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Abstract: The opening of the access routes towards the High North, and
hence to the natural resources in the region, considering the recent climate
changes, is a legitimate politico-military concern for the international
actors which are involved. This is also supplied by the fact that one of the
most important actors in the Arctic Region is the Russian Federation,
which has showed, through its actions in Ukraine in March 2014 that it
does not hesitate to use armed forces to meet its strategic objectives.
Taking into account this aspect and the signals which have been sent by
the Moscow authorities regarding the interest in the Arctic Region, we
believe that the political and military advisers from the Nordic countries
– Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden – do not exaggerate
when they consider the worst scenario regarding the Russian actions in
the Arctic. This scenario does not necessarily mean a classical military
confrontation, but an incident which is likely to involve military resources.
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Zona Arcticã reprezintã un obiectiv strategic declarat pentru Federaþia Rusã,
care este unul dintre principalii jucãtori1 din regiune. Încã din anul 2009, guver-
nul rus anunþa adoptarea unei strategii cu privire la Zona Arcticã2 ºi înfiinþarea
unor unitãþi militare, cu scopul de a de a securiza acest spaþiu, care asigurã nece-
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* Doctorand la Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I“.
1 Ceilalþi jucãtori esenþiali din Zona Arcticã sunt Statele Unite ale Americii ºi Canada. Aceasta din urmã

deþine, în perioada 2013-2015, preºedinþia rotativã a Consiliului Arctic, forum regional pentru dezvoltare durabilã,
creat în anul 1996 prin Declaraþia de la Ottawa de „statele arctice“: Canada, Danemarca (inclusiv Groenlanda ºi
Insulele Feroe), Finlanda, Islanda, Norvegia, Rusia, Suedia ºi SUA. La acest forum de cooperare participã nemijlocit
ºi reprezentanþi ai populaþiei indigene din regiunea arcticã. Secretariatul permanent al Consiliului Arctic este
la Moscova. Vezi ºi http://www.norden.org/en/nordic-council, consultat la 13.04.2014 ºi l 2.02.2015.

2 www.mediafax.ro/externe/rusia-vrea-sa-militarizeze-zona-arctica-4098656, consultat la 13.08.2014.



sarul de resurse naturale pentru Rusia. De asemenea, Arctica se aflã printre prio-
ritãþile noii doctrine de apãrare a Rusiei, publicatã la finalul anului 20143. Câ-
teva luni mai târziu, în februarie 2015, ministrul rus al apãrãrii, Serghei ªoigu,
afirma public cã „prezenþa militarã permanentã în Arctica ºi posibilitatea de a
apãra interesele noastre de stat prin mijloace militare fac parte din politica
noastrã privind garantarea securitãþii naþionale a Rusiei“4. Aºadar, interesul Fe-
deraþiei Ruse în Arctica nu este unul doar economic, ci ºi unul politico-militar.

Cele trei momente enumerate mai sus, din 2009, 2014 ºi 2015, reamintesc,
dacã mai era necesar, cã, în atingerea obiectivelor sale strategice, Rusia aplicã,
cu deosebitã abilitate, politica paºilor mãrunþi, bine planificaþi pe termen mediu
ºi lung. Iar aceasta este o metodã aplicatã ºi în situaþia Ucrainei, caz care a dove-
dit cã autoritãþile de la Moscova sunt gata sã apeleze la diferite forme de agre-
siune, inclusiv paramilitare, pentru a-ºi atinge scopurile, cu riscul de a fi acuzate
de violarea principiilor dreptului internaþional ºi supuse unei serii de sancþiuni
de cãtre comunitatea internaþionalã.

Desigur, între cele douã situaþii – cea din Zona Arcticã ºi cea din Ucraina –
nu existã niciun fel de asemãnare. Totuºi, situaþia din Ucraina a avut darul de a-i
determina pe analiºti, strategi ºi oameni politici sã priveascã cu mai multã atenþie
nuanþele acþiunilor Rusiei în Zona Arcticã. ªi sã urmeascã dinamica lor cu mai
mult interes.

Poziþionãrile statelor din Consiliul Nordic
faþã de situaþia din Arctica

Statele preocupate direct de evoluþiile din regiune ºi de expansiunea militarã
a Rusiei în Zona Arcticã sunt cele cinci þãri nordice, care formeazã Consiliul
Nordic5.

Reprezentanþii oficiali ai acestor state remarcau public, încã din anul 2012, o
intensificare a activitãþii de spionaj desfãºurate de „entitãþi interesate“ în Zona
Nordicã ºi anticipau cã astfel de acþiuni vor continua ºi în viitor: „În anii urmã-
tori ne aºteptãm sã se manifeste o activitate de spionaj sporitã îndreptatã cãtre
procesele politice norvegiene, în mod deosebit cele care se referã la Zona Nor-
dicã ºi la Svalbard. În general, împotriva Norvegiei se desfãºoarã activitãþi de
spionaj ºi observãm cã acest lucru este în creºtere. Aceastã tendinþã este cauzatã
în mod deosebit de nivelul tehnologic ridicat din Norvegia. De asemenea, zona
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3 http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-doctrine-

ukraine-putin/21441759/, consultat la 15.02.2015.
4 http://rt.com/news/235615-arctic-defense-arms-resources/, consultat la 3.03.2015.
5 Consiliul Nordic este o formã de cooperare instituþionalizatã, înfiinþatã în 1952, pentru promovarea co-

operãrii dintre parlamentele ºi guvernele Danemarcei, Finlandei (din 1955), Islandei, Norvegiei ºi Suediei.
Provinciile autonome Groenlanda, Insulele Feroe (Danemarca) ºi Åland (Finlanda) au statut de observator.
Cele 5 þãri ºi 3 regiuni autonome reprezintã o piaþã de 25 de milioane de persoane, care ocupã locul 10 în lume
ca putere economicã. Consiliul este format din 87 de membri aleºi. Acþioneazã ca un forum consultativ, cu
drept de iniþiativã legislativã. Principalul sãu rol este de supervizare a activitãþilor derulate sub egida Cooperãrii
Nordice. Vezi ºi www.norden.org/en/nordic-council/the-nordic-council, consultat la 10.08.2014 ºi 8.02.2015.



geograficã ºi resursele de energie existente reprezintã þinte atrãgãtoare în mod
deosebit pentru serviciile de spionaj“6. La rândul lor, autoritãþile daneze au fãcut de-
claraþii publice similare, fãrã a nominaliza o þarã anume: „Serviciile de securitate
strãine îºi concentreazã din ce în ce mai mult activitãþile pe zona arcticã unde
utilizeazã metodele obiºnuite de culegere de informaþii.“7 De altfel, Danemarca
a fost în centrul atenþiei publice, în luna mai a anului 2012, când profesorul fin-
landez Timo Kivimäki a fost condamnat, în Danemarca, pentru cã a sprijinit ser-
viciile de spionaj ruseºti, recunoscând cã Zona Arcticã a constituit unul dintre
subiectele sale de analizã.

O dovadã de ultimã orã a preocupãrii þãrilor nordice faþã de acþiunile Federa-
þiei Ruse, inclusiv în Arctica, o reprezintã un articol comun, semnat de miniºtrii
Apãrãrii din Danemarca (Nicolai Wammen), Finlanda (Carl Haglund), Norvegia
(Ine Eriksen Søreide) ºi Suedia (Peter Hultqvist), precum ºi de ministrul de Ex-
terne din Islanda (Gunnar Bragi Sveinsson) cu privire la consolidarea cooperãrii
în domeniul apãrãrii. În articol, dat publicitãþii la 17 aprilie 2015, se aratã cã
„agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ºi anexarea ilegalã a peninsulei Crimeea
reprezintã violãri ale dreptului internaþional ºi ale acordurilor internaþionale.
Aceste acþiuni sunt cea mai mare provocare la adresa arhitecturii de securitate a
Europei“8.
Danemarca este singura dintre statele din Consiliul Nordic care este atât

membrã a UE, cât ºi a NATO. Implicatã activ în acþiunile care vizeazã asigurarea
securitãþii globale9, Danemarca este unul dintre statele care susþin rolul primor-
dial al NATO în asigurarea securitãþii euroatlantice, precum ºi imperativul evitã-
rii dublãrii structurilor militare ale NATO cu eventuale construcþii europene. A
lansat, la 22 august 2011, împreunã cu autoritãþile din teritoriile care îi aparþin,
Groenlanda ºi Insulele Feroe, Strategia pentru Zona Arcticã 2011-202010.
Aceasta a fost conceputã în urma transformãrilor profunde prin care trece Zona
Arcticã, generate inclusiv de schimbãrile climatice.
Finlanda, care nu este membru al NATO, dar este membru al UE, are motive

reale de preocupare cu privire la acþiunile Rusiei. Drept urmare, au fost declan-
ºate dezbateri publice interne cu privire la oportunitatea aderãrii la NATO. Dez-
baterile sunt întreþinute de faptul cã Rusia, care este legatã de Finlanda printr-o
graniþã de 1.300 km, a recurs la manevre de intimidare la adresa Finlandei, cum
ar fi incidentul din luna mai 2014. La acel moment, avioane de vânãtoare ale
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6 Declaraþia directorului Serviciului de Securitate norvegian (PST), Martin Bernsen, preluatã de cotidianul

norvegian Aftenposten, 2 octombrie 2012.
7 Jacob Scharf, directorul Serviciului de Poliþie Specialã (PET) din Danermarca pentru cotidianul danez

Berlingske, 2 octombrie 2012.
8 Vezi ºi https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/vi-utdyper-det-nordiske-forsvarssamarbeidet/id2404378/,

consultat la 17.04.2015.
9 Danemarca a avut peste 600 de soldaþi combatanþi în Afganistan, în provincia Helmand, alãturi de tru-

pele britanice. În baza reformei forþelor militare, Danemarca a trecut de la conceptul apãrãrii teritoriale la cel
al capacitãþii de dislocare rapidã în teatre de operaþii. Vezi ºi www.fmn.dk/eng/Pages/Frontpage.aspx, consultat
la 11.08.2014.

10 Pentru Danemarca, protecþia mediului înconjurãtor rãmâne o prioritate în dezvoltarea sustenabilã a re-
giunii alãturi de menþinerea pãcii ºi securitãþii în zonã. Vezi ºi http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/mss-denmark_en.pdf, consultat la 13.08.2014 ºi 2.02.2015.



Finlandei, de tip F/A-18 Hornet, au fost ridicate de la sol pentru a intercepta
douã aparate militare de zbor ruseºti suspectate de încãlcarea spaþiului aerian al
Finlandei11. La 28 aprilie 2015, Finlanda a anunþat public12 cã a lansat douã în-
cãrcãturi subacvatice de avertisment, care nu produc pagube, dar cu ajutorul
cãrora a fost confirmatã localizarea unei þinte subacvatice în apropiere de capi-
tala Helsinki. Carl Haglund, ministrul finlandez al Apãrãrii, a declarat cã þinta
localizatã ar fi putut fi un submarin, fãrã, însã, sã facã vreo referire la Rusia.
Islanda este singura dintre cele cinci þãri ale Consiliului Nordic care îºi ba-

zeazã politica externã pe statutul de stat insular, de dimensiuni mici, aflat în re-
giunea arcticã din punct de vedere geografic ºi cu resurse interne limitate. Mem-
bru fondator al NATO, fãrã armatã proprie13, de altfel singurul membru NATO
în aceastã situaþie, Islanda a permis prezenþa militarã a Statelor Unite pe terito-
riul sãu în schimbul preluãrii de cãtre SUA a sarcinii apãrãrii þãrii. În anul 2006,
SUA ºi-au retras prezenþa militarã permanentã din Islanda, continuând, însã, sã
garanteze securitatea militarã a acesteia. În conformitate cu noua situaþie de
securitate, Islanda ºi-a sporit participarea la misiunile internaþionale ale NATO,
de menþinere a pãcii ºi de reconstrucþie, în special în Afganistan, contribuind cu
specialiºti, inclusiv prin intermediul Icelandic Crisis Response Unit14. În viziu-
nea islandezã, NATO va continua sã deþinã un rol major în asigurarea securitãþii
globale, pe baza valorilor comune ale statelor membre. Chiar dacã nu este mem-
brã a UE, Islanda susþine sporirea capacitãþilor militare ale Uniunii, ca parte a
contribuþiei acesteia la asigurarea securitãþii pe continent, fãrã ca acest lucru sã
ducã la prejudicierea coeziunii NATO. Ca stat de dimensiuni mici, insular, nu are
forþa economicã ºi politicã a unui stat cu interese directe în Zona Arcticã. ªi
totuºi, Islanda este cea mai apropiatã de Groenlanda. Una dintre cele mai impor-
tante publicaþii din Danemarca, The Copenhagen Post, publica, la 2 mai 201415,
un material în care se ridica posibilitatea ca Groenlanda, teritoriu autonom care
aparþine Danemarcei, sã aibã soarta Ucrainei, þinând cont de importanþa ei. Acest
articol trage un semnal de alarmã cu privire la posibilitatea apariþiei, pe termen
lung, a unui conflict militar în Zona Arcticã.
Norvegia este membrã a NATO, dar nu este membrã a UE16, iar una dintre

prioritãþile strategice ale politicii externe norvegiene este cea cu privire la Nor-
dul Îndepãrtat/Extremul Nord, politicã evidenþiatã prin adoptarea Strategiei na-
þionale privind Extremul Nord17. În acest context, în condiþiile unui interes stra-
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11 Vezi ºi www.mediafax.ro/externe/avioane-militare-ruse-interceptate-in-spatiul-aerian-al-finlandei-

12642117 consultat la 12.05.2014 ºi 14 08.2014 ºi www.defmin.fi, MinisterulApãrãrii de la Helsinki, consultat
la 12.05.2014.

12 Vezi ºi http://www.ibtimes.com/finland-deploys-depth-charges-against-suspected-submarine-near-
helsinki-1899470, consultat la 27.04.2015.

13 Pentru mai multe informaþii: www.mfa.is/foreign-policy/security/iceland-nato/, consultat la 17.05.2015.
14 Vezi ºi www.mfa.is/foreign-policy/development-cooperation/icru/, consultat la 13.05.2014.
15 http://cphpost.dk/news/greenland-and-the-arctic-the-next-ukraine.9411.html, consultat la 3.05.2014 ºi

10.02.2015.
16 Norvegia are o strânsã cooperare cu UE în cadrul Spaþiului Economic European (SEE). Vezi ºi http://

europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm, consultat la 13.08.2014.
17 Strategia pentru Extremul Nord a fost adoptatã în decembrie 2006 ºi cuprinde o serie de mãsuri politice,

economice, militare pe linia afirmãrii intereselor naþionale în regiune. Vezi ºi www.regjeringen.no/upload/UD/
Vedlegg/strategien.pdf, consultat la 14.08.2014.



tegic declarat în aceastã regiune, Norvegia urmãreºte menþinerea unei relaþii de
bunã vecinãtate ºi de echilibru stabil cu Rusia, fãrã a face rabat de la valori euro-
pene ºi respectarea drepturilor omului.

Pe de altã parte, în cazul punctual al crizei din Ucraina, Norvegia a reiterat
sprijinul puternic pentru unitatea, suveranitatea ºi integritatea teritorialã a acesteia.
Dupã cum a reieºit din discursul ministrului norvegian al Apãrãrii, Ine Eriksen
Søreide, cu prilejul unei vizite în SUA, în iulie 2014, NATO are un vecin care a
demonstrat capacitatea ºi voinþa politicã de a folosi forþa militarã ca sã anexeze
un teritoriu din Europa. De altfel, încã din aprilie 2014 NATO decisese sã sus-
pende cooperarea cu Rusia.

Norvegia are legãturi economice strânse cu Rusia în special în domeniul
energetic18. De asemenea, fondul public de pensii din Norvegia, cel mai impor-
tant fond suveran19 din lume, deþinea la sfârºitul anului 2013 active ruseºti în va-
loare de peste 5 miliarde de euro.
Suedia, ca ºi Finlanda, nu este membrã a NATO, la baza politicii sale de

securitate aflându-se principiul neparticipãrii la alianþele militare. Eventuala
aderare a Suediei la NATO nu va fi întreprinsã fãrã o consultare prealabilã cu
Finlanda. Suedia, însã, se numãrã printre cei mai activi parteneri ai Alianþei, par-
ticipând logistic ºi umanitar la aproape toatã gama de activitãþi, cu excepþia celor
ce þin de apãrarea colectivã. Aceastã neutralitate a dus la dezvoltarea ºi aprofun-
darea rolului de mediator al Suediei ºi la consolidarea semnificativã a contribu-
þiei acesteia în zonele de conflict ºi post conflict. De asemenea, Suedia repre-
zintã principalul contributor la Grupul de Luptã Nordic (Nordic Battlegroup), în-
fiinþat la 1 ianuarie 2008.20

La acest moment, Suedia manifestã o atitudine mai scepticã în privinþa unui
posibile confruntãri militare în ZonaArcticã. Cel puþin la nivel declarativ. Aceste
declaraþii liniºtitoare vin pe fondul deciziei guvernului condus de Stefan Löfven
de a menþine neutralitatea þãrii ºi de a nu supune unui referendum posibilitatea
aderãrii Suediei la NATO, cel puþin în perioada urmãtoare.

Pe de altã parte, Suedia nu a rãmas impasibilã la acþiunile Rusiei în Ucraina.
Acest lucru se datoreazã, în mare parte, activismului Suediei pe linia promovãrii
iniþiativelor Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) de menþinere a pãcii, impli-
cãrii în misiuni de bune oficii ºi mediere în zone de conflict, monitorizãrii situa-
þiei drepturilor omului în lume ºi sprijinirii prin proiecte de asistenþã pentru de-
mocraþie. În aceastã linie se înscrie ºi interesul constant ºi în creºtere al Suediei
faþã de zona din imediata vecinãtate a României21, cu accent asupra Republicii
Moldova ºi Ucrainei. Acest interes poate fi explicat inclusiv prin legãturile isto-
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18 Compania petrolierã Statoil a încheiat un parteneriat strategic cu compania rusã Rosneft privind

prospecþiunile comune de hidrocarburi în Arctica ºi în Extremul Orient.
19 Vezi ºi www.swfinstitute.org/swfs/norway-government-pension-fund-global/, consultat la 13.08.2014.
20 Suedia a participat la constituirea acestui grup cu un numãr de 1.600 de militari dintr-un total de 2.100

de militari. Vezi ºi www.forsvarsmakten.se/en/about/our-mission-in-sweden-and-abroad/international-activities-and-
noperations/nordic-battle-group/, consultat la 12.08.2014.

21 Suedia este, alãturi de Polonia, iniþiatoarea Parteneriatului Estic (PaE), dosar care reprezintã una dintre
prioritãþile sale de politicã externã. De altfel, în cadrul MAE suedez funcþioneazã, din iulie 2013, un ambasador
pentru PaE.



rice ale Suediei cu regiunea noastrã, care se întorc în timp pânã la anul 170922.
De asemenea, în 2014, situaþia din Ucraina l-a determinat pe fostul ministru sue-
dez de Externe, Carl Bildt, sã-ºi exprime îngrijorarea în legãturã cu situaþia crea-
tã în domeniul politicii de securitate a UE dupã instituirea de cãtre Federaþia Ru-
sã a interdicþiei asupra importurilor unor categorii de produse alimentare din
UE23. Aºadar Suedia cunoaºte ºi monitorizeazã acþiunile Rusiei, cu atât mai mult
cu cât acestea au impact asupra zonelor sale de interes.

Concluzii

Este justificatã preocuparea cu privire la un posibil incident militar în Zona
Arcticã?
Pentru cei îndreptaþi spre un „nu“ categoric, spre un „fiþi serioºi!“, putem

doar sã amintim faptul cã ne aflãm într-o etapã istoricã care a zdruncinat convin-
gerea cã Europa nu va mai fi marcatã de incidente militare ºi expansiuni armate
pe teritoriul sãu. Iar aceastã convingere a fost spulberatã de agresiunea Rusiei în
Crimeea ºi, implicit, de violarea graniþelor Ucrainei, recunoscute internaþional.
Iar situaþia nu s-a schimbat, în pofida sancþiunilor economice la care Rusia a fost
supusã din partea UE24.

De asemenea, un asemenea scenariu nu înseamnã, neapãrat, o confruntare
militarã clasicã, ci un incident de naturã sã angreneze resurse militare, indiferent
cã vorbim de cele umane, materiale, tehnologice, financiare sau informaþionale.
Pentru adepþii „celui mai rãu scenariu“, care ar prefera un „da“ la fel de

categoric, meritã amintit faptul cã Rusia joacã cartea concilierii ºi înþelegerii,
care sã îi permitã sã se aºeze la masa negocierilor, atunci când considerã opor-
tun. Semnalãm, în acest sens, momentul din august 2014 când preºedintele rus,
Vladimir Putin, a pledat pentru intensificarea cooperãrii economice cu Occiden-
tul, lansând un proiect ruso-american de explorare petrolierã în Arctica, iar com-
pania americanã ExxonMobil ºi grupul rus Rosneft au iniþiat operaþiuni de explo-
rare în Marea Kara, în nordul Siberiei25.

Dincolo de aceste douã tendinþe extreme, existã ºi o a treia, a celor care sunt
adepþii unei poziþionãri prudente, fãrã accente alarmiste, dar care urmãresc cu
atenþie evoluþiile. În actualul context internaþional, atât de problematic, ar fi o
dovadã de naivitate sau optimism exagerat din partea decidenþilor politici ºi stra-
tegilor militari sã nu ia în calcul toate scenariile, chiar ºi pe „cel mai rãu“, cu atât
mai mult cu cât sunt în joc interese strategice legate direct de resurse energetice.
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22 Ca urmare a înfrângerii de la Poltava, 1709, Regele Carl al XII-lea al Suediei a petrecut aproape patru

ani la Bender/Tighina (în prezent Republica Moldova).
23 La 7 august 2014, ca rãspuns la sancþiunile impuse Rusiei pe fondul evenimentelor din Ucraina, Moscova a

instituit un embargou la importurile de carne de vitã, carne de porc, legume, fructe, carne de pasãre, peºte ºi
lactate din UE, Australia, Canada, Norvegia ºi SUA. Vezi ºi www.forbes.com/sites/timworstall/2014/ 08/08/
the-quite-hilarious-russian-propaganda-about-the-ban-on-eu-food-imports/, consultat la 8.08.2014 ºi 12.02.2015.

24 UE a adoptat o serie importantã de sancþiuni economice împotriva Rusiei, cu scopul de a-l constrânge
pe preºedintele Vladimir Putin sã nu mai susþinã acþiunile destabilizatoare din Ucraina. Sancþiunile se referã la
blocarea accesului la pieþele financiare europene, interzicerea vânzãrilor de armament, comerþul cu tehnologii
sensibile ºi cu bunuri de uz militar ºi civil. De asemenea, UE a decis blocarea activelor unor oameni de afaceri
ruºi apropiaþi ai preºedintelui Vladimir Putin, acuzaþi cã beneficiazã de anexarea peninsulei Crimeea.

25 http://www.ft.com/cms/s/0/d667e26c-457e-11e4-9b71-00144feabdc0.html#axzz3YbDdgSuq, consultat
la 10.01.2015
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