
fiind formulate în continuare prin raportare la parametrii istorici, promovând
într-o mãsurã o abordare de tip imperialist în arena internaþionalã. SUA este con-
sideratã ca fiind principalul promotor al valorilor democratice ºi modelul suprem
de occidentalism, importanþa sa în plan geopolitic fiind incontestabilã mai ales
în zona Europei inclusiv datoritã existenþei NATO în regiune. Interesul principal
al Rusiei este de a-ºi recâºtiga influenþa în Europa ºi de a diminua prezenþaAmericii
în aceastã zonã. Rusia insistã asupra faptului cã statele occidentale (SUA ºi unele
state membre ale UE) nu trebuie sã se mai amestece în treburile interne ale altor
state, a cãror politicã trebuie sã fie formulatã în funcþie de interesele naþionale.

Politica externã a SUA coincide tot cu interesele sale naþionale care sunt de
ordin global, întrucât securitatea, economia, politica ºi bunãstarea socialã depind
de existenþa unei agende de politicã externã foarte bine alcãtuitã37.

Pentru SUA este important sã-ºi pãstreze calitatea de hegemon, de putere
dominantã asupra întregului sistem internaþional, însã aceastã poziþie este din
ce în ce mai contestatã în special de cãtre Rusia ºi China care reitereazã în
discursurile lor faptul cã principalul scop este de a crea o nouã ordine mondialã
care sã nu mai fie dominatã doar de cãtre un singur actor, ci sã fie caracterizatã
prin colectivism ºi multilateralism. Conform lui Andrianova38, SUA încearcã sã
promoveze o strategie globalã prin care sã maximizeze prezenþa americanã în
politicile globale pentru a forma o ordine avantajoasã statului american, ceea ce
contravine intereselor Rusiei care încearcã sã formuleze o politicã de cooperare
ºi consolidare a relaþiilor cu alte state. La nivel global interesele celor douã state
sunt divergente, iar în acest caz este de notat ºi faptul cã pentru SUA nu prea
existã ameninþãri de ordin teritorial, ceea ce nu poate fi spus ºi despre Rusia, în
cazul cãreia ameninþãrile de naturã macro-regionalã coincid cu ameninþãrile la
adresa securitãþii sale naþionale.

Rusia este statul cu cel mai întins teritoriu de pe glob, cu numeroase resurse
naturale ºi cu potenþial nuclear incontestabil, de aceea Vest-ul, de obicei, se
opune iniþiativelor ruseºti din domeniul geopoliticii ºi impune sancþiuni Rusiei
de fiecare datã când apare aceastã oportunitate; una dintre cele mai recente
sancþiuni impuse de cãtre Occident Rusiei are legãturã cu cazul Alexei Navalnîi
despre care vom menþiona pe scurt în ultima parte a prezentei lucrãri. Pentru
Rusia este importantã relaþia cu SUA ºi viceversa, chiar dacã America contestã
de cele mai multe ori acest fapt. Rusia este acel stat indispensabil care are capa-
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citatea de a înclina balanþa fie în favoarea Americii, fie în favoarea Chinei în
formarea noii ordini mondiale.

Perspectiva ruseascã asupra relaþiilor cu China

Rusia ºi China, douã state aflate sub sancþiuni impuse din partea Occiden-
tului, au gãsit un echilibru prin dezvoltarea relaþiilor interstatale, mai ales în do-
meniul economic ºi tehnologic. Comerþul cu China a susþinut din punct de ve-
dere economic industriile Rusiei, destul de afectate de impunerea sancþiunilor, în
timp ce Rusia devine pentru China cel mai important exportator de energie.Aidoma
Rusiei, China promoveazã ideea de „multilateralism selectiv“ prin crearea unor
aºa-zise „alianþe“ strategice, cum este, de exemplu, parteneriatul cu Rusia. China
este cel mai important partener strategic al Rusiei, cooperarea acestora pe plan
economic ºi tehnologic (Rusia a adoptat tehnologia chinezã de recunoaºtere facialã
pentru a-ºi spori securitatea, precum ºi limitarea libertãþii internetului) fiind una
foarte strânsã, fapt ce a influenþat ºi deschiderea înspre cooperarea politicã. De
asemenea, Rusia susþine poziþia Chinei în Taiwan.

În declaraþia de presã39 din luna martie (2021) a ministrului de externe rus,
Serghei Lavrov, este subliniatã perspectiva Rusiei asupra relaþiilor sino-ruse,
precum ºi caracterul acestor relaþii. Lavrov caracterizeazã relaþiile sino-ruse ca
fiind „unice“ ºi noteazã faptul cã „Rusia ºi China nu se aliazã împotriva ni-
mãnui“. Totodatã, Lavrov susþine cã „oamenii din spatele sistemului monetar
global au decis dintr-o datã cã nu sunt mulþumiþi de felul în care alte state se
folosesc de sistemul creat de ei, în particular China, care învinge Vest-ul la pro-
priul sãu joc“. Mai mult, Lavrov marcheazã faptul cã este „convins cã Rusia ºi
China vor face tot ce este posibil sã-ºi asigure securitatea ºi protecþia în faþa
ameninþãrilor venite dinspre statele care duc o politicã neprietenoasã faþã de ei,
ºi cã vor face acest lucru inclusiv prin dezvoltarea comerþului ºi prin acorduri bi-
laterale de cooperare, precum ºi prin orice altceva care îi va face ºi mai puternici“40.

Moscova încearcã sã-ºi menþinã autonomia strategicã în relaþie cu China ºi sã
minimizeze riscul de a deveni dependentã sub orice formã de China. În cadrul
acestei relaþii existã ºi limite sub formã de neîncredere mutualã legatã de aspecte
strategice, îndeosebi în ceea ce priveºte zona Arcticului, acolo unde intenþiile
Chinei sunt puse sub semnul întrebãrii de cãtre Rusia care este principalul „ju-
cãtor“. Aºadar, chiar dacã relaþiile sino-ruse sunt la cel mai înalt nivel istoric în
momentul actual, totuºi existã acele limite de ordin strategic prin care „Moscova
nu e doar mefientã faþã de Beijing, dar ºi suficient de flexibilã sã îºi negocieze
postura în viitoarea confruntare“41.
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În cele din urmã, prin analiza paginilor anterioare, ne putem contura o ima-
gine cu privire la strategia Rusiei în procesul de formare a noii ordini mondiale,
precum ºi despre raporturile acesteia cu cele douã super-puteri actuale, SUA ºi
China. Putem conchide, astfel, faptul cã SUA, Rusia ºi China promoveazã vi-
ziuni geopolitice distincte. Pe de-o parte, SUA nu poate vedea lumea decât din
postura menþinerii monopolaritãþii deja existente, percepându-se pe sine ca
având un rol mesianic care constã în implementarea propriilor valori peste tot în
lume; pe de altã parte, Rusia ºi China considerã lumea ca fiind multipolarã,
susþinând faptul cã pe lângã SUA existã ºi alte centre de putere, precum India,
Japonia ºi Uniunea Europeanã. Pentru a diminua nivelul ameninþãrilor asupra
intereselor sale geopolitice, SUA mizeazã pe tot mai acuta izolare a Rusiei de
cãtre Occident. Strategia Statelor Unite constã în menþinerea influenþei sale pe
glob, folosind în acest proces chiar ºi forþa militarã dacã este cazul, asigurându-ºi
superioritatea faþã de Rusia în zona Europei, Orientului Mijlociu, Americii La-
tine ºi Africii. Rusia, pe de altã parte, îºi menþine influenþa în zonaAsiei Centrale
ºi în Arctic, mizând pe faptul cã îºi va spori influenþa ºi în alte regiuni ale lumii.
Pentru a se asigura cã Rusia nu-ºi va consolida prezenþa în alte regiuni sau, în
general, pe plan internaþional, SUA contribuie la slãbirea statului rus (fãrã a per-
mite dezintegrarea acestuia) prin menþinerea sancþiunilor existente sau prin sta-
bilirea altora noi, precum ºi prin împiedicarea Rusiei de a-ºi consolida poten-
þialul militar sau prin diminuarea influenþei în contextul evenimentelor interna-
þionale. Competiþia dintre Rusia ºi China, pe de-o parte ºi SUA, pe de altã parte,
nu se duce doar în sfera economicã ºi militarã, ci ºi pe dimensiunea neconvenþio-
nalã (soft power).

Totodatã, dominaþia chinezã în plan economic a înteþit nivelul confruntãrii
dintre China ºi SUA. De la statutul de partener economic competitiv, China a de-
venit pentru SUA un adevãrat rival economic. Aceastã rivalitate economicã
poate fi transferatã cu uºurinþã ºi la nivelul altor domenii. Cu toate acestea, SUA
este într-o mãsurã dependentã de relaþia cu China în ceea ce priveºte comerþul ºi
manufactura, iar China este dependentã de tehnologia americanã în dezvoltarea
sa economicã ºi nu numai.

Prin urmare, renaºterea Rusiei pe plan internaþional va trebui efectuatã indi-
vidual, în ciuda sancþiunilor impuse, bazându-se pe capabilitãþile militare exis-
tente ºi mai ales pe cele de soft power pentru a-ºi putea atinge scopurile geopo-
litice, precum ºi bazându-se pe cooperãrile bilaterale sau alianþe (SCO, CSTO,
EAEU etc.) pe dimensiunea comercialã, economicã ºi politicã.

Concluzii

În cadrul prezentului studiu, mi-am propus sã surprind modul în care evo-
lueazã mediul internaþional, obiectivul general al lucrãrii fiind observarea, dintr-o
perspectivã ruseascã, a modului în care ordinea mondialã se reconfigureazã,
precum ºi de a surprinde strategiile ºi raporturile create între statele-naþiune, în
lupta pentru putere ºi, implicit, hegemonie, abordând în special perspectiva Rusiei
cu privire la relaþiile sale cu SUA ºi China, precum ºi, în mod general, triunghiul
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de putere format de aceste trei state. În urma celor prezentate pe parcursul acestei
lucrãri, putem conchide trei aspecte importante.

În primul rând, poziþia Federaþiei Ruse în reconfigurarea ordinii mondiale
este una clar secundarã, dar indispensabilã celor douã supraputeri (SUA ºi China)
care concureazã pentru obþinerea puterii supreme în plan internaþional; în aceastã
bãtãlie, indispensabilitatea Rusiei pentru cele douã mari puteri survine din faptul
cã aceasta, prin acþiunile pe plan extern ºi prin formarea unor noi alianþe bila-
terale ºi multilaterale cu alte state poate înclina balanþa puterii într-o direcþie sau
în cealaltã, atâta timp cât îºi poate îndeplini obiectivele sale formulate în marea
strategie.

În al doilea rând, deºi douã state (Rusia ºi SUA) aflate în antitezã de-a lungul
istoriei ºi pânã acum din punct de vedere ideologic, social, politic ºi economic
pot avea mai multe lucruri în comun decât ar dori sã admitã. Pentru state, ca
entitãþi individuale, miza rãmâne obþinerea puterii sau pãstrarea acesteia. Într-o
erã a globalizãrii, orice contestare a instituþiilor democratice ºi a democraþiei în
sine reprezintã o ameninþare la adresa entitãþii statului. În multe cazuri, statul
este confundat cu elita conducãtoare. Prin urmare, orice ameninþare asupra
„statului“ este o ameninþare, de fapt, asupra elitei conducãtoare, care pentru a
nu-ºi pierde aceastã calitate acþioneazã în consecinþã, indiferent ce înseamnã
acest lucru.

În al treilea rând, unul dintre instrumentele apãrute odatã cu globalizarea a
fost tehnologia care, în prezent, reprezintã o sferã atât de importantã, încât ar
putea sã se afle, printre altele, ºi la baza declinului globalizãrii. Inexistenþa unei
jurisprudenþe internaþionale ºi a unor limite de acþiune în spaþiul cibernetic
creeazã un loc oportun de apariþie a conflictelor asimetrice. Mijloacele necon-
venþionale de rãzboi se pot transforma în orice moment în mijloace conven-
þionale dacã obiectivele strategice se aflã în imposibilitatea de a fi atinse altfel.
Pentru a susþine acest punct de vedere voi face referire succint la douã cazuri în
care rolul Internetului în general a fost primordial – cazul Alexei Navalnîi (Rusia)
ºi cazul Edward Snowden (SUA). În contextul cazului Navalnîi, prin ajutorul
blogurilor ºi reþelelor de socializare au fost create proteste masive în Rusia, dar
ºi expuse acþiunile în afara legii întreprinse de liderii conducãtori, fapt ce a creat
un complex de insecuritate la nivelul statului. În ceea ce priveºte cazul Snowden,
prin intermediul Internetului si capabilitãþilor cibernetice ale unei singure per-
soane au fost expuse publicului secrete de stat ale celei mai influente naþiuni,
SUA. Aºadar, în noua ordine mondialã, una dintre luptele principale va fi despre
cine va deþine notorietatea în spaþiul tehnologic ºi cibernetic.

Prin urmare, lucrarea reprezintã în fapt o ilustrare a modului în care se recon-
figureazã ordinea mondialã prin observarea triunghiului Rusia-SUA-China, ur-
mãrind o perspectivã ruseascã a abordãrii, precum ºi sugerarea faptului cã miza
supremã pentru marile puteri rãmâne obþinerea puterii dincolo de discursul
politic pe care îl promoveazã în aparenþã; de asemenea, tehnicile de luptã con-
venþionale sunt treptat înlocuite de cele neconvenþionale, la fel cum bãtãlia ideo-
logicã care a dominat perioada Rãzboiului Rece este înlocuitã, de data aceasta,
de cãtre bãtãlia tehnologicã în conturarea noii ordini mondiale.
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