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Abstract. For Asia-Pacific the XXI century brings a new reconfiguration
in this area. Putin’s Russia has made new re-evaluation of his own
capabilities and vulnerabilities. Thus, due to the economic cooperation
projects with China, Japan, North Korea and South Korea, the Kremlin
seeks to modernize and to integrate Siberia and Far East in the economic
cycle of Asia-Pacific. Russia’s new strategy in Asia will not affect the
economic and political relations with the West. Russia wants to play the
role of „hub“ between East and West, but, in the same time, Moscow
doesn’t forget to assert his presence in the CIS space.
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În ultimul timp, relaþiile transatlantice ale Federaþiei Ruse au fost de cele mai
multe ori tensionate, ajungându-se chiar la neînþelegeri ºi confruntãri. Asia oferã
mai multe perspective Rusiei — export de resurse energetice ºi o influenþã geo-
politicã. În plus, consolidarea prezenþei militare americane în Asia-Pacific deter-
minã Moscova sã se orienteze pe acelaºi vector geostrategic.

Dezamãgirea rusã faþã de „resetarea“ relaþiilor cu Occidentul

La momentul când Hillary Clinton a devenit Secretar de Stat, noul preºedinte
al SUA, Barack Obama, intenþiona sã „reseteze“ relaþiile cu Federaþia Rusã, dupã
rãzboiul ruso-georgian ºi îngheþul relaþiilor diplomatice din perioada lui Bush.
Episodul ºedinþei foto pentru presã a Secretarului de Stat Clinton cu Lavrov, în
timpul cãreia i-a oferit o cutie verde legatã cu fundã roºie, unde se gã-sea un
buton mare pe care scria „peregruzka“/„supraîncãrcat“ — în loc de „pe-
rezagruzka“, varianta corectã care înseamnã „resetare“ — a fost ca o premoniþie
în relaþiile dintre cele douã superputeri.
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Neîncrederea Rusiei în Occident este cauzatã, la nivel geostrategic, de extin-
derea scutului american antirachetã în Europa de Est, punând în dificultate pe de
o parte relaþiile dintre Rusia ºi SUA, iar pe de altã parte relaþiile cu statele-mem-
bre NATO. Rusia este frustratã din punct de vedere economic, deoarece oferta
rusã de colaborare în cadrul unei „alianþe strategice“ cuUniunea Europeanã, în special
cu Germania ºi Franþa, nu s-a bucurat de sprijin din partea statelor europene.
Pretenþia Statelor Unite la rolul de hegemon global provoacã repulsie Mosco-

vei. În cadrul Conferinþei Internaþionale de Securitate desfãºuratã la München,
preºedintele rus Vladimir Putin a criticat public politica Statelor Unite. „Vedem
astãzi un dispreþ din ce în ce mai mare faþã de principiile de bazã ale legilor inter-
naþionale. Un Stat, ºi mã refer la SUA, ºi-a depãºit demult graniþele ºi în repetate
rânduri“1 — declara Vladimir Putin în cadrul Conferinþei de Securitate desfãºu-
ratã la München, în 2007. Se pare cã aceeaºi atmosferã persistã ºi în prezent pe
axa Washington-Moscova, mai ales cã decizia lui Putin de a-i acorda azil politic
lui Snowden ar putea duce la un „îngheþ“ al relaþiilor ºi neparticiparea lui Obama
la summitul G20 ce se va desfãºura în septembrie la St. Petersburg2. Pe lângã
aceasta se adaugã ºi câteva dosare spinoase: arestarea opozantului rus Aleksei
Navalinîi, lista Magnitski, hãrþuirea ONG-urilor de protecþie a drepturilor omu-
lui (Human Rights Watch, Amnesty International, Memorial), legea interzicerii
adopþiei copiilor ruºi de cãtre cetãþenii americani etc.
Dezvoltarea spaþiului postsovietic rusesc, dupã dezintegrarea URSS, a fost

însoþitã de tendinþe centrifuge, precum ar fi încercãrile de secesiuni teritoriale,
colaps economic, pierderea statutului de actor global ºi diminuarea controlului
teritorial al Statului. Odatã cu venirea lui Putin la conducere, Rusia a deschis un
nou capitol istoric, prin preluarea controlului asupra sectorului energetic, ajun-
gând la o „revenire“ pe plan internaþional ca putere regionalã ºi aspiraþii globale.
Datoritã exportului de gaze naturale ºi petrol, Rusia dispune de profituri în

valoare de miliarde de dolari. Pânã în prezent, politica energeticã a Rusiei a fost
concentratã spre Europa de Vest, însã acum, se pare cã autoritãþile de la Kremlin
încearcã sã reorienteze fluxul energetic rusesc spre zona Asia-Pacific: China,
Japonia ºi Coreea de Sud (Fig. 1). Aceste regiuni reprezintã un formidabil debu-
ºeu asiatic pentru rezervele de hidrocarburi deþinute de Rusia, comparativ cu
piaþa energeticã europeanã ieºitã parþial din recesiunea economicã globalã, fiind,
în acelaºi timp, mult mai restrictivã.

Reorientarea Rusiei spre zona Asia-Pacific

Aceastã regiune oferã Moscovei noi perspective nu numai în domeniul ex-
portului de energie. Noua „Strategie de politicã externã“ elaboratã Ministerul de
Externe rus mai include ºi dezvoltarea Siberiei de Est ºi Orientului Îndepãrtat,
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precum ºi includerea acestor regiuni în structura economicã ºi fluxurile comer-
ciale ale ariei Asia-Pacific. Printre „comorile“ Rusiei se pot enumera: rezervele
uriaºe de gaze naturale, petrol, cãrbune ºi alte minerale (Fig. 2). Însã Extremul
Orient ºi Siberia de Est rãmân „cãlcâiul lui Ahile“, atât din punct de vedere
economic, cât ºi politic — regiuni abandonate ºi uitate de Moscova. Interesele
strategice ºi politico-militare ale centrului au determinat recurgerea la mãsuri de
colonizare a Extremului Orient (Fig.3). Principalele instrumente utilizate au fost:
politica de strãmutare (în special în zonele de graniþã), dezvoltarea infrastructurii
de transport, amplasarea unor facilitãþi defensive, investiþii în industrie (cu pre-
cãdere militarã). Obiectivele principale ale acestor politici coloniale au constat,
de fapt, în intensificarea prezenþei Statului rus pe coasta Pacificului, asigurarea
integritãþii teritoriale ºi a propriei suveranitãþi, fãrã a þine cont de interesele cetã-
þenilor ruºi care locuiesc în aceastã regiune. Pe aceeaºi logicã au mers guvernul
þarist ºi cel sovietic, ºi, în prezent, se pare cã este adoptatã ºi de Rusia lui Putin.
Vladivostok, fondat de cãtre þarul rus Alexandru al II-lea (1855-1881) pentru

a servi ca „Fereastrã spre Est“ a Imperiului Rus, reprezintã simbolul problemelor
economice ºi sociale structurale ale întregii regiuni. Oraºul-port are în prezent o
populaþie de numai 580 000 de locuitori — numãr aflat în scãdere conform
ultimelor estimãri. Nivelul de trai scãzut, migraþia, ºomajul etc. sunt doar câteva
dintre problemele structurale. În august 2007, guvernul rus a elaborat programul
de „Dezvoltare a Extremului Orient ºi regiunii Trans-Baikale pânã în 2013“.
Dupã cum spunea profesorul american Gilbert Rozman de la Universitatea
Princeton, „aceastã coastã a Extremului Orient trebuie sã devinã o platformã
pentru creºterea economicã în cazul în care Rusia doreºte sã aibã o prezenþã mai
puternicã în zonã“3. Infuziile de investiþii publice au transformat oraºul. Recent,
a fost finalizatã construcþia unui pod modern care leagã metropola de o insulã
aflatã în apropiere de coastã. Existã chiar ºi un oficial responsabil de aceste
proiecte — ministrul Dezvoltãrii Orientului Îndepãrtat (post deþinut de Viktor
Iºaev, fostul guvernator al regiunii Khabarovsk). Astfel, Rusia ºi-a propus ca
Vladivostokul sã devinã capitala neoficialã a Rusiei secolului XXI pentru a se
racorda la ascensiunea Asiei ºi creºterea importanþei Pacificului.
În ajunul summitului APEC (Grupul pentru Cooperarea Economicã Asia-Pa-

cific), Vladivostokul s-a bucurat de investiþii substanþiale (miliarde de ruble),
deoarece Putin ºi-a dorit sã demonstreze partenerilor cã regiunile Siberiei de Est
ºi Orientului Îndepãrtat pot fi modernizate ºi integrate în spaþiul sud-estic al
Asiei. Totuºi, pânã în 2012, noile elite ale lui Putin — „siloviki“ (reprezentanþi
ai structurilor de securitate din perioada sovieticã, în prezent infiltraþi în mediul
de afaceri privat ºi de Stat) —, au realizat doar 28% din programul de dezvoltare
a Siberiei. Acum se aºteaptã ca investiþiile strãine ºi inserþia de tehnologie sã dea
un impuls pentru dezvoltarea regiunii.
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Arhitectura geopoliticã a conflictelor potenþiale

Regiunea Asia-Pacific se confruntã în prezent cu o schimbare geopoliticã a
echilibrului de putere dintre China ºi Statele Unite, care, în urma competiþiei
pentru poziþia de lider în zonaAsia-Pacific, poate genera conflicte ºi tensiuni. Pe
scurt, Asia de Est clocoteºte de activitate dinamicã, iar triunghiul geopolitic Wa-
shington-Moscova-Beijing vegheazã asupra acestui echilibru, însã aceastã su-
papã de siguranþã ar putea fi copleºitã în viitor de pasiuni politice ºi diferende
teritoriale4:
— neliniºtea Chinei faþã de statutul separat al Taiwanului se poate intensifica

în ciuda relaþiilor comerciale intense. Prosperitatea Taiwanului îi poate conferi
pretenþia de Stat-naþiune separat oficial;
— Insulele Paracel ºi Spratly din Marea de Sud a Chinei reprezintã focarul

unor ciocniri între China ºi mai multe State din Asia de Sud-Est pentru acces la
resursele energetice de pe fundul mãrii;
— Insulele Senkaku sunt disputate de Japonia ºi China — cei doi rivali is-

torici care conferã acestei regiuni o valoare simbolicã. Naþionalizarea a trei din
cele cinci insule de cãtre guvernul Japonez, cumpãrându-le de la un proprietar
nipon, a dus la pãtrunderea în zonã a navelor militare chineze5;
— divizarea Coreei ºi inerenta instabilitate a Coreei de Nord — devenitã

periculoasã în urma testelor nucleare efectuate în 2012 ºi 2013;
— Dosarul Insulelor Kurile, din extremitatea sudicã, ocupate unilateral de

URSS în 1945, paralizeazã relaþiile ruso-japoneze;
— alte conflicte teritorial-etnice latente implicã probleme de frontierã între

China ºi India, China ºi Pakistan, Japonia ºi Coreea, China ºi Indonezia privind
limitele teritoriale oceanice etc.;
— frãmântãrile etnice în Provincia Xinjiang (China), desprinderea de India a

Statului Telangana (regiunea Andhra Pradesh)6, miºcãrile pro-autonomie din
Indonezia în paralel cu intensificarea prezenþei grupãrilor islamice extremiste7.

Marele furnizor de energie pentru Asia

Ce arhitecturã geopoliticã ºi tendinþe definesc aceastã regiune a lumii? Care
sunt relaþiile dintre Rusia ºi China, Japonia ºi Coreea de Sud — actori-cheie în
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estul Asiei? Care sunt oportunitãþile ºi constrângerile Rusiei pentru o nouã in-
fluenþã geopoliticã în aceastã parte a lumii?
Asia de Nord-Est se aflã în prezent în centrul atenþiei celor trei actori globali:

Moscova-Beijing-Washington. Atenþia s-a canalizat dinspre Atlantic spre Asia-
Pacific. Pentru aceastã regiune, Rusia joacã rolul de furnizor de energie cãtre
consumatorii care au o cerere din ce în ce mai mare. Nu în ultimul rând, anunþul
fãcut de compania austriacã C.A.T. Oil, care elaboreazã tehnologii de fracking
/fracturare hidraulicã/ ºi activeazã preponderent în Rusia, potrivit cãruia în
decurs de trei pânã la cinci ani în Siberia Occidentalã ar putea sã aparã un
„Klondike“ al gazelor de ºist, a sporit ºi mai mult ºansa Rusiei de a-ºi proiecta
influenþa energeticã. Se pare cã rezervele de gaz de ºist din Rusia sunt imense:
la acest capitol, Federaþia Rusã este a doua piaþã din lume ca dimensiune dupã
SUA. Cu toate acestea, Rusia nu intenþioneazã sã-ºi exploateze aceste bogãþii,
subliniazã cotidianul rus Utro, amintind cã în primãvara acestui an preºedintele
rus Vladimir Putin declara cã operaþiunile pentru dobândirea gazului de ºist sunt
în continuare mult prea costisitoare comparativ cu metoda tradiþionalã ºi, în
afarã de aceasta, ele comportã consecinþe imense de ordin ecologic8. Sã ne gân-
dim doar la câteva scenarii geopolitice posibile: regiunile Golful Piersic ºi Asia
Centralã ar înceta sã mai furnizeze energie; sau, în cazul unui conflict deschis
dintre SUA ºi China, trecerea prin strâmtoarea Malacca ar putea fi blocatã. Deºi
statutul de furnizor de energie îþi poate oferi avantaje strategice în negocierile cu
partenerii, acesta presupune ºi vulnerabilitãþi — spre deosebire de China, care
dispune de o populaþie numeroasã ºi forþã de muncã ieftinã, sau de Coreea de
Sud ºi Japonia care-ºi bazeazã producþia pe inovaþia tehnologicã, Rusia este de-
pendentã de propriile resurse al cãror preþ pe piaþa globalã nu-l poate controla
(dependenþa de fluxul financiar global).
Se pare cã Rusia ºi-a pierdut poziþiile geostrategice în regiunea Asia-Pacific.

Dupã prãbuºirea Uniunii Sovietice, Kremlinul a renunþat la prezenþa sa în Asia:
baza militarã sovieticã din Kam Ranh (Vietnam) a fost dezafectatã în 2002.
Astfel, prezenþa rusã în regiunea Vladivostok-Singapore este puternic slãbitã,
comparativ cu intensificarea prezenþei americane în zonã.
În acest context, Rusia încearcã sã-ºi modernizeze flota de la Pacific, efec-

tuând exerciþii navale comune cu China, cum ar fi cele din 2012 ºi 2013. Aceste
manevre militare sunt interpretate de Kremlin drept o intensificare a prezenþei
militare în bazinul Pacific pentru a nu rãmâne „în urma“ Beijingului ºi Wa-
shingtonului. Formal, Rusia ºi-a edificat poziþiile din punct de vedere politic: din
anul 1994 este membrã a Forumului ASEAN, din anul 1998 — membrã APEC,
iar din anul 2005 —membrã a grupului ASEAN+Rusia. Cu toate acestea, nu pu-
tem vorbi despre Rusia ca actor geopolitic activ în aceastã zonã, în contextul în
care îi lipseºte componenta economicã de proiecþie a puterii.
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Zona Arcticii — „mãrul discordiei“

Odatã cu topirea calotei glaciare ca urmare a încãlzirii globale, se pot deschide
noi rute comerciale spre nord (Fig. 4), dar ºi rute ale a unor zãcãminte substanþiale
de petrol ºi gaze naturale. Conform estimãrilor Departamentului Federal de
Geologi al SUA, rezervele de petrol, gaz natural ºi cãrbune ar constitui 25% din
rezervele globale. Lupta pentru aceste resurse se dã în prezent între þãrile ri-
verane: Rusia, SUA, Canada, Danemarca/Groenlanda ºi Norvegia. China, Ja-
ponia ºi Coreea de Sud s-au alãturat deja acestei competiþii datoritã investiþiilor
realizate pe teritoriul arctic. Deºi puþin probabil, nu putem exclude în viitor
ocuparea teritoriului arctic prin colonizare sau chiar mijloace militare.
Rusia are cea mai lungã frontierã cu aceastã regiune, intenþionând sã ocupe

un teritoriu de 1,2 milioane km2. Astfel, companiile ruseºti deja coopereazã cu cele
strãine pentru a explora regiunea: în anul 2008, Gazprom a încheiat un acord cu
Total (Franþa) ºi Statoil (Norvegia), iar din anul 2011, Rosneft desfãºoarã lucrãri
cu ExxonMobil (SUA). Moscova este determinatã sã stãpâneascã resursele ener-
getice ºi minerale din regiunea arcticã ºi sã-ºi consolideze astfel poziþia în zona
Asia-Pacific ca putere energeticã— ambele strategii fac parte din aceeaºi ecuaþie.

Axa Moscova-Beijing

China joacã un rol-cheie pentru Rusia în regiune — atât politic, cât ºi econo-
mic. Cu un volum al schimburilor comerciale de 80 miliarde de dolari pe an
(2011), China este unul dintre cei mai importanþi parteneri economici ai Rusiei
(6,4% din exportul total), ocupând a doua poziþie dupã Olanda9. Cele mai multe
dintre schimburile comerciale ruso-chineze þin de domeniul energiei (Fig. 5), ur-
mat de exportul de armament. Din motive de securitate, China preferã sã se conec-
teze la conducte pe cale terestrã, astfel încât în intervalul 2000-2005 Rusia ºi-a
sporit acoperirea energeticã pe piaþa chinezã de la 3% la 12%10. Concomitent,
deþinând rolul de consumator exclusiv ºi fidel, China ar dori sã negocieze cu Ru-
sia preþuri mai mici pentru hidrocarburile ºi mineralele importate, dorind sã se
situeze sub nivelul mediu de pe piaþa mondialã. Aprovizionarea pe cale maritimã
cu petrol ºi gaz natural lichefiat din zonele Golfului Persic ºi a Africii reprezintã
o potenþialã vulnerabilitate a Beijingului. De aici derivã ºi interesul pentru inter-
conectarea cât mai rapidã cu conductele ruseºti, în condiþiile în care nevoile de
petrol ale Chinei se vor dubla în urmãtorii 15 ani. Unele surse subliniazã cã, în
2020, cererea de petrol a Chinei va fi la un nivel aproximativ egal cu nevoia pro-
iectatã a SUA pentru aceastã resursã. În ceea ce priveºte securitatea aprovizio-
nãrii, Beijingul ºi-a propus sã nu importe mai mult de 30% din nevoile sale dintr-
o singurã sursã sau dintr-o singurã regiune11.
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ªi nivelul investiþiilor chineze în Rusia este în creºtere. În aprilie 2012, prim-
ministrul Chinei, Li Keqiang, a semnat la Moscova acorduri de investiþii în
valoare de 15 miliarde de dolari. Eliminând diferenþele ideologice, precum ºi
disputele teritoriale (2004), Beijing ºi Moscova au creat premisele pentru o co-
operare mai strânsã. Mai mult decât atât, vecinul estic sprijinã retorica multi-
polarã a Moscovei ºi susþine interpretarea conservatoare a principiului suverani-
tãþii ºi „neamestecului în treburile strãine“. Aceastã unanimitate de opinii a fãcut
ca Moscova, în tandem cu Beijingul, sã rãspundã criticilor venite din Occident
vizând situaþia lor internã, dar ºi sã facã front comun în Consiliul de Securitate
al ONU sau în alte foruri internaþionale sau regionale pe probleme diplomatice
de importanþã majorã. Rusia învaþã sã convieþuiascã cu o Chinã mai mare, mai
dinamicã, mai puternicã ºi, în multe domenii, mult mai avansatã. Evident, Mos-
cova are nevoie de o Chinã prietenoasã; Rusia poate profita de pe urma pieþei
chineze, însã nu vrea sã fie dominatã de China. Pentru Rusia, „problema chi-
nezã“ este, în esenþã, o problemã de pierdere a competiþiei în faþa vecinului mai
mare, dar ºi o provocare demograficã la graniþã. Moscova este conºtientã cã zo-
na Siberiei de Est, slab populatã (6 milioane locuitori), nu poate face faþã celor
trei regiuni chineze care au o populaþie de 100 milioane. Nemaivorbind de faptul
cã aceasta este una dintre cele mai lungi frontiere din lume (3 645 km). Aici tre-
buie sã avem în vedere problema „teritoriilor libere“, unde pãmânturile (aproape
nepopulate) ale Kazahstanului ºi Siberiei devin atrãgãtoare în cel mai înalt grad.

Rusia-Japonia

A treia putere industrialã la nivel global — Japonia — este aproape în întregi-
me dependentã de resursele energetice importate, 90% din necesarul de petrol
fiind asigurat de Golful Persic. Centralele nucleare acoperã o treime din necesarul
energiei electrice, însã dupã explozia de la Fukushima, provocatã de tsunami în
2011, Tokyo încearcã sã-ºi revizuiascã politica energeticã, mai ales cã opinia pu-
blicã niponã a devenit mult mai sensibilã la problema poluãrii mediului. Drept
consecinþã, ar putea creºte cantitatea importurilor de petrol ºi gaz lichefiat. În
acest context, Rusia dispune de o ocazie unicã de a-ºi creºte debuºeul energetic
în Asia de Est. În cadrul proiectului de construcþie a gazoductului rusesc
Sakhalin-2, pe lângã Gazprom ºi partenerii europeni de la Royal Dutch Shell,
sunt implicate ºi corporaþiile japoneze Mitsui ºi Mitsubishi, cu o cotã de in-
vestiþii totale de 22,5%. Cea mai mare parte a gazului lichefiat va avea destinaþia
finalã Japonia.
Cifra anualã de afaceri ruso-nipone (2010) a ajuns la 24 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, conflictele istorice încã reprezintã o patã în relaþiile dintre cele
douã þãri. Cu puþin timp înainte de terminarea celui de al doilea Rãzboi Mondial,
trupele sovietice au ocupat o parte a insulelor Kurile, iar de atunci guvernul de
la Tokyo contestã apartenenþa acestor insule Rusiei, ceea ce duce la o paralizare
a relaþiilor ruso-japoneze. Vizita fostului preºedinte rus, Dmitri Medvedev, în In-
sulele Kurile (2010), precum ºi intenþiile Kremlinului de a amplasa rachete „sol-
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aer“ în zonã, cu scopul de a creºte eficienþa operaþionalã a flotei din Pacific, di-
namiteazã orice proiect comun. Cu toate acestea, Japonia percepe Rusia, alãturi
de SUA, ca cel mai important aliat în limitarea puterii crescânde a Chinei. De-
sigur cã ºi înzestrarea militarã a Japoniei creºte, iar în ceea ce priveºte calitatea
nu are egal în regiune. Cu toate acestea, probabil cã Japonia va rãmâne sub um-
brela de securitate a Statelor Unite, mai ales cã acest „parteneriat strategic“ ºi-a
demonstrat pe termen lung viabilitatea, contribuind la pãstrarea echilibrului
asiatic.

Rusia — Coreea de Sud

Factorii geopolitici ºi economici stabilesc politicile Rusiei în raport ºi cu Pe-
ninsula Coreeanã, unde Moscova încearcã sã-ºi facã simþitã prezenþa. Prin gazo-
ductul rusesc care va trece prin Coreea de Nord pentru a ajunge în Coreea de
Sud, Rusia urmãreºte mai multe obiective simultan: transport ieftin al gazului ru-
sesc spre Coreea de Sud, reducând astfel riscul escaladãrii confruntãrii militare
între cele douã Corei, ºi interconectarea celor douã þãri la sistemul de cãi ferate
rusesc. Este ceea ce în literatura de specialitate se numeºte „complex de securitate“,
definit ca „un grup de State ale cãror percepþii ºi preocupãri majore de securitate
sunt atât de interconectate încât problemele lor de securitate internaþionalã nu
pot fi analizate sau rezolvate independent“12, iar din perspectiva relaþiilor inter-
naþionale triunghiul Moscova-Phenian-Seul reprezintã un „complex subregional
de securitate“ pentru Asia de Est, coagulat în acelaºi timp în jurul relaþiei cu su-
mã zero (Coreea de Nord ºi Coreea de Sud), la care se adaugã raporturi de co-
operare/competiþie conjuncturalã între Seul — Moscova, Phenian — Beijing,
Seul — Washington.
Dupã China ºi Japonia, Coreea de Sud este clasatã pe locul trei în regiune în

ceea ce priveºte comerþul cu Rusia — 11 miliarde de dolari (2010). Existã, de
asemenea, un dezechilibru structural în relaþiile comerciale: în exporturile Rusiei
cãtre Coreea de Sud 2/3 sunt reprezentate de domeniul exportului de hidrocar-
buri ºi minerale radioactive pentru centralele nucleare din Coreea de Sud. Odatã
cu stabilirea relaþiilor diplomatice între cele douã þãri (1990), nivelul investi-
þiilor sud-coreene în economia ruseascã se aflã sub aºteptãri. Investiþiile coreene
se concentreazã doar în partea europeanã a Statului rus, cum ar fi, de exemplu,
fabrica de automobile Hyundai din St Petersburg. În Extremul Orient, singura
investiþie de anvergurã sud-coreeanã se aflã în Primorsky Krai — uzina navalã
Daewoo.

Rusia — Coreea de Nord

Ca partener comercial, Coreea de Nord nu joacã un rol important pentru Ru-
sia. Volumul relaþiilor comerciale ale celor douã þãri (2010) s-a ridicat la doar 62
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de milioane de dolari. Cu toate acestea, pentru furnizarea de arme militare ru-
seºti, Coreea de Nord datoreazã Rusiei 8,8 miliarde de dolari. Negocierea terme-
nului de returnare a datoriei oferã pãrþii ruse un instrument util de influenþã asu-
pra programului nuclear al Phenianului ºi politicii sale externe per ansamblu.
Gazoductului trans-coreean (cu o lungime de 1100 km, din care 700 km vor tra-
versa teritoriul Coreei de Nord), va furniza Coreei de Sud aproximativ 10 mi-
lioane metri cubi de gaz anual, în timp ce Coreei de Nord i s-a promis un câºtig
de 100 de milioane de dolari anual ca taxã de tranzit. Simultan cu reluarea rela-
þiilor diplomatice cu Coreea de Sud, în anul 1990, Rusia a pierdut automat influ-
enþa asupra Phenianului. Deºi în anul 1961 s-a încheiat un tratat de prietenie ºi
asistenþã mutualã între Uniunea Sovieticã ºi Coreea de Nord, în anul 2000 acest
tratat a fost modificat, fiind omis paragraful care garanteazã asistenþã militarã rusã
în caz de rãzboi. Coreea de Nord datoreazã în primul rând Chinei faptul cã încã
se menþine pe arena globalã, iar extinderea cooperãrii economice cu Rusia ar
reprezenta un salt enorm spre reducerea dependenþei Phenianului de Beijing.

Viitorul Rusiei între Arctica ºi Vladivostok

Este încã prematur sã vorbim despre un proiect amplu rusesc pentru zona Ex-
tremului Orient, deºi unii experþi ruºi, precum Dmitri Trenin ºi Sergey Karag-
anov, considerã cã la baza strategiei de modernizare a acestei regiuni stã crearea
unui coridor de tranzit între Nakhodka, Vladivostok ºi Khabarovsk — un peri-
metru unde ar putea fi instalate componente majore de logisticã ºi producþie. Iar
pe aceastã axã a coridorului pot fi „interconectate“ ºi alte regiuni — sub formã
de contractori, furnizori ºi clienþi. Totodatã, experþii ruºi considerã cã în aceastã
regiune ar trebui creatã o zonã economicã specialã ca mãsurã suplimentarã în sti-
mularea activitãþii economice a populaþiei ºi actorilor industriali din regiune. Pe
termen lung, acestea oferã o diversificare a exporturilor din Orientul Îndepãrtat,
adãugându-se pe lângã hidrocarburi ºi exportul de produse alimentare: carne,
peºte, cereale etc.
Privind proiectul dintr-o perspectivã criticã, observãm cã acesta rãmâne fixat

în funcþia de tranzit a Orientului Îndepãrtat, prin care bunurile ºi serviciile vor
circula în ambele direcþii, fãrã a permite regiunii sã participe la procesele de pro-
ducþie. În plus, structura logisticã a exporturilor ºi a importurilor din Japonia,
China ºi Coreea de Sud s-a aliniat deja la un anumit flux, folosind propriile co-
ridoare de tranzit pentru livrarea bunurilor pentru export ºi obþinând în schimb
cantitatea necesarã de importuri. Iatã de ce aceste State privesc cu un oarecare
scepticism posibilitatea transformãrii regiunii Extremului Orient într-un „hub“
comercial. Pe lângã aceasta, existã posibilitatea apariþiei unor noi rute maritime
în jurul coastei de nord a Rusiei, ca urmare a topirii calotei glaciare, precum ºi a
dezvoltãrii industriei constructoare de spãrgãtoare de gheaþã, (companiile Atomflot
ºi Baltiiskii Zavod). „În ultimii trei-patru ani, tranzitul internaþional se dezvoltã
activ, ceea ce necesitã spãrgãtoare de gheaþã din noua generaþie, mai puternice
ºi mai mari. Proprietarii de mãrfuri ºi nave din întreaga lume sunt interesaþi
de acest traseu pentru cã el reduce cu o treime timpul de navigaþie în com-

9 NOUA GEOPOLITICÃ A RUSIEI ÎN ZONA ASIA-PACIFIC 51



paraþie cu traseul prin Canalul Suez, cu atât mai mult cel în jurul Africii“13 —
declara directorul adjunct al întreprinderii Atomflot, Andrei Smirnov, cu referire
la intenþia Rusiei de a construi noi spãrgãtoare de gheaþã nucleare.
Un alt proiect vast, care ar putea reseta din plin relaþiile ruso-americane, se

referã la interconectarea Eurasiei ºi Americii de Nord printr-un tunel sãpat sub
Strâmtoarea Bering (Tunelul Amer-Asiatic). Deºi clima este foarte asprã, iar
densitatea foarte micã a populaþiei nu prea justificã întreprinderea unor ase-
menea lucrãri, Rusia pare totuºi cã þine mult la acest plan, de vreme ce, în 2011,
guvernul rus a aprobat construirea cãii ferate Siberia-Alaska ºi a tunelului pe sub
Strâmtoarea Bering — un proiect în valoare de 65 de miliarde USD.
Cel puþin pânã în prezent, punerea în aplicare a proiectelor de modernizare a

Siberiei de Est ºi a Orientului Îndepãrtat nu a reuºit din mai multe motive: lipsa
unei infrastructuri moderne, blocaje administrative, incompetenþa birocraticã,
corupþia ºi criminalitatea organizatã. Toate acestea descurajeazã potenþialii in-
vestitori sã investeascã masiv ºi pe termen lung în zonele Siberiei de Est ºi Ori-
entului Îndepãrtat.
În viitorul apropiat, regiunea va constitui pentru Moscova un „cãlcâi al lui

Ahile“, deºi este bogatã în minerale. Prin urmare, „Rusia post-imperialã ar trebui
sã se perceapã pe sine drept o naþiune euro-pacificã, o mare putere care se ba-
zeazã pe propriile forþe“14. Exporturile de energie vor continua sã fie atuul Ru-
siei în consolidarea influenþei economice în regiuneaAsia-Pacific, dar aceasta nu
e decât „o sabie a lui Damocles“, unde se ascunde acel pericol iminent al depen-
denþei excesive de hidrocarburi.

Noua configuraþie geopoliticã

Schimbarea vectorului geopolitic al Rusiei spre Orient derivã, în primul rând,
din intenþia acesteia de a-ºi consolida poziþia geopoliticã în Pacific. Acest lucru
nu înseamnã cã Rusia va renunþa la Europa. Occidentul rãmâne un partener stra-
tegic important al Rusiei în domeniul economic. Europa va continua sã rãmânã
un partener comercial, investitor ºi furnizor de tehnologie important pentru Ru-
sia. În acelaºi timp, creºterea influenþei pe vector estic este în deplinã concor-
danþã cu „paradigma de mare putere“ continentalã european-pacificã (eurasia-
ticã), care-ºi poate proiecta influenþa nu numai unilateral spre Occident, dar ºi
spre Orient, jucând rolul unui pivot geostrategic între cele douã spaþii15, ºi, în
acelaºi timp, afirmându-se în calitate de superputere regionalã în spaþiul CSI
(Uniunea Vamalã Rusia-Belarus-Kazahstan ºi Uniunea Economicã Eurasiaticã).
În acest sens, pentru a recupera decalajul din Orientul Îndepãrtat, Kremlinul a
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adoptat strategia euro-pacificã, consideratã potrivitã secolului XXI. Se pare cã
marile puteri ale acestui secol vor fi acelea care vor avea flotã la Oceanul Pacific.
În ultimii ani, regiunea Asia-Pacific deþine o pondere semnificativã în eco-

nomia mondialã, care consumã o cantitate mare de energie ºi resurse naturale ºi,
în acelaºi timp, se aflã la rãscrucea intereselor geopolitice a mai multor State. Pâ-
nã în prezent, Rusia nu ºi-a folosit poziþia sa geograficã pentru a-ºi spori pre-
zenþa în regiune, de unde, altfel, ar putea obþine avantaje economice conside-
rabile. Prin urmare, modernizarea regiunilor pacifice înseamnã, de fapt, ºi refa-
cerea influenþei (geo)politice ºi economice a Rusiei, pentru a-i permite sã stea la
„masa celor mari“.
La nivel global, se poate observa o schimbare a poziþiilor marilor furnizori de

energie. Deºi Arabia Sauditã ºi Rusia rãmân principalii furnizori de petrol, re-
zervele globale petroliere sunt pe cale sã se epuizeze, iar de aici vine ºi orien-
tarea consumatorilor spre energia regenerabilã care a început sã câºtige teren.
Mult mai promiþãtoare este situaþia gazelor naturale: Rusia ºi Iran deþin îm-
preunã aproximativ 60% din rezervele globale de gaze naturale, cantitate care
poate acoperi necesarul global pentru 22 de secole înainte, preconizându-se ca,
pe termen lung, gazul natural sã înlocuiascã petrolul. Iar pentru Rusia, un astfel
de scenariu ar reprezenta o oportunitate istoricã de a-ºi consolida influenþa
geopoliticã, nu numai în Europa, ci ºi în Asia ºi Pacific.
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ANEXE

Proiecte energetice propuse deMoscova pentru Japonia, Coreea de Sud, Coreea de Nord ºi China.

Sursa: CSIS Strategic Energy Initiative, The Geopolitics of Energy into the 21st Century, no-
iembrie 2000, volum 3, p. 26.

http://www.brookings.edu/research/papers/2001/09/globaleconomics-hill
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Fig. 1

Selected Gas Export Proposals from Eastern Russia



Ponderea internaþionalã a producþiei de energie (aceasta include þiþei, gaze natu-rale lichefiate,
cantitatea prelucratã în rafinãrii ºi biocombustibili.

Sursa: U.S. Energy Information Administration
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?=10231#

Ponderea etnicilor ruºi dupã regiuni (2010)
>80%

70-79%

50-69%

Sursa: Wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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total liquids production
milion barrels per day

Fig. 2

Fig. 3



Posibilele rute navale în zona Oceanului Arctic
Sursa: NATO Parliamentary Assembly
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2082
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Fig. 4



Importurile de gaz ºi petrol ale Chinei
Sursa: U.S. Energy Information Administration (EIA)
http: / /www.ft .com/intl /cms/s/0/870f632c-f83e-11e2-92f0-00144feabdc0.html

#axzz2avfKZfI0
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