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Abstract. Today, the Black Sea becomes a region with a great strategic
importance, mainly due to the changes in the political, economical and
military environment. The strategic importance of the Wider Black Sea
Region stems from its value as a bridge, a revolving platform for trade,
energy flows, but also transnational criminal activities, at the crossroad of
Europe, Central Asia and Middle East. It is also a region of great opportu-
nities for a greater interaction and cooperation between the European and
Euro-Atlantic institutions, countries in the region and regional initiatives.
As a member of NATO and EU, Romania’s area of interests extends to
those of the two organizations, the security through cooperation imposing
the participation of all countries from the wider Black Sea Region to the
management of crises and conflicts.
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Introducere

Regiunea Extinsã a Mãrii Negre (REMN) ºi evoluþiile mediului sãu de secu-
ritate în perioada post-Rãzboi Rece se constituie ca subiect independent de
studiu destul de târziu ºi în conjuncþie cu alte arii specifice de interes. Avem de-
a face cu o inventare în mãsura în care REMN, asemenea altor concepte similare
apãrute dupã 1989, încearcã un rãspuns la o realitate complexã caracterizatã prin
fluiditatea mediului de securitate regional ºi internaþional ºi impredictibilitatea
multora dintre evoluþiile sale.
Conceptul transcende aspectul geografic al celor ºase state riverane — Ro-

mânia, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina —, sintagma Regiunea Extinsã
a Mãrii Negre referindu-se la zona politico-economicã proximã cordonului te-
restru al Mãrii Negre, compusã din spaþii statale de certã importanþã politicã,
economicã, strategicã, demograficã, culturalã, precum Moldova, Armenia, Azer-
baidjan sau Grecia. Definindu-se ca un spaþiu cuprins între Balcani ºi Marea
Caspicã, este de interes major pentru comunitãþile europeanã ºi euro-atlanticã.
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Referinþele la REMN includ atât coridorul energetic care leagã sistemul euro-
atlantic de spaþiul caspic, furnizor al acestor resurse, cât ºi un vast arc la estul ºi
nordul arealului ce include marile axe fluviale ºi drumuri comerciale — Dunã-
rea, Nistrul, Niprul. La sud ºi la est, REMN face conexiunea cu spaþiile Marelui
Orient Mijlociu (Greater Middle East) ºi Asiei Centrale1.
Aceastã vastã regiune se impune ca un spaþiu de legãturã ºi un punct de refe-

rinþã geostrategicã în noile determinãri ale mediului internaþional de securitate
post–11 septembrie 2001. Campania împotriva terorismului purtatã de coaliþia
internaþionalã coordonatã de Statele Unite, operaþiunile militare din Afganistan
ºi Irak, vecinãtatea cu spaþiul geopolitic al Orientului Mijlociu au impus o re-
considerare de substanþã a viziunii Occidentului, a principalelor organisme de
securitate ºi actori cu pondere regionalã ºi globalã implicaþi în aceste evoluþii,
asupra acestui areal. Cu o importanþã strategicã din ce în ce mai relevantã,
REMN devine, astfel, o componentã de bazã a securitãþii continentului euro-
pean, cu deosebire în faþa ameninþãrilor asimetrice.
Deºi REMN a înregistrat progrese în ultimii ani, aceasta continuã sã fie mar-

catã de un numãr însemnat de riscuri ºi provocãri de securitate, unele cu rever-
beraþii la nivel global: focare de terorism în Caucaz, amplificate începând cu
anul 2009; proliferarea armelor de distrugere în masã ºi a produselor cu dublã
utilizare, precum ºi traficul ilicit transfrontalier cu astfel de materiale; fluxurile
migratorii masive dinspre Asia ºi Africa cãtre Uniunea Europeanã; vecinãtatea
Asiei Centrale ºi Balcanilor de Vest, regiuni marcate de instabilitate, tensiuni so-
ciale, conflicte ºi activitãþi ale crimei organizate; dezastrele naturale; persistenþa
relaþiilor de neîncredere reciprocã între unele din þãrile regiunii (Grecia ºi Turcia,
Georgia ºi Federaþia Rusã etc.); intensificarea tendinþelor naþionaliste ºi anti-
occidentale în Turcia ºi amplificarea presiunilor islamice asupra acesteia; accen-
tuarea tendinþelor separatiste ºi persistenþa conflictelor îngheþate; dorinþa Rusiei
de a reveni în prim-planul politicii regionale ºi internaþionale; dependenþa ener-
geticã; sãrãcia ºi subdezvoltarea economicã; tendinþele demografice negative;
ineficienþa administrativã sau fragilitatea statalã.
Trebuie sã adãugãm riscurile ecologice (degradarea mediului ambiant am-

plificã pericolul declanºãrii unor dezastre ecologice), care pot afecta nu doar
state din zonã, ci ºi comunitatea europeanã, constituind o ameninþare directã la
adresa securitãþii globale. Remarcãm ºi intensificarea fenomenelor subsecvente
„criminalitãþii de mediu“ (tranzitul sau depozitarea de deºeuri, inclusiv radioac-
tive, materiale reciclabile, furtul sau traficul ilegal de resurse naturale etc.), arie
în care structurile infracþionale organizate sunt foarte active.

Regiunea Extinsã a Mãrii Negre — abordãri teoretice

Conceptul de Regiune Extinsã a Mãrii Negre a fost lansat relativ recent de
cãtre cercetãtorii americani Ronald D. Asmus ºi Bruce P. Jackson, într-un studiu

2 REGIUNEA EXTINSÃ A MÃRII NEGRE 69

————————
1 Mihail E. Ionescu, „Regiunea Extinsã a Mãrii Negre: privire istoricã ºi dinamici contemporane“, în

Regiunea Extinsã a Mãrii Negre. Concept, evoluþie, perspective, Occasional Papers, 6th Year, 2007, No. 10,
pp. 52-53.



publicat în iunie 2004 în revista Policy Review2. Principala justificare pe care
autorii o oferã interesului regãsit pentru aceastã regiune rezidã în schimbãrile
radicale pe care le suferã mediul internaþional de securitate dupã 11 septembrie
2001. Multitudinii de reconsiderãri de prioritãþi în ierarhia riscurilor de securi-
tate ºi reaºezãri de rol ºi importanþã pe harta geopoliticã ºi geostrategicã a lumii
se adaugã procesele de extindere a NATO ºi Uniunii Europene, care aduc cele
douã organisme internaþionale de securitate în vecinãtatea arealului amintit.
Completeazã tabloul considerente ce þin de resursele regionale, îndeosebi de cele
energetice, vitale în asigurarea securitãþii UE3.
Cu toate cã expresia ca atare este introdusã în discuþie odatã cu acest articol,

procesul de configurare ºi structurare a conceptului este mai vechi. Putem spune
cã preocupãri care sã cristalizeze ideea în discuþie încep sã se afirme la nivelul
anului 2000, fiind inaugurate de analize dezvoltate de cãtre unele dintre cele mai
importante institute de studii de securitate ºi apãrare europene4.
Într-un alt articol de referinþã, The Soft War for Europe’s East, Bruce P. Jackson

expune, în iulie 2006, viziunea americanã a unei „mari Mãri Negre“, unde pro-
movarea democraþiei ar veni sã contracareze ambiþiile „revanºarde“ ale Mos-
covei. În acest spaþiu, obiectivele ºi valorile occidentale ºi cele ale Rusiei sunt
incompatibile, argumenteazã influentul om politic american. Practic, aici ,,se vor
defini pentru prima datã, la 150 de ani de la asediul Sevastopolului, relaþiile între
Rusia ºi Europa în primele decenii ale secolului XXI“5.
Urmãrind euro-atlantizarea bazinului Mãrii Negre, politica americanã trebuie

sã promoveze ,,revizionismul geopolitic“ în scopul înlocuirii statu-quo-ului
existent ce conservã stãri de lucruri care avantajeazã prin definiþie Rusia ºi Tur-
cia. Aceste state au dezvoltat formate regionale de gestiune a problematicilor
subsistemului geopolitic al Mãrii Negre dar care, în esenþa lor ºi sub aspectul so-
luþiilor asumate în raport cu ameninþãrile de securitate, rãmân mecanisme con-
servatoare, pro statu-quo. Practic, în opinia lui Bruce Jackson, strategia de revi-
zionism geopolitic îºi propune înlocuirea clasicului sistem de balanþã a puterii
având caracteristici de secol XIX (controlul politic, economic ºi militar al Mãrii
Negre divizat între imperiile rus ºi cel otoman)6.
În ansamblu, o astfel de strategie urmãreºte înlocuirea preeminenþei celor

douã puteri cu un sistem regional cooperativ, interdependent de statele democra-
tice încurajate prin mijloace eficiente de cãtre Statele Unite ºi Uniunea Euro-
peanã. Logica acestei construcþii rezidã în crearea unei structuri regionale auto-
sustenabile care sã protejeze tinerele democraþii ex-comuniste de tentaþiile unor
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politici de forþã. O altã componentã majorã a acestui revizionism geopolitic
vizeazã contestarea acelor norme care permit menþinerea unui monopol consi-
derat de elita americanã drept anacronic pentru secolul XXI, precum acele pre-
vederi ale Convenþiei de la Montreux din iulie 1936 care stabilesc controlul mili-
tar turc unic asupra Strâmtorilor.
În logica aceleiaºi proiecþii strategice, o mizã majorã euro-atlanticã este

aceea a deschiderii/permeabilizãrii spaþiului pontic de cãtre instituþiile europene
în scopul securizãrii coridorului energetic al Mãrii Negre, o componentã vitalã
în asigurarea tranzitului hidrocarburilor dinspre statele producãtoare din Asia
Centralã spre statele consumatoare ale Europei. Miza rãmâne securizarea unui
traseu energetic alternativ în scopul reducerii dependenþei europene de furnizo-
rul principal de gaze — Federaþia Rusã.
Evoluþiile geopolitice ºi geoeconomice ulterioare vin în sprijinul ideilor for-

mulate de Bruce Jackson, fragilitatea democraþiilor postsovietice neputând asi-
gura ireversibilitatea reformelor democratice iniþiate sau dorite de societãþile res-
pective.
Pe acelaºi fond, la întrebarea ,,De ce Statele Unite ºi-au structurat obiectivele

în REMN într-o strategie coerentã atât de târziu?“, rãspunsul îl dã, în acelaºi an
2006, Mark Pekala, asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Afaceri Euro-
pene ºi Eurasiatice. „Pânã de curând, noi, Guvernul SUA, nu am privit Regiunea
Mãrii Negre ca pe o regiune în sine, ca pe o zonã aparte cãreia sã-i fie dedicat
un set special de politici… Am lucrat peste un deceniu ºi jumãtate sau mai mult
pentru soluþionarea conflictelor îngheþate. La fel, ori mai mult, am lucrat pentru
promovarea democraþiei, societãþii civile ºi pentru instituþiile unor guverne ºi
societãþi sãnãtoase în aceste zone. Am încercat sã promovãm reforme economice
care sã încurajeze comerþul ºi sã aducã o mai mare prosperitate ºi am vorbit
multor state din zonã despre energie… Am fost foarte activi pe aceste fronturi,
dar nu am adunat totul într-un set clar de obiective pentru Marea Neagrã ºi într-o
Strategie pentru Marea Neagrã“7.
Pe acest fond al redefinirii interesului Occidentului în acest spaþiu vast ºi pu-

þin racordat la realitãþile europene ºi americane, se înscriu, înainte de toate, ini-
þiativele majore ale Uniunii Europene — Sinergia Mãrii Negre ºi Parteneriatul
Estic.
Preluând conceptul deja structurat al Regiunii Extinse a Mãrii Negre, mode-

lul unei Regiuni a Mãrii Negre, aºa cum este gândit la nivelul Uniunii Europene,
nu se bazeazã doar pe considerente geografice, ci ºi politice. Din cele zece state
pe care Uniunea le integreazã acestui spaþiu, doar ºase — Bulgaria, Georgia,
România, Rusia, Turcia ºi Ucraina — au ieºire directã la Marea Neagrã, în timp
ce celelalte patru — Armenia, Azerbaidjan, Grecia ºi Republica Moldova — nu
se situeazã pe malurile sale. Însã, tuturor acestor state le este comun faptul cã
sunt fie membre ale Uniunii Europene, fie legate strâns de aceasta prin Politica

4 REGIUNEA EXTINSÃ A MÃRII NEGRE 71

————————
7 Mark Pekala, „Remarks at the ,,Economic Development Security in the Black Sea Region“, Center for

Strategic and International Studies Conference, Washington DC, October 31, 2006.



Europeanã de Vecinãtate sau, aºa cum este Rusia, prin calitatea sa de „partener
strategic“8.
Punct de confluenþã, de dialog ºi de schimburi economice, culturale etc., Re-

giunea Extinsã a Mãrii Negre este ºi un spaþiu de confruntare. În linii generale,
bibliografia existentã dedicatã regiunii contribuie la conturarea imaginii unui
complex regional de securitate în sensul prezentat, în mai multe lucrãri, de Barry
Buzan. Un complex regional de securitate se defineºte ca ,,un grup de state ale
cãrui prime preocupãri de securitate se leagã laolaltã suficient de îndeaproape,
încât securitãþile lor naþionale sã nu poatã fi luate în considerare în mod realist
separat unde de alta“9. De remarcat faptul cã complexele de securitate subliniazã
atât interdependenþa rivalitãþii, cât ºi pe cea a intereselor împãrtãºite.
Într-o destul de recentã lucrare care analizeazã problematica securitãþii regio-

nale (2003), Buzan ºi Ole Weaver aduc completãri acestei definiþii, complexul
regional de securitate fiind descris ca fiind ,,un set de unitãþi ale cãrui procese de
securizare ºi desecurizare sunt interdependente în aºa mãsurã încât problemele
de securitate ale unitãþilor componente nu pot fi analizate sau rezolvate separat
una faþã de cealaltã“10.
Practic, putem afirma cã un complex regional de securitate se formeazã prin

intersectarea unor noduri distincte de concentrare a modelului relaþiilor de secu-
ritate dintre statele ce fac parte din regiunea respectivã. Complexele de securitate
pot fi percepute drept produse caracteristice ale unui sistem internaþional anar-
hic. De aici, putem deduce faptul cã, într-un sistem internaþional anarhic, precum
cel ce s-a conturat în perioada post-Rãzboi Rece, existã o puternicã dinamicã a
securitãþii la nivel regional.
Deºi existã caracteristici comune complexelor regionale de securitate (me-

tode de identificare, model de formare) indiferent de plasarea lor în timp ºi spa-
þiu, totuºi natura complexelor de securitate a fost influenþatã de modul de organi-
zare a sistemului relaþiilor internaþionale. Procesul de decolonizare, de exemplu,
a contribuit la favorizarea apariþiei complexelor regionale de securitate: apariþia
de noi state a creat nivele mult mai ridicate de mobilizare politicã ºi militarã în
afara controlului strict al marilor puteri11.
Decolonizarea a determinat, printre altele, apariþia a numeroase conflicte

între statele nou-formate (numeroasele conflicte desfãºurate pe continentul asia-
tic, în Orientul Mijlociu sau Golful Persic). Creºterea numãrului de ameninþãri a
determinat intensificarea gradului de insecuritate la nivel regional ºi, în acelaºi
timp, a dus la crearea unor noi interdependenþe de securitate, aspecte caracte-
ristice începutului secolului XXI.
În ceea ce priveºte REMN, cu toate demersurile mai vechi sau mai noi din

partea unor state, printre care ºi România, în sensul definirii unei linii de acþiune
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politice distincte privind acest vast spaþiu, nu putem sã vorbim, la nivelul statelor
considerate a fi cuprinse în acest concept, de o identitate comunã referitoare la
apartenenþa la aceastã regiune. Rezultatele departe de aºteptãri ale unor iniþiative
regionale ambiþioase precum OCEMN sau Forumul Economic al Mãrii Negre,
caracterul limitat ºi cu obiective modeste ale cooperãrii militare BLACKSEAFOR
sau Black Sea Harmony, susþin aceastã aserþiune.
Membre ale unor spaþii economice, politice, societale ºi culturale diferite,

aspirând la integrarea în organisme economice, politice ºi de securitate diverse
ori membre ale unor astfel de organizaþii, statele REMN mai au un drum lung de
parcurs pânã la constituirea ºi dezvoltarea unei identitãþi comune.
În acest sens, amintim analizele unor reputaþi cercetãtori precum Anneli Ute

Gabanyi sau Vladimir Ryabtsev, care atrag atenþia asupra eterogenitãþii spaþiului
denumit generic REMN. Astfel, politologul german afirma, în 2007: „... statele
din zonã nu se simt legate unele de altele nici printr-o identitate comunã, nici
prin interese, situaþia fiind, mai degrabã, contrarã. Astfel, pe parcursul transfor-
mãrilor geopolitice din arealul Mãrii Negre, au renãscut vechi rivalitãþi tradiþio-
nale ºi, în acelaºi timp, au apãrut contradicþii ºi conflicte care pot fi cu greu
soluþionate“12.
Analistul politic rus Vladimir Ryabtsev puncteazã, într-un amplu studiu, ca-

renþele existente în definirea Regiunii Extinse a Mãrii Negre ca un spaþiu dis-
tinct, cu interese de securitate, economice, politice comune. Conform acestuia,
REMN suferã din cauza unor probleme structurale, precum: lipsa unei identitãþi
regionale comune; lipsa unei cooperãri consolidate ºi cu perspective promiþãtoa-
re; interferenþa, în acest spaþiu, a intereselor marilor puteri (Statele Unite ºi Fe-
deraþia Rusã în special); tendinþele centrifuge ale unor regiuni aparþinând statelor
din REMN ºi eterogenitatea societãþilor respective13.
Disfuncþionalitãþile vizibile în ceea ce priveºte politica Occidentului în spa-

þiul pontic sunt reafirmate de membrii Comisiei de Afaceri Externe a Parlamen-
tului European, care, într-un raport prezentat în septembrie 2010, atrag atenþia
asupra pericolului ca Uniunea Europeanã sã aibã ,,o influenþã zero“ în spaþiul
Mãrii Negre, unde jocurile vor fi fãcute exclusiv de Rusia ºi Turcia. Soluþia ar
trebui sã se materializeze într-un plan concret pentru aceastã zonã, dupã modelul
strategiei la Marea Balticã, circumscrise Dimensiunii Nordice a UE. Sinergia
Mãrii Negre suferã datoritã inexistenþei unor obiective clare, precise, a terme-
nelor clare de finalizare ºi lipsei surselor de finanþare, iar Parteneriatul Estic încã
nu a demarat proiecte majore, care sã racordeze ireversibil statele din regiune la
valorile europene14.
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Concluzii

Poziþia sa geograficã, riscurile, ameninþãrile existente, precum ºi avantajele
oferite privind cooperarea politicã, economicã ºi militarã, fac ca Regiunea Ex-
tinsã a Mãrii Negre sã devinã tot mai atractivã, dar ºi sã necesite o abordare aten-
tã a problemelor cu care se confruntã.
Dependenþa dintre regiunea Mãrii Negre ca spaþiu de transport al resurselor

de hidrocarburi dinAsia Centralã, pe de o parte, ºi Occident pe de altã parte, este
evidentã ºi se va aprofunda în secolul XXI. Ca importator de energie din zona
extinsã a Mãrii Negre, Europa este datoare sã exporte stabilitate ºi securitate, în-
treprinzând acþiuni concrete în acest sens. Siguranþa UE depinde direct de capa-
citatea sa de a securiza Marea Neagrã, iar România este un partener viabil, capa-
bil sã ofere o perspectivã „din interior“ asupra regiunii.
Prin prisma considerentelor expuse, importanþa implicãrii comunitãþii euro-

atlantice devine vitalã, chiar dacã, în prezent, NATO ºi Uniunea Europeanã nu
au reuºit sã structureze ºi sã aplice o strategie comunã pe termen lung în ceea ce
priveºte Regiunea Extinsã a Mãrii Negre.
Extinderea responsabilitãþilor Uniunii Europene în stabilizarea ºi reconstruc-

þia regiunii, consolidarea contribuþiei Alianþei Nord-Atlantice ºi a Programului
de Parteneriat pentru Pace la procesele de promovare a democraþiei, pãcii ºi se-
curitãþii, ca ºi prezenþa unor capacitãþi operaþionale americane în regiune, repre-
zintã factori de importanþã vitalã, în mãsurã sã contribuie la fundamentarea unei
astfel de strategii15.
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