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Abstract: Presidential elections in March 2012 have been followed with
interes by international community. Vladimir Putin won and returned to
the Kremlin. Under Putin’s first two presidential mandates (2000-2008)
Russia has returned to the international arena as an important player.
Now, Russia is different, international situation is, also, different and
very challenging. Putin’s return might be followed by Russia’s stronger
affirmation as an important international player. The study analyzes the
first two presidential mandates, the context, the perspectives of the future
internal and external evolutions and the significance of Putin’s return,
impact, perspectives and challenges he might face.
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Vladimir Putin a fost candidatul partidului Rusia Unitã în alegerile prezi-
denþiale din Federaþia Rusã care au avut loc la 4 martie 2012. Explicând decizia
de a-ºi retrage propria candidaturã în favoarea celei a premierului Putin, D.
Medvedev a subliniat cã acesta este „politicianul cu cea mai mare autoritate“ din
Rusia ºi meritã sã devinã preºedinte. Aºteptãrile celor care l-ar fi preferat pe
Medvedev, dintr-o multitudine de motive, unele justificate, altele nu, au fost
astfel nãruite; preºedintele Medvedev pare sã nu se fi considerat niciodatã el în-
suºi un contracandidat al premierului Putin.
Vladimir Putin a obþinut 45 600 000 de voturi, ceea ce reprezintã 63%, fiind

ales din primul tur, depãºind cele mai optimiste sondaje de opinie. Pe urmãtoa-
rele locuri s-au clasat: comunistul Ghennadi Ziuganov (17,18%), Mihail Prohorov
(7,98), Vladimir Jirinovski (6,22) ºi Serghei Mironov (3,86).
Rata ridicatã de participare la vot, de peste 62%, ºi scorul neaºteptat de bun,

în ciuda neregulilor consemnate de OSCE, fac greu sã fie contestatã legitimitatea
lui Putin. Totuºi, mitingurile de protest au continuat ºi dupã alegeri, lozinca
„Pentru alegeri corecte“ fiind înlocuitã cu „Rusia fãrã Putin“.
Unii observatori se întreabã chiar dacã aceste proteste nu vor fi urmate de

un „scenariu portocaliu“ în Rusia. Totuºi, existã multe rezerve în acest sens. În
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primul rând, în Rusia nu este o opoziþie puternicã, ci mai degrabã multe grupãri
anti-Putin, o opoziþie „din afara sistemului politic“, opoziþia „antisistem“. Nu-
mai comuniºtii lui Ziuganov ºi naþionaliºtii lui Jirinovski constituie o opoziþie
omologatã. Liderii opoziþiei din afara sistemului — printre care unii foºti
politicieni, precum Boris Nemþov, Vladimir Rîjkov sau ex-premierul Kasianov
— nu reuºesc sã adune ºi sã mobilizeze populaþia. Nici fostul campion mondial
de ºah Garri Kasparov ºi nici realizatorul TV Leonid Parfionov sau scriitorul
Boris Akunin n-au avut prea mult succes. Aleksei Navalnîi, vedeta anticorupþie,
a reuºit sã atragã mai multã simpatie, fiind bine cunoscut în strãinãtate, însã cu
mai puþinã notorietate în Rusia.
Liderul extremei stângi, Serghei Udelþov, sau liderii „noilor naþionaliºti“ Tor

ºi Krîlov, care cer evacuarea caucazienilor din Rusia ºi închiderea graniþelor cu
fostele republici sovietice din Asia Centralã, precum ºi naþional-comunistul
Limonov, expert în mitinguri violente, mai degrabã au determinat preferinþa ale-
gãtorilor pentru Putin.

Primele douã mandate prezidenþiale

Începutul anilor ’90 a lãsat societãþii ruse o amintire prea amarã: o explozie
a libertãþilor în toate direcþiile, revãrsate peste o prãbuºire generalã a Rusiei.
În memoriile sale, Boris Elþîn aratã raþiunile care l-au determinat ºi strategia

folositã pentru a-l promova pe V. Putin drept succesorul sãu: „Încã din 1998, cre-
deam cã societatea reclamã o nouã calitate a statului, o osaturã de oþel care sã
întãreascã structura politicã a autoritãþii. Era nevoie de o persoanã chibzuitã,
democraticã ºi inovatoare, dar fermã, în stil militar. Aceastã persoanã a apãrut
anul urmãtor: era Putin“1. Putin a lucrat 16 ani în serviciul de informaþii externe
al KGB, având o educaþie militarã. Dupã destrãmarea U.R.S.S., a lucrat câþiva
ani cu fostul primar al Petersburgului, Anatoli Sobceak. Elþîn l-a integrat în
Administraþia Prezidenþialã, iar în 1998 l-a numit în fruntea F.S.B. (succesorul
KGB-ului), fiind inclus ºi în Consiliul de Securitate de la Moscova. Numit prim-
ministru cu 9 luni înainte de alegerile prezidenþiale programate pentru începutul
anului 2000, Putin nu dispunea de prea mult timp pentru a demonstra cã este
persoana capabilã sã continue reformele ºi sã consolideze o societate zdrunci-
natã de anii de crizã ºi de nemulþumirile crescânde ale populaþiei. Primul „exa-
men“ pentru noul premier a fost conflictul din Cecenia ºi din Daghestan, pe care
l-a abordat cu toatã fermitatea, câºtigând simpatie ºi autoritate.
Ajuns foarte repede þinta criticilor din interiorul ºi din afara þãrii pentru pozi-

þia sa faþã de rãzboiul din Cecenia, Putin a fost acuzat de abandonarea Constitu-
þiei, de înclinaþii spre autoritarism ºi totalitarism. Cu toate acestea, în pofida
solicitãrilor populare ºi a sondajelor favorabile modificãrii Constituþiei din 1993
— care prevede douã mandate succesive de 4 ani, Putin s-a pronunþat împotriva
modificãrii acesteia în acel moment.
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V. Putin a devenit preºedinte în anul 2000 ºi a deþinut aceastã funcþie timp de
douã mandate succesive de patru ani. În alegerile prezidenþiale din 2008, pre-
mierul Medvedev a fost sprijinit de Putin pentru a-i deveni succesor la Kremlin.
Din 2000, Vladimir Putin a condus Rusia douã mandate ca preºedinte, apoi

ca premier, împreunã cu succesorul sãu, D. Medvedev. Este o perioadã dominatã
de o crizã cãreia nimeni nu a putut sã-i prevadã apariþia, durata sau amploarea.
Aprecierea lui Putin, conform cãreia „dispariþia U.R.S.S. este cea mai mare ca-
tastrofã geopoliticã a secolului XX“, a creat în lumea occidentalã impresia unei
nostalgii dupã perioada comunistã, un profund sentiment de frustrare, inspirând
neliniºte ºi chiar teamã de Rusia. Societatea rusã era însã confruntatã cu epuiza-
rea demograficã, dezagregarea internã a þãrii ºi haosul economic, iar declinul
Rusiei pe plan internaþional a provocat populaþiei mai multã supãrare decât difi-
cultãþile ºi lipsurile materiale.
Primele douã mandate prezidenþiale ale lui Putin au fost marcate de eforturi

de centralizare a puterii ºi de creºtere a participaþiei statului la cele mai mari
companii ale þãrii. Preluând conducerea statului de la preºedintele Elþîn, care a
guvernat Rusia în anii de slãbiciune de dupã destrãmarea fostei U.R.S.S., Putin
a definit drept obiective întãrirea Rusiei pe plan intern ºi extern ºi recuperarea
poziþiilor pierdute pe plan internaþional. El a prezentat foarte clar imaginea a
ceea ce trebuia sã devinã Rusia: puternicã, adicã respectatã, tratatã de la egal la
egal de celelalte puteri, participând la toate deciziile internaþionale. Trebuia sã
fie, de asemenea, independentã, adicã stãpânã pe deciziile sale bazate pe tradiþia
ºi valorile proprii, refuzând orice presiune sau ingerinþã în treburile interne ºi în
politica sa externã. Conceptul de politicã externã, elaborat în iunie 2000, reflectã
viziunea novatoare a lui Putin asupra lumii multipolare, în care Rusia ºi China
au un rol important, este introdusã diplomaþia energiei, care modificã raporturile
cu Europa. În viziunea lui Putin, lumea dupã rãzboiul rece este o lume fãrã pro-
vocãri de tipul extinderii NATO în zonele sale de influenþã, al amplasãrilor de
armamente. În anii urmãtori, aceastã viziune se completeazã cu definirea geopo-
liticã a Rusiei ca o „þarã din Europa, care se integreazã în Europa, dar în acelaºi
timp ca o þarã din Europa prezentã în Asia, o þarã care aduce cultura ºi valorile
europene în Asia“.
Nu se poate spune cã Putin nu a reuºit sã-ºi atingã obiectivele. Datoritã ritmu-

lui alert de dezvoltare a economiei mondiale, sub preºedinþia lui Putin, Rusia a
înregistrat, în perioada 2000-2008, o creºtere economicã medie anualã de 7%.
Rusia a revenit pe scena lumii, fiind recunoscutã din nou ca putere, aceastã recu-
noaºtere fiind, dupã anul 2000, ambiþia ºi resortul acþiunii lui Vladimir Putin.
Putin a refuzat sã subordoneze interesul naþional al Rusiei, al cãrui avocat pãti-
maº a fost ºi rãmâne, obligaþiilor fixate în afara Rusiei, adicã normelor de con-
duitã ale unei societãþi democratice, cum ar fi SUA ºi UE. V. Putin nu a ascuns
niciodatã faptul cã, pentru a-i fi recunoscute ºi respectate interesele naþionale,
Rusia trebuie sã fie puternicã. Aceastã nouã dimensiune — pe care se bazeazã
pretenþia de a fi recunoscutã ca mare putere — implicã ºi dreptul de a participa
la toate deciziile internaþionale. Moscova nu va mai accepta decizii unilaterale,
precum bombardarea Serbiei în 1999.
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Perspectivele evoluþiilor viitoare
ºi semnificaþia revenirii lui V. Putin

Prioritãþile liderilor ruºi dupã 1991 au vizat douã direcþii: menþinerea stabili-
tãþii politice interne ºi integrarea în elita occidentalã, fãrã însã a face concesii.
Cu alte cuvinte, nu prin pierderea puterii sau repetarea soartei lui Gorbaciov.
Menþinerea stabilitãþii politice pare sã fie un cod de conduitã în elita Rusiei.
Prima regulã a acestui cod este de a preveni, prin toate mijloacele, orice fel de
conflict deschis între diferite cercuri ale elitei, îndeosebi când acestea se dato-
reazã unor presiuni din exterior. Una din concluziile trase în urma dezintegrãrii
U.R.S.S. a fost cã aceasta s-ar fi datorat conflictului în interiorul Biroului Politic
ºi al elitei politice în general.
Prevãzutã de mulþi analiºti, candidatura ºi victoria lui Vladimir Putin pentru

un nou mandat de preºedinte al Rusiei nu i-au luat prin surprindere. Singura parte
surprinzãtoare, poate, a fost anunþul de a-l desemna pe Medvedev succesorul sãu
la postul de premier. Deci, practic, se face o nouã rocadã Putin-Medvedev, care
a fost de mult luatã în calcul de principalele þãri ale lumii. Orice speculaþii
privind competiþia sau dezacordul între ei nu pare sã fi avut temei: Putin ºi
Medvedev au împãrþit între ei nu numai puterea, dar ºi prioritãþile. Putin ºi-a asu-
mat conducerea politicii interne ºi a economiei þãrii, astfel încât sã fie prevenitã
orice posibilitate de destabilizare, iar Medvedev a promovat interesele þãrii în
exterior.
Din aceastã perspectivã, este semnificativ cã în unele þãri s-au creat celule

speciale, care au imaginat tot felul de scenarii legate de urmãrile revenirii lui
Putin în postul de preºedinte al Rusiei. Acestea iau în considerare mai mulþi fac-
tori, cum ar fi, înainte de toate, faptul cã în 2012 vor avea loc alegeri preziden-
þiale în SUA ºi Franþa, þãri în care aceastã funcþie are un rol decisiv. De aseme-
nea, în Spania a avut loc un scrutin legislativ anticipat; în Italia, Silvio Berlus-
coni a ieºit de pe scena politicã; în Grecia este un nou guvern etc. Incertitudini
ºi disensiuni se manifestã în cadrul Uniunii Europene, criza identitãþii NATO º.a.
Pe acest fundal, criza mondialã ce se acutizeazã nu poate fi deloc ignoratã. Dim-
potrivã, revenirea lui Putin s-ar putea sã fi fost determinatã de aceasta, reflectând
decizia celor doi lideri de la Kremlin de a amâna pentru un an-doi reformele
pânã la limpezirea frãmântãrilor în zona euro ºi alte situaþii tulburi din lume.
Totodatã însã, prin amânarea reformelor, de teama unor eventuale nemulþumiri
ale populaþiei faþã de impactul acestora, Putin ar putea repeta greºelile unor lideri
europeni.
Revenirea lui Putin la Kremlin va înlãtura orice fel de îndoieli cu privire la

cine conduce Rusia sau iluziile privind viitorul regim. În anul 2000, s-a sperat cã
Putin va aduce nu doar stabilitate, ci ºi reformã. Când au fost dezamãgiþi, dupã
2008, mulþi ºi-au pus speranþe în Medvedev. El a fost mai atractiv pentru Occi-
dent decât Putin. Dar, deºi Medvedev a vorbit despre necesitatea de a combate
corupþia, de a consolida statul de drept ºi de a moderniza economia, sistemul
rusesc al capitalismului de cumetrie, corupþia adânc înrãdãcinatã, un serviciu de
securitate puternic ºi absenþa normelor de drept nu au fost schimbate.
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Sunt realitãþi ºi premise ce se iau în calcul, atât la Moscova, cât ºi în mari
capitale ale lumii, obiºnuite cu proiecþiile politice la scara mondialã. Ca urmare,
nu pot fi combãtute opiniile care evidenþiazã faptul cã între Putin ºi Medvedev
nu existã niciun fel de fisurã politicã, aºa cum s-a speculat odatã, atât în cercurile
moscovite, cât ºi pe alte meridiane ale lumii. Politicienii, analiºtii, cât ºi gazetarii
ce cunosc bine viaþa politicã a Rusiei menþioneazã cã prelungirea mandatului
prezidenþial de la patru la ºase ani, cu posibilitatea obþinerii unui alt mandat,
poate face ca Putin sã conducã þara pânã în 2024.
Auspiciile noului mandat al lui Putin sunt acum diferite. Situaþia politicã ºi

economicã internã în Rusia este acum diferitã. Fiind mai puternicã, Rusia nu se
mai considerã legatã de înþelegerile de pe vremea când era mai slabã. Moscova
doreºte o poziþie mai bunã, care sã reflecte câºtigul de putere realizat între timp.
Este de aºteptat ca revenirea lui Putin în poziþia de preºedinte — lider puternic,
o mânã forte necesarã — sã însemne continuarea, dacã nu chiar accelerarea refa-
cerii puterii Rusiei, profitând masiv de situaþia dificilã a Occidentului, provocatã
de actuala crizã. Acest lucru se va face urmãrind, ca ºi pânã acum, douã linii di-
rectoare: una economicã, în special prin utilizarea energiei ca armã, ºi alta mili-
tarã, Putin anunþând de pe acum cã „în urmãtorii cinci-zece ani trebuie sã înnoim
complet dotarea armatei ºi a flotei militare“.
Se afirmã cã mare lucru nu se va schimba, fiindcã Putin oricum a dirijat tot

ceea ce s-a întâmplat în Rusia în aceastã perioadã. Doar cã acum acest lucru va
fi fãcut în mod deschis.
Decizia lui Putin de a candida pentru un nou mandat a fost determinatã, în

mare mãsurã, de o percepþie globalã a situaþiei, iar revenirea sa va fi urmatã de
afirmarea mai puternicã a Rusiei pe plan extern.
Putin va prelua conducerea Rusiei într-o perioadã în care criza economicã

mondialã ar putea afecta cererea de petrol, forþa vitalã a economiei ruse. Þara
este vulnerabilã la fluctuaþiile preþului petrolului, iar guvernanþii trebuie sã re-
ducã cheltuielile, pentru a echilibra bugetul ºi a limita dependenþa de exporturi
de materii prime. Putin trebuie sã reformeze finanþele publice ºi sã scape Rusia
de dependenþa de fluctuaþia preþului gazelor ºi petrolului, iar în paralel sã previnã
nemulþumirile sociale. Problemele economice ar putea implica riscuri politice,
decizii nepopulare. Riscul este ca Putin, fost ofiþer KGB, care afirma cã econo-
miºtii trebuie sã evite „experimente liberale“, sã fie confruntat cu dificultãþi în
combaterea problemelor care ameninþã perspectivele de dezvoltare a þãrii pe ter-
men lung.
Naþionalismul rus este în creºtere ºi poate constitui o serioasã provocare pen-

tru preºedintele Putin. O preocupare deosebitã existã în legãturã cu evoluþia si-
tuaþiei din Caucazul de Nord. Astfel, se observã o accentuare a manifestãrilor
naþionaliste între populaþia din Caucazul de Nord (Daghestan, Inguºetia, Osetia
de Nord, Cecenia) ºi populaþia rusã. Moscova promoveazã asimilarea acceleratã
a Caucazului de Nord, întâmpinând opoziþia faþã de acest obiectiv nu numai în
regiune, dar ºi în interiorul þãrii, din partea grupãrilor naþionaliste ruse.
Putin a obþinut cel mai mare procent de voturi în Caucazul de Nord, iar cel

mai mic la Moscova — doar 47%, ceea ce sugereazã perspectiva unei politici
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proregiuni. Dar acordarea unei puteri sporite regiunilor ºi reducerea dependenþei
lor de guvernul central ar putea însemna pierderea controlului asupra regiunilor
respective.
În acelaºi timp, situaþia în Caucazul de Nord continuã sã fie extrem de pre-

carã. În ciuda mãsurilor extreme de securitate, au continuat incidentele. În con-
secinþã, Putin nu are prea multe opþiuni. Cea mai probabilã ar fi creºterea pre-
zenþei militare ºi a climatului fricii pentru instaurarea ordinii. Cealaltã opþiune
— democratizare, prin introducerea unui guvern mai participativ, care însã pare
nerealistã.
În perpectiva apropiatã, aceastã problemã poate avea un impact serios asupra

politicii Rusiei. De aceea, pentru a evita o opoziþie serioasã, Vladimir Putin va
trebui sã-i liniºteascã pe naþionaliºtii ruºi, acordând, totodatã, atenþie preocupã-
rilor elitelor din Caucazul de Nord. Situaþia de securitate în zonã este instabilã,
împiedicând dezvoltarea economicã. Puterea politicã pe plan local este deþinutã
de elitele locale, care pot oricând sabota proiectele Moscovei sau sfida deschis
guvernul central.
Pericolul terorist persistã, nivelul cel mai ridicat al acestuia fiind în Daghestan.

Fragilitatea situaþiei a impus restricþionarea accesului în zonã, inclusiv a investi-
þiilor externe. Se apreciazã cã, odatã cu revenirea lui Putin la Kremlin, sunt
slabe perspectivele pentru reducerea restricþiilor de cãlãtorie ºi de altã naturã în
Caucazul de Nord.
Totuºi, orice schimbare majorã în Caucazul de Nord se va limita la încorpo-

rarea Osetiei de Sud (ceea ce este deja un fapt), fiind exclus un conflict militar
în viitorul apropiat. Trebuie menþionat, totodatã, cã Rusia considerã Jocurile
Olimpice de iarnã din 2014 de la Soci ca o ºansã de a demonstra lumii impor-
tanþa ºi statutul sãu. S-au fãcut investiþii masive, împreunã cu firme strãine, în
dezvoltarea infrastructurii, economiei ºi asigurarea condiþiilor de securitate. Ar fi,
prin urmare, în interesul Rusiei sã reducã ºi sã elimine orice provocãri la adresa
securitãþii în regiune, pentru a nu afecta desfãºurarea Jocurilor Olimpice. Dupã
Jocurile Olimpice, este de aºteptat o relansare a dinamicii relaþiilor ruso-geor-
giene.

Perioada de tranziþie în preluarea preºedinþiei

Pentru Putin, este o perioadã cu multiple oportunitãþi pentru revenirea sa fer-
mã pe prima scenã a lumii. SUA sunt în procesul de a-ºi reveni dupã rãzboiul din
Irak ºi Afganistan, continuând planurile rachetelor balistice de apãrare (BMD) în
Europa Centralã — o preocupare majorã pentru Kremlin. Criza financiarã a
slãbit ºi a divizat Europa, oferind Moscovei oportunitatea de a-ºi spori influenþa
în unele þãri europene. Totodatã, Rusia aratã deschidere sporitã pentru privati-
zare ºi modernizare. Toate acestea reclamã un lider puternic în fruntea Rusiei, iar
Putin a decis sã convingã cã este un asemenea lider. El a reuºit sã valorifice nu
numai nostalgia, dar ºi sentimentul profund de mare putere pe care Rusia l-a
avut. Se pare cã între democraþie ºi poziþia de forþã a prevalat preferinþa pentru
cea de-a doua.
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Manifestaþiile de protest la care asistãm acum sunt mugurii societãþii ruse de
mâine, care se va dezvolta împreunã cu extinderea clasei de mijloc, iar de acest
lucru este conºtient ºi Putin.
Într-un articol publicat de cotidianul Izvestia din 4 octombrie 2011 ºi preluat

de întreaga presã din Rusia, Putin a propus crearea „Uniunii Eurasia“ în fostul
spaþiu sovietic, consideratã de unii analiºti drept „un manifest pentru revenirea
Rusiei la statutul de mare putere“2. Obiectivul imediat pentru lansarea iniþiativei
era cel electoral, dar implementarea acesteia deja a început, bazatã pe un concept
bine pregãtit. „Propunem un model de unificare puternicã, supranaþionalã, capa-
bilã sã devinã unul dintre polii de putere ai lumii contemporane“, explica Putin,
subliniind cã noul sãu proiect nu va semãna cu Uniunea Sovieticã, precizare me-
nitã sã evite confuziile ºi speculaþiile referitoare la „reînvierea“ fostului imperiu
comunist. „Tentativa de a restabili sau de a copia un model din trecut ar fi naivã.
Cu toate acestea, o integrare mai puternicã, pe o nouã bazã politicã ºi economicã
ºi pe un sistem nou de valori, este un imperativ al acestei perioade“, considerã
Putin.
Primul pas pentru crearea Uniunii Eurasia a fost fãcut în ianuarie 2012, când

a avut loc o reuniune a membrilor Uniunii Vamale (Rusia-Belarus-Kazahstan) ºi
s-au pus bazele creãrii aºa-numitului Spaþiu Economic Comun, incluzând ºi alte
state din spaþiul ex-sovietic, care va coordona, printre altele, politicile macroeco-
nomice, normele privind concurenþa ºi acordarea de subvenþii agricole. Urmã-
torul pas avut în vedere este iniþierea creãrii unei zone de liber schimb (free trade
zone), eventual o „comunitate economicã de la Atlantic la Pacific“, cuprinzând
Uniunea Eurasia (condusã de Rusia) ºi Uniunea Europeanã, care ar putea evolua
spre „forme mai avansate de integrare, precum politici industriale, tehnologice
ºi energetice comune“. „Acest sistem de parteneriat dintre Uniunea Eurasia ºi
Uniunea Europeanã poate crea premise reale pentru schimbarea configuraþiei
geopolitice ºi geoeconomice pe întregul spaþiu Europa-Eurasia, cu consecinþe
pozitive evidente pe plan global“. Acest mesaj corespunde apelurilor Moscovei
cãtre Europa Occidentalã (prin Germania ºi Franþa) de a se crea o „Europã Lãr-
gitã“ sau „Europa-Eurasia“3.

În perioada 11-12 octombrie 2011, premierul V. Putin a fãcut o vizitã oficialã
în China, la invitaþia omologului sãu chinez. Putin a fost însoþit de o numeroasã
delegaþie de oameni de afaceri, creându-se impresia cã agenda discuþiilor va fi
dominatã de probleme economice. Se pare, totuºi, cã înþelegerea privind furni-
zarea de gaze naturale Chinei — o problemã foarte importantã pentru Beijing —
nu a figurat pe agendã. Vizita, desigur, era o oportunitate pentru discutarea unor
probleme economice, dar se pare cã Beijingul a dorit sã exploreze viitorul rela-
þiilor chino-ruse sub viitoarea preºedinþie a lui Putin. Rusia a devenit mai recep-
tivã faþã de interesul Chinei în programul de privatizare. Deºi China nu poate
oferi tehnologia necesarã, Putin considerã cã Rusia poate beneficia de investiþii
financiare chineze, mai ales având în vedere situaþia din Europa.
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Vizita a oferit o imagine mai clarã privind relaþiile chino-ruse pentru urmã-
torii ani. Beijingul urmãreºte cu atenþie obiectivul lui Putin de a restabili influen-
þa Rusiei în regiune, examinând în ce mãsurã acesta poate prezenta anumite
riscuri. La rândul sãu, Moscova este, de asemenea, preocupatã de expansiunea
chinezã în regiune. Dupã vizitã, Putin a declarat cã între cele douã þãri nu existã
probleme în domeniul politic sau umanitar, cã în multe probleme internaþionale
dificile Beijingul ºi Moscova s-au aflat pe aceeaºi poziþie. Semnificativ apare ºi
faptul cã Premiul Confucius pentru Pace (versiunea chinezã a Premiului Nobel
pentru Pace) este acordat premierului rus Vladimir Putin. Liderul rus a fost re-
compensat cu aceastã distincþie, deoarece s-a opus bombardãrii Libiei de cãtre
avioanele NATO, gestul sãu fiind considerat „o acþiune extraordinarã pentru a
menþine pacea globalã“4.
Politica apropierii de China ºi a pãtrunderii în Asia Centralã, promovatã cu

fermitate de Putin, este cea care oferã Rusiei toate ºansele de a fi o putere recu-
noscutã în acest nou echilibru al lumii.

În timp ce majoritatea þãrilor au redus substanþial cheltuielile militare, autori-
tãþile ruse planificã creºterea bugetului de apãrare cu 65 miliarde dolari pentru
2012-2014, ceea ce l-a determinat pe experimentatul ministru al finanþelor,
Alexei Kudrin, sã îºi dea demisia.
Moscova ºi-a mãrit constant bugetul de apãrare, dar nu într-o asemenea mã-

surã cum se are în vedere acum. „Cheltuielile de apãrare vor constitui prioritatea
cea mai importantã a statului“, declara preºedintele Medvedev, sprijinit tacit de
Putin. Analiºtii considerã cã aceasta nu va însemna în mod necesar cã Rusia va
deveni mai agresivã sau cã va dezvolta substanþial capacitatea forþelor militare.
Fondurile suplimentare vor fi alocate cheltuielilor pentru locuinþe ºi pensii, redu-
când astfel posibilitatea unor tulburãri instigate de militarii pensionari. Preocu-
parea Kremlinului, în parte, se datoreazã faptului cã au avut loc proteste spora-
dice de stradã cu implicarea foºtilor militari. Or, este de dorit ca aceºtia sã fie
printre suporterii fideli ai lui Putin ºi nu adversarii acestuia.

În perspectivã apropiatã, nu sunt de aºteptat proteste masive ale populaþiei.
O sursã posibilã de instabilitate, în mod realist, ar putea fi mai degrabã disputele
interne între elite5. Revenirea lui Putin la Kremlin s-ar putea sã fi fost determi-
natã de dorinþa de a-ºi extinde controlul ºi autoritatea asupra sistemului politic,
însã proasta gestionare a posturilor înalte în guvern a creat incertitudini la nive-
luri inferioare ale elitei ºi birocraþiei de stat. Aceastã neliniºte poate sã afecteze
tranziþia leadership-ului politic cel puþin în prima perioada dupã alegeri, pânã la
a doua jumãtate a anului 2012. Pierderea de cãtre partidul Rusia Unitã a majori-
tãþii constituþionale confortabile ar putea avea repercusiuni pentru unele per-
soane cheie din partid, inclusiv slãbirea autoritãþii lui Medvedev. Totodatã, nu
este de aºteptat ca Putin sã îl schimbe pe Medvedev din funcþia de premier, doar
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dacã acesta nu va reuºi sã facã faþã unei crize politice ºi economice de proporþii
semnificative.
Confruntarea cea mai vizibilã este între structurile de securitate. Continuã

lupta între Biroul Procurorului General ºi Comitetul de Investigaþii, lupta care a
dus la arestãrile „dinte pentru dinte“ din 2007. Spre deosebire de preºedintele
Elþîn, Putin a fost refractar la schimbãri în cabinetul sãu fãrã un motiv serios.
Totuºi, Medvedev va purta responsabilitatea pentru problemele cauzate de o
posibilã viitoare recesiune sau tulburãrile sociale datorate reformei semnificative
în domeniul bunãstãrii populaþiei. Exigenþele fiscale sugereazã cã reforma sa-
larialã va deveni o prioritate majorã în urmãtorii cinci ani, dar este puþin probabil
cã Medvedev va trebui sã rezolve aceste provocãri în 2012.

Prognozele pentru economia Rusiei în 2012 sunt relativ pozitive: creºterea va
fi moderatã, inflaþia va fi sub control, iar salariile vor continua sã creascã puþin
mai rapid decât preþurile. Sursa principalã a vulnerabilitãþii constã în faptul cã
Rusia este expusã crizei în zona euro ºi efectele pe care aceasta le-ar putea avea
asupra preþurilor.
Chiar înainte de criza în zona euro ºi în SUA, factorii de decizie din Rusia

erau nemulþumiþi de perspectivele creºterii pe termen mediu. Moscova este
profund interesatã în succesul economiilor occidentale. Prelungirea slãbirii eco-
nomice în Occident va afecta perspectivele creºterii economice a Rusiei ºi va re-
duce atractivitatea modelului economic ºi politic occidental, slãbind argumen-
tele liberalilor ruºi ºi accelerând o reorientare a comerþului cãtre Asia.
Guvernul pare sã fie el însuºi epuizat din cauza crizei mondiale ºi are puþinã

voinþã pentru a se ocupa de probleme structurale pe termen lung. Autoritãþile vor
rãmâne concentrate pe eforturile de menþinere a stabilitãþii fiscale ºi monetare
faþã de fluctuaþiile preþurilor la petrol ºi alte mãrfuri. În programul guvernului
„Strategia 2020“, un grup de experþi a pregãtit rapoarte privind nevoile de dez-
voltare pe termen lung ale Rusiei. Unele propuneri se referã la dificultãþile eco-
nomice interne, dar puþine dintre ele pot fi implementate. Printre deficienþele
economiei Rusiei ar fi de menþionat productivitatea scãzutã, decalaje în dome-
niul inovaþiei, mediul de piaþã necompetitiv, cu reglementãri care înãbuºã noi
proiecte antreprenoriale. Sunt de menþionat, de asemenea, infrastructura slabã,
sectorul bancar ºi planificarea urbanã ºi regionalã ineficiente.

Impact, perspective ºi provocãri pe plan extern

Rusia este mãcinatã de contradicþia dintre nostalgia imperialã, pe de o parte,
ºi declinul dramatic al puterii sale dupã dezintegrarea URSS, pe de alta, ceea ce
îi conferã un anumit sentiment de insecuritate. Totodatã, Rusia este suficient de
puternicã sã creeze unele probleme, dacã liderii acestei þãri considerã cã intere-
sele ºi prioritãþile ei naþionale sunt desconsiderate sau cã existã o atitudine ostilã
faþã de acestea. Aceste interese ºi prioritãþi nu sunt totdeauna foarte clare, dato-
ritã viziunilor diferite în cadrul elitei ruse. În sânul acesteia existã, însã, o largã
înþelegere a faptului cã Rusia de azi nu este suficient de puternicã sã sfideze sau
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sã se afirme printre liderii mondiali fãrã dialog ºi sprijin din partea altor actori
importanþi. În acest context, în statele occidentale prevaleazã opinia cã o Rusie
slabã, dar agresivã, este mai periculoasã decât o Rusie mai puternicã, înclinatã
spre dialog ºi cooperare cu ceilalþi actori.
În ceea ce priveºte politica externã a Kremlinului, se pare cã societatea rusã

preferã lideri autoritari. Totuºi, existã o diferenþã fundamentalã comparativ cu si-
tuaþia din trecut, când politica externã a Moscovei a fost animatã de ideologia
comunistã. În prezent, se observã o anumitã abordare pragmaticã, dorinþa de
cooperare cu state democratice ºi nedemocratice, deºi se menþin rezerve faþã de
eforturile þãrilor occidentale de a promova democraþia, calificându-le drept
amestec în treburile interne. Rezervele sunt motivate de suspiciunea în legãturã
cu „motivele reale“, îndeosebi, în fostele teritorii sovietice, unde promovarea de-
mocraþiei este perceputã ca vizând subminarea rolului Rusiei.
Conform analiºtilor, nu este de aºteptat ca revenirea lui Putin sã implice reve-

nirea la o politicã populistã ºi agresivã. Chiar dacã perspectivele pentru reformã
nu sunt foarte optimiste, nu înseamnã cã Rusia va rãmâne mereu o petroeco-
nomie staticã. Putin are destulã experienþã ºi inteligenþã sã realizeze cã Rusia are
nevoie de reforme sistemice. Putin va continua politica Rusiei de refacere a zo-
nelor sale de influenþã în noul context printr-o politicã strategicã ºi tacticã prag-
maticã, abilã: concesii pe unele probleme, jocuri politice, accent ºi prioritate
pentru influenþã ºi penetrare economicã etc. Contextul internaþional actual —
criza financiarã ºi în zona euro, criza de identitate a NATO, situaþia din nordul
Africii, Iran, Afganistan — îi este într-o mãsurã considerabilã favorabil.
O importanþã deosebitã se acordã relaþiilor cu UE ºi NATO. Este de presupus

ca Rusia, privind spre Vest, dar împiedicatã sã se integreze în acesta, sã profite
de spaþiul sãu geopolitic, cu o imensitate asiaticã a acestuia, pentru a-ºi recupera
puterea.
Deºi se pronunþã pentru instaurarea unei lumi multipolare, Putin va continua

sã urmãreascã cu prioritate dezvoltarea unor relaþii speciale cu SUA ºi cu statele
cheie din UE (Germania, Franþa, Marea Britanie).
În Raportul Grupului american de experþi privind interesele naþionale ale

Rusiei ºi SUA6, se subliniazã cã Moscova nu mai este un rival strategic al SUA.
Totodatã, deºi nu este un duºman al SUA, Rusia nu a devenit, totuºi, un prieten,
dat fiind cã între cele douã þãri nu au fost dezvoltate relaþii de cooperare durabile.
Revenirea lui Putin la Kremlin nu modificã interesele naþionale ale SUA privind
Rusia, nici pe cele ale Moscovei faþã de SUA. Poate doar retorica Rusiei va fi
mai puternicã. Rusia va rãmâne o prioritate pentru SUA, întrucât atitudinea aces-
teia poate avea un impact profund asupra intereselor naþionale ale SUA în pro-
bleme, cum sunt: armamentul nuclear, neproliferarea, combaterea terorismului,
geopolitica (inclusiv gestionarea transformãrii Chinei într-o putere globalã),
Afganistan, securitatea energeticã, finanþe internaþionale, geografia strategicã
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º.a. Puþine alte þãri sunt atât de importante pentru SUA în aceste probleme cum
este Rusia.
Rusia, în permanentã schimbare, cautã formula sa proprie de parteneriat cu

Europa ºi alþi actori internaþionali importanþi, încercând, în acelaºi timp, sã-ºi de-
fineascã locul în dezvoltarea dinamicã a lumii de azi.
În perspectivã, subliniazã raportul, SUA trebuie sã fie pregãtite sã lanseze un

dialog real ºi de substanþã mai întâi cu aliaþii NATO, apoi cu Rusia privind noul
sistem de securitate europeanã, în care Rusia ar avea o voce semnificativã ºi
care ar include un mecanism eficient pentru o reacþie rapidã în direcþia preve-
nirii, gestionãrii ºi rezolvãrii conflictelor. Aceastã sugestie pare sã fie o concesie
importantã, un pas spre luarea în considerare a propunerii avansate de Rusia, la
Conferinþa de la München, în 2008, respinsã pânã acum de partenerii occiden-
tali. Rusia nu se simte confortabil la periferia Europei, nu doreºte sã fie un
„outsider“, acesta fiind motivul real al ideii vizând o „nouã arhitecturã de se-
curitate în Europa“, pe care Moscova va continua sã o promoveze, poate cu ºi
mai multã insistenþã.
În viziunea experþilor americani, atingerea unor obiective americane mai largi

faþã de Rusia ar trebui sã prevaleze faþã de extinderea NATO, astfel încât sã nu
submineze cooperarea în domenii de prioritate mai mari ale SUA. Rusia joacã
un rol important în „conflictele îngheþate“ de pe teritoriul ex-sovietic. Interesul
Rusiei este de a menþine aceste conflicte. SUA vor descuraja orice confruntare
ºi vor stimula identificarea unor soluþii durabile în conflictele îngheþate, recu-
noscându-se interesele tuturor pãrþilor. SUA vor încuraja Rusia sã continue con-
sultãri ºi transparenþa privind activitãþile forþelor sale convenþionale în Europa ºi
Asia. Rãmâne de vãzut care va fi impactul acestor sugestii, reacþia partenerilor
occidentali, precum ºi a þãrilor direct vizate, îndeosebi Moldova, Ucraina, Georgia,
Azerbaidjan.
Aceste propuneri s-ar putea sã fi fost determinate de slãbirea influenþei SUA,

a problemelor cu care se confruntã, dar ºi de luarea în considerare a evoluþiilor
în lume. Dezvoltarea axei eurasiatice Beijing – Moscova poate genera schimbãri
majore de fluxuri economice, financiare ºi de altã naturã. Strategiile care se
prefigureazã în zona eurasiaticã pe axele ce au în componenþã Moscova sau
Teheranul, având drept parteneri China sau Germania, strângerea legãturilor
ruso-germane ºi consolidarea axei geopolitice Berlin – Moscova constituie de-
mersuri cu posibil impact nu numai pentru þãrile în cauzã sau din apropiata lor
vecinãtate.

Întrucât evoluþia ordinii internaþionale pare sã fie orientatã spre crearea unei
lumi multipolare, cu unele puteri emergente, este de aºteptat ca atitudinea SUA
faþã de Rusia sã fie considerabil diferitã, astfel încât predominantã sã nu mai fie
promovarea democraþiei ºi drepturilor omului; se are în vedere, totodatã, evita-
rea unor acþiuni care ar putea antagoniza Moscova.
La rândul sãu, din experienþa primelor douã mandate, când s-a confruntat cu

ambiþia americanã de a menþine o viziune unipolarã a lumii, în ciuda unor con-
cesii fãcute de Kremlin, este de aºteptat ca Putin sã se îndrepte spre consolidarea
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rolului Rusiei de actor important pe plan internaþional, a statutului sãu în vecinã-
tatea apropiatã, recunoaºterea acesteia drept zona sa de influenþã.
Relaþiile Rusiei cu UE nu au cunoscut dezvoltãri spectaculoase. Nu s-ar putea

spune cã discuþiile privind noul tratat bilateral, modernizarea parteneriatului sau
energia au marcat progrese substanþiale. Relaþiile UE-Rusia au beneficiat, însã,
de faptul cã între membrii UE sunt mai puþine dezacorduri privind politica faþã
de Rusia decât în trecut. La aceasta a contribuit ºi dezgheþul în relaþiile ruso-po-
loneze. Totuºi, este improbabilã îmbunãtãþirea relaþiilor pe termen scurt sau me-
diu: Rusia este în perioada postelectoralã, iar UE este preocupatã de efectele cri-
zei financiare.
Rusia rãmâne un partener strategic pentru Uniunea Europeanã ºi unul din

pilonii esenþiali ai arhitecturii politice europene. Negocierile privind noul Acord
de parteneriat ºi cooperare UE-Rusia, începute încã în 2008, continuã. Rusia ºi
UE cautã puncte de interes comun în dezvoltarea relaþiilor ºi coopereazã în dife-
rite probleme internaþionale. Moscova considerã cã dificultãþile legate de viza de
intrare în þãrile UE constituie un obstacol în dezvoltarea relaþiilor, iar UE este
preocupatã de asigurarea securitãþii energetice, îndeosebi dupã criza în legãturã
cu tranzitarea gazului din Rusia spre þãrile UE prin Ucraina. Este de aºteptat ca
pragmatismul ºi abordarea proiectelor de cooperare, de preferinþã în cadrul bila-
teral, sã caracterizeze în continuare relaþiile UE-Rusia.
Îmbunãtãþirea relaþiilor Rusiei cu Germania, Franþa ºi alte state occidentale

influente, precum ºi cu unele state ex-socialiste, cum sunt Polonia, Ungaria,
Bulgaria, pot fi considerate succese ale politicii externe ruse, care, probabil, vor
marca noi dezvoltãri. Din considerente geopolitice ºi comerciale, Moscova va
depune, în continuare, eforturi în direcþia consolidãrii legãturilor cu Germania ºi
lãrgirii ariei relaþiilor sale energetice cu aceasta.
În afarã de Belarus, Rusia este singura þarã în vecinãtatea UE care nu ºi-a ex-

primat dorinþa sã devinã membrã a acesteia ºi refuzã deschis orice fel de condi-
þionalitate politicã. Rusia are în vedere o formã de asociere ºi nu de integrare.
Procesul de negociere a noului acord va reflecta natura relaþiilor dorite de am-
bele pãrþi. UE ar putea stimula o dezbatere privind relaþiile cu Rusia. Poziþia
Rusiei privind securitatea europeanã (politica de vecinãtate, denunþarea Tratatu-
lui privind Forþele Convenþionale în Europa, Balcanii, scutul antibalistic º.a.)
impun o asemenea dezbatere.

Extinderea Uniunii Europene nu este un subiect de îngrijorare deosebitã pen-
tru Rusia. Demersurile similare din partea NATO nu sunt, însã, acceptabile pen-
tru Moscova, îndeosebi în ceea ce priveºte Georgia ºi Ucraina. La Summit-ul
NATO de la Bucureºti, Putin a declarat foarte clar cã Rusia nu va admite intrarea
Georgiei ºi Ucrainei în Alianþã ºi cã existã „o linie roºie“ peste care nu se poate
trece. Occidentul se pare cã este înclinat sã þinã seama de poziþia Rusiei în
aceastã problemã, ca ºi în alte proiecte ale NATO.
În politica sa calculatã, Putin va încerca sã profite de pe urma dezacordurilor

interne în cadrul NATO ºi UE între poziþiile statelor membre. Putin nu va accep-
ta ca regulile jocului sã fie fixate fãrã Rusia, împotriva intereselor acesteia, va
evalua totdeauna cu atenþie riscurile ºi inconvenientele acþiunilor preconizate.
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În regiunea Mãrii Negre au avut loc evoluþii semnificative: în vestul regiunii
lãrgite a Mãrii Negre au fost realizate progrese importante, în timp ce stagnarea
se menþine în partea de est. Au trecut mai mult de trei ani de la rãzboiul ruso-
georgian; Bulgaria ºi România au acceptat ca pe teritoriul lor sã fie instalate
componente din sistemul antibalistic al SUA/NATO. Recent, Moscova a declarat
cã rachetele sale vor fi îndreptate spre scutul antirachetã al NATO (deci, inclusiv
instalaþia din România), dacã nu va fi inclusã în discuþiile pe aceastã temã ºi nu
va primi asigurãri ferme privind securitatea Rusiei. Discuþiile SUA-Rusia pe
aceastã temã continuã, fãrã perspectiva unei înþelegeri. Moscova a condiþionat
prezenþa sa la Summit-ul NATO-Rusia (mai 2012, Chicago) de un asemenea
acord.
Regiunea Mãrii Negre este un coridor strategic, datoritã rutelor energetice

Est-Vest care leagã mãrile Caspicã ºi Mediteranã. Strategia Moscovei de a fi o
superputere energeticã va fi continuatã de Putin, cu toate eventualele implicaþii
pentru statele din zonã ºi nu numai, cum ar fi menþinerea influenþei ºi controlului
în spaþiul postsovietic, Europa Centralã ºi chiar în nordul Africii.
În ultimul timp, suntem martorii unei schimbãri dramatice a rolului Rusiei în

zonã. Prin instrumentele sale din domeniul energiei ºi prezenþa militarã, Rusia a
declarat regiunea drept sfera sa de influenþã, cãutând sã previnã alte centre de
putere de a se impune în aceastã zonã de sensibilitate ºi importanþã. Existã per-
cepþia unui compromis între SUA ºi Rusia în zona Mãrii Negre, ceea ce ar putea
amâna indefinit orice occidentalizare socialã sau politicã în þãrile din estul re-
giunii. Nici UE nu are, deocamdatã, o prezenþã puternicã în zona Mãrii Negre,
iar frãmântãrile interne legate de criza financiarã au determinat diminuarea aten-
þiei de la vecinãtatea sa apropiatã. Rusia, totuºi, este mult mai sensibilã faþã de o
eventualã creºtere a influenþei NATO, decât a UE în zona Mãrii Negre. De aceea,
face tot posibilul de a apela la Convenþia de la Montreux din 1936 pentru a pre-
veni trecerea navelor militare ale þãrilor neriverane prin strâmtorile Turciei,
încurajând Turcia sã rãmânã o putere dominantã în zonã. Moscova ºi Turcia sunt
deja implicate în diferite proiecte bilaterale, ceea ce oferã celor douã state baza
necesarã pentru a-ºi exercita influenþa în zonã7. Interesul strategic din partea sta-
telor ºi instituþiilor occidentale importante faþã de zona Mãrii Negre s-a dimi-
nuat, ceea ce duce la creºterea rolului Rusiei ºi Turciei, ca actori regionali.
Odatã cu revenirea lui Putin la Kremlin, se poate anticipa revenirea la linia

durã a Rusiei pentru apãrarea ºi extinderea intereselor sale strategice în zona
Mãrii Negre. Pentru Moscova, parteneriatul cu Europa ºi Occidentul, în general,
este posibil numai pe picior de egalitate, ceea ce presupune o creºtere fermã a
capacitãþii strategice a Rusiei ca putere internaþionalã8.

Pentru Rusia, Ucraina este o problemã fundamentalã de securitate naþionalã.
Aºteptãrile Kremlinului cã, dupã venirea la putere a preºedintelui V. Ianukovici,
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Ucraina va fi mai puþin orientatã spre instituþiile occidentale ºi mai liberalã faþã
de Rusia, nu s-au adeverit. Dimpotrivã, relaþiile dintre Ucraina ºi Rusia cunosc
o rãcire accentuatã, care, probabil, va continua. Ucraina, foarte interesatã în pe-
netrarea economicã în diferite zone, inclusiv în Caucaz ºi Asia Centralã, intrã
uneori în competiþie directã cu Rusia, îndeosebi în ceea ce priveºte transportul
produselor energetice din Asia Centralã. Kievul cere reducerea preþului la gazul
rusesc, iar Moscova este dispusã la concesii numai în schimbul preluãrii contro-
lului asupra reþelei de conducte ucrainene de gaz ºi al aderãrii Ucrainei la Uniu-
nea Vamalã Rusia — Belarus — Kazahstan.
Kievul încearcã sã profite la maximum de valoarea geostrategicã a þãrii, de

care sunt conºtienþi atât UE, cât ºi Washington, îndeosebi în relaþia acestora cu
ºi faþã de Rusia. Recent, Ucraina a declarat cã este gata sã discute eventuala sus-
pendare a sistemului sãu de tranzit al gazelor, prin care Rusia alimenteazã Europa.
Moscova a lansat conducta Nord Stream ºi a semnat împreunã cu partenerii sãi
strãini acordul pentru construirea South Stream, ambele gazoducte ocolind
Ucraina. Nord Stream va lega Rusia de UE prin Marea Balticã, în timp ce South
Stream va trece pe sub Marea Neagrã9.
Totodatã, Rusia considerã procesul contra fostului premier Iulia Timoºenko

drept un instrument de presiune asupra sa. Moscova a acuzat deschis Kievul cã
încearcã sã îºi intensifice cooperarea cu NATO.

Rusia îºi vede interesul istoric ºi strategic în menþinerea influenþei sale atât în
Transnistria, cât ºi în restul Republicii Moldova. În termeni strategici, Rusia con-
siderã prezenþa forþelor sale în Transnistria drept un blocaj eficient al expansiunii
NATO spre est (la fel ca ºi pãstrarea flotei sale în Sevastopol, Ucraina). În vede-
rea atingerii obiectivelor sale strategice, este de aºteptat ca Moscova sã foloseas-
cã, în continuare, atât pârghii economice ºi politice, cât ºi tergiversarea soluþio-
nãrii conflictului transnistrean.
Moscova este principalul partener economic al Republicii Moldova, iar sec-

torul energetic al acesteia din urmã este în întregime dependent de importul din
Rusia. Kremlinul acþioneazã pentru pãstrarea statutului de neutralitate al Repu-
blicii Moldova, stipulat în Constituþia þãrii, cãutând, totodatã, garanþii din exte-
rior, din partea UE ºi NATO. Toate acestea obligã Chiºinãul sã promoveze o po-
liticã prudentã între opþiunea sa euro-atlanticã ºi suspiciunile Kremlinului. Cu-
noscând opoziþia categoricã a Rusiei în problema lãrgirii NATO, Republica Mol-
dova evitã sã menþioneze aceastã opþiune, invocând statutul sãu de neutralitate.
Integrarea Republicii Moldova în UE, care se bucurã de un sprijin larg, ar putea
fi mai uºor acceptatã de Moscova. Rusia ar putea tolera ca Moldova sã devinã
membrã a UE, însã fãrã Transnistria, dar nu va accepta niciodatã pierderea totalã
a influenþei sale în aceastã regiune10.

În secolul trecut, competiþia între marile puteri a avut loc, în principal, în
Europa. Odatã cu declinul acestei competiþii pe vechiul continent, asistãm la
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intensificarea luptei pentru influenþã în Asia Centralã. Puteri din afara regiunii
ºi-au intensificat eforturile pentru acces la sursele de energie. China este printre
actorii principali în acest sens. Revenirea la influenþa Rusiei în Asia Centralã
este incontestabilã, dar se poate complica din cauza competiþiei energetice, cu
mize politice ºi geostrategice. Strategia Rusiei în acest domeniu vizeazã douã
obiective: de a interzice liberul acces al investiþiilor în bazinul Mãrii Caspice, de
care producãtorii de energie sunt încã dependenþi, ºi de a împiedica o politicã
europeanã comunã în domeniul energetic.
În acest context, trebuie menþionat cã securitatea în bazinul Mãrii Caspice

este influenþatã de urmãtorii factori: poziþia geograficã a regiuni reprezinã o
atracþie pentru Est ºi Vest, datoritã importanþei geostrategice (resurse energetice
ºi cale de acces spre Afganistan ºi Iran); competiþia între actorii locali ºi externi
privind controlul asupra resurselor de hidrocarburi; conflicte teritoriale existente
sau emergente. La acestea se adaugã prezenþa unor alianþe de securitate opuse,
precum Comunitatea Statelor Independente ºi Organizaþia Tratatului de Secu-
ritate Colectivã pe de o parte, ºi Organizaþia pentru Democraþie ºi Dezvoltare
Economicã (GUUAM— Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan, Moldova)
ºi NATO, pe de alta. Lipsa unei strategii comune UE/SUA privind regiunea sau
implicarea unor actori externi în problemele de securitate ale bazinului caspic
are un impact negativ11.
Þãrile din Asia Centralã ºi cele din teritoriile învecinate sunt confruntate cu

riscuri comune pentru securitate provocate de instabilitate, terorism ºi traficul de
droguri. Dupã diminuarea forþelor NATO în Afganistan, este de aºteptat ca rolul
ºi preocuparea Rusiei, ca ºi ale altor state din regiune, în legãturã cu asigurarea
stabilitãþii în Afganistan, sã sporeascã.
Este de aºteptat ca Putin sã sporeascã eforturile Moscovei vizând consoli-

darea securitãþii ºi stabilitãþii în Asia Centralã, în primul rând în domeniul dez-
voltãrii economice regionale ºi a proiectelor energetice. Pe planul combaterii
terorismului, Rusia probabil îºi va revigora planurile de creºtere a prezenþei for-
þelor sale de securitate în Tadjikistan ºi alte zone considerate de Moscova drept
vulnerabile. Moscova a exprimat de mult îngrijorarea în legãturã cu eºecul ºi
neputinþa Forþei Internaþionale de Asistenþã în domeniul Securitãþii (Internatio-
nal Security Assistance Force) de a asigura o stabilitate durabilã în Afganistan.
În parte, aceastã îngrijorare se datoreazã traficului de narcotice spre Rusia, dar
ºi temerii în legãturã cu modul în care perpetuarea violenþei în Afganistan va
afecta þãrile din Asia Centralã. Moscova pare sã înþeleagã cã o Al-Qaida slãbitã
nu este acelaºi lucru cu talibanii slãbiþi, dar constatã complicitatea ambelor orga-
nizaþii în atacurile periodice în Tadjikistan ºi Uzbekistan. Din perspectiva Rusiei,
acum existã un risc sporit de lovituri represive din partea unor grupãri de simpa-
tizanþi ai lui Bin Laden, cum ar fi Miºcarea Islamicã din Uzbekistan. Din acest
motiv, Moscova va intensifica demersurile diplomatice pentru a i se permite am-
plasarea unor forþe de securitate (3000 militari) la frontiera tadjiko-afganã.
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Dupã rãzboiul ruso-georgian din august 2008, ne aflãm în faþa unui nou statu-
quo care pare sã dureze încã mulþi ani, poate chiar decenii12. Relaþiile diploma-
tice ruso-georgiene sunt suspendate, iar relaþiile între liderii celor douã þãri rã-
mân ostile, datoritã diferenþelor ireconciliabile privind statutul Abhaziei ºi Ose-
tiei de Sud a cãror independenþã a fost recunoscutã de Rusia. Ambele þãri se acu-
zã reciproc de faptul cã submineazã stabilitatea ºi securitatea în zonã ºi provoacã
tensiuni în zonele de conflict. Nu este exclus ca securitatea în zonã sã se înrãu-
tãþeascã în perspectiva alegerilor prezidenþiale ºi parlamentare în ambele þãri.
Situaþia poate escalada ºi destabiliza întreaga regiune, întrucât nu existã un

sistem eficient de gestionare a conflictelor care ar putea asigura ca tensiunile la
nivel înalt sau incidente locale de mai micã anvergurã sã nu escaladeze într-un
nou conflict13.

În ceea ce priveºte conflictul dintre Armenia ºi Azerbaidjan în legãturã cu
Nagorno-Karabah, probabil va fi mai puþinã implicare din partea lui Putin decât
a fãcut-o Medvedev. În septembrie 2004, la Astana, Putin a încercat sã medieze
între preºedinþii Armeniei ºi Azerbaidjanului. Aceºtia l-au fãcut sã aºtepte, apoi
s-au certat în prezenþa sa, ceea ce l-a înfuriat pe Putin, care nu acceptã sã fie
tratat în acest fel. Medvedev, spre deosebire de Putin, a rezistat la organizarea a
nouã întrevederi Aliev — Sarkisian. În opinia lui Putin, Rusia nu va impune o
soluþie în rezolvarea acestui conflict; cãutarea acesteia nu trebuie transferatã asu-
pra Rusiei, iar cele douã þãri trebuie sã gãseascã o cale acceptabilã de ieºire din
actuala situaþie14.

Relaþiile ruso-turce la începutul anilor ’90 nu erau deloc favorabile unei apro-
pieri, Turcia fiind perceputã drept un adversar constant: membrã a NATO, aliat
privilegiat al SUA în regiune, rival redutabil în Asia Centralã. La începutul seco-
lului XXI, politica Moscovei faþã de Turcia a cunoscut o schimbare radicalã, de
apropiere ºi valorificare a intereselor comune. Interesul economic este cel care a
favorizat aceastã schimbare. Totodatã, de la relaþii politice reci cele douã state
s-au regãsit pe poziþii similare, diferite de cele ale SUA, în legãturã cu Irakul ºi
Iranul. Aceste relaþii s-ar putea consolida, îndeosebi datoritã rolului de puteri
regionale în zona Mãrii Negre ºi Caucaz, pe care cele douã þãri tind sã îºi reven-
dice. Fãrã îndoialã, Putin va continua aceastã dezvoltare a relaþiilor ruso-turce,
sudate de interese comune15. Rusia ºi Turcia beneficiazã de pe urma perpetuãrii
fragmentãrii conflictelor în Caucazul de Sud, care constituie un obstacol pentru
transformarea regiunii într-un drum energetic deschis pentru Occident spre sur-
sele de hidrocarburi din Marea Caspicã ºi Asia Centralã. Interesul strategic al
Rusiei constã în monopolizarea furnizãrii energiei din Eurasia cãtre Europa,
Turcia rãmânând singurul teritoriu pentru rutele alternative.
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Este de aºteptat ca Putin sã continue cultivarea unor relaþii de prietenie ºi
sprijin cu þãrile arabe, mai ales acum în postura de ºef al unui stat care, aparent,
nu are ambiþii sau revendicãri regionale, dar este preocupat de situaþia din re-
giune.

Putin se bucurã de cea mai mare popularitate în Rusia, datoritã faptului cã
este perceput ca fiind o mânã forte, un apãrãtor al valorilor Rusiei ºi al statutului
sãu de mare putere independentã. Rusia, însã, este în schimbare. Societatea ci-
vilã, deºi încã slabã, este vocalã ºi capãtã tot mai multã vigoare. Sporesc nemul-
þumirile legate de corupþie, lipsa reformelor ºi a unor lideri politici competitivi.
Deºi iniþiativele lui Putin se îndreaptã, deocamdatã, spre Asia, principalele

interese ºi parteneri ai Rusiei sunt în Europa ºi SUA. Putin va avea o preºedinþie
reuºitã, dacã va lua în considerare provocãrile cu care se confruntã Rusia. Avan-
tajul sãu este cã are experienþa mandatelor anterioare ºi, probabil, a învãþat din
cele ale altor lideri din fosta URSS.
Pentru ca aspiraþiile Rusiei de a fi unul din liderii mondiali importanþi sã de-

vinã realitate, Kremlinul ar trebui sã reconsidere unele abordãri în politica sa
internaþionalã. În primul rând, NATO ºi Uniunea Europeanã sã nu mai fie per-
cepute ca rivali, ci ca parteneri ai Rusiei. În al doilea rând, sã ia în considerare
faptul cã majoritatea statelor europene împãrtãºesc principii fundamentale, care
ºi-au gãsit reflectarea în documente internaþionale adoptate, inclusiv cu partici-
parea Rusiei, printre care: fiecare stat este liber sã facã sau nu parte dintr-o
alianþã; sferele de influenþã privilegiate nu sunt acceptabile; securitatea proprie
nu poate fi edificatã în dauna sau pe seama securitãþii unui alt stat.
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